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Úvod 

 

Cílem této práce je srozumitelně, uceleně a detailně podat výklad o problematice 

převodů vlastnického práva k pozemkům. Pozemek se od ostatních věcí v právním 

smyslu liší natolik, že to vyvolává potřebu vytvářet specifické, obecně závazné normy, 

které obsahují základní pozemkoprávní instituty a zásady pozemkového práva. I když 

má pozemkové vlastnictví dlouholetou tradici, dosud se nevytvořila jednotná a 

komplexní úprava pozemkového práva. Zvláštní povaha pozemku je dána jeho 

nezvyklými vlastnostmi, které ho odlišují od všech ostatních věcí. Pozemek se 

nespotřebovává, nedá se fakticky zničit, je nepřenosný a sám o sobě nerozmnožitelný. 

Ve své práci budu vycházet z odborné literatury, a to zejména z  publikací 

Jaroslava Drobníka a Milana Pekárka, kteří se několik let zabývají pozemkovým 

právem. Dále se zaměřím na odborné články publikované v právnických časopisech. 

Text práce bude také vycházet z bohaté judikatury, a to zejména z nálezů Ústavního 

soudu ČR a rozsudků a stanovisek Nejvyššího soudu ČR, které doplňují, i když formálně 

nezávazně, platnou právní úpravu. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku 

upozorním na změny v právní úpravě, které souvisí s převody pozemkového vlastnictví.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se budu věnovat 

pozemkovému vlastnictví a jeho základním pojmům, v druhé čáasti jednotlivým 

způsobům převodu vlastnického práva k pozemkům mezi osobami rozdílnými od státu, 

zatímco třetí část bude obsahovat převody pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. 

V závěrečné části popíši zápis vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

který je druhou a nezbytnou fází převodu vlastnického práva k nemovitostem. 

Text práce je dokončen k právnímu stavu ke dni 21. 6. 2012. 
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1.     Pozemkové vlastnictví  

1.1      Pojem a specifika pozemkového vlastnictví 

Pozemkovým vlastnictvím se označuje vlastnické právo k pozemku. Zahrnuje v 

sobě vlastnické právo jako právo věcné a pozemek, který je jeho zvláštním objektem. 

Nejedná se o zvláštní druh nebo formu vlastnictví, ale o vlastnictví se zvláštní povahou 

objektu. Tato zvláštní povaha pozemku je dána jeho specifickými vlastnostmi, které ho 

odlišují od všech ostatních věcí (tyto vlastnosti jsou popsány níže). Pozemek se od 

ostatních věcí v právním smyslu liší natolik, že to vyvolává potřebu vytváření 

zvláštních, obecně závazných pravidel chování vynutitelných státem.1 

Ústavní základy pozemkového vlastnictví jsou vymezeny v článku 11 Listiny 

základních práv a svobod. V odstavci 1 je uvedeno, že „každý má právo vlastnit 

majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“. Právní 

úprava, která se týká vlastnického práva k pozemkům, obsahuje více omezení a větší 

ingerenci státu do užívacího oprávnění pozemkového vlastníka, než je tomu u jiných 

věcí. Vyplývá to z povahy půdy, kdy nešetrné nakládání s půdou může způsobit větší 

újmu na zájmech chráněných zákonem než u jiných věcí.2 

Pozemkové právo v sobě zahrnuje prvky soukromoprávní i veřejnoprávní. Je 

upraveno několika právními normami různé právní síly. Pozemkové právo nemá 

komplexní úpravu. Řada pozemkově právních norem i právních institutů se tak nachází 

v právních předpisech jiných právních odvětví, hlavním odvětvím je právo občanské, 

dále pak právo správní, finanční či právo životního prostředí.3  

 

Půda se od ostatních věcí liší některými svými zvláštními vlastnostmi: 

a) Půda má vedle ekologické funkce (je jednou ze základních složek životního 

prostředí, je přirozeným prostředím pro rostliny a živočichy, z čehož plyne i zvláštní 

ochrana půdy pro zajištění trvale udržitelného rozvoje) i ekonomické funkce. Podle 

Jaroslava Drobníka má půda tři hlavní ekonomické funkce. Je nejenom hlavním 

výrobním prostředkem a produkčním činitelem v zemědělství a lesnictví, ale je i 

                                                 
1 PRŮCHOVÁ, I.: Základní pojmy a instituty pozemkového práva (obecná část). Brno, Masarykova 
univerzita, 1996, s. 5. 
2 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 59. 
3 PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I.: Pozemkové právo. Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 20. 
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rezervoárem užitných hodnot, např. nerostů a vody, a dále i stanovištěm pro 

veškerou lidskou činnost výrobní i nevýrobní. Protože je půda pro lidstvo naprosto 

nepostradatelná, je považována za jeden ze základů veškerého bohatství.4 

b) Půda je produktem přírody, nikoliv produktem lidské činnosti, její hodnota se 

neodvozuje z jejích výrobních nákladů vynaložených na její pořízení, ale z jiných 

pro trh s půdou relevantních ekonomických aspektů.5 Hodnotu půdy ovlivňují 

faktory, které mají vliv na trh s půdou; jsou jimi kvalita a poloha půdy. Hodnota 

půdy souvisí také s jejím omezeným množstvím, které je neměnné. Potřebu člověka 

po půdě nelze vyřešit její výrobou a uvedením na trh, ale pouze tím, že se jí chce 

dosavadní vlastník zbavit. Dochází tak pouze k přerozdělování jejího stávajícího 

množství. To samozřejmě způsobuje napětí mezi nabídkou a poptávkou na trhu 

s půdou, kde poptávka po půdě převyšuje její nabídku. 

c) Půda je nezničitelná a nespotřebovává se. Na rozdíl od ostatních věcí ani 

postupem času nespotřebovává a nemůže zaniknout. To však neznamená, že se jejím 

užíváním nemohou měnit její užitné vlastnosti (souvisí to s pojetím půdy jako 

hmotného substrátu). Dochází k jejímu znečišťování nebo k vyčerpání jejích zdrojů, 

např. nerostů nebo její přirozené úrodnosti. Těmto negativním jevům lze zabránit 

nebo je alespoň omezit např. skrývkou úrodné vrstvy půdy, rekultivací dotčených 

pozemků nebo racionálním využíváním ložisek nerostů.6 Na druhou stranu se 

vhodným užíváním mohou zlepšit její užitné vlastnosti. 

d) Půda je nenahraditelná, nerozmnožitelná a nepřenosná. Jak již bylo řečeno, 

půdu nelze vyrobit. Zemský povrch se ve svém souhrnu nemění a i v případě 

jakýchkoliv změn zůstává konstantní. Pozemky ve svém souhrnu nevznikají ani 

nezanikají, proto si člověk musí vystačit s jednou provždy vytvořeným územím.7 

Pro uspokojování lidských potřeb spojených s půdou, je možné jen přerozdělovat 

omezené množství pozemků tím, že jsou převedeny na jiné vlastníky. Z toho 

vyplývá, že je i omezené množství vlastníků, protože nabytí pozemkového 

                                                 
4 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 13. 
5 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 13. 
6 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 14. 
7 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 12. 
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vlastnictví originárně již není téměř možné. Dalším způsobem je změna jejího 

využití. Pozemky tak mohou měnit svůj druh, kulturu nebo rozlohu jednotlivých 

parcel a své vlastníky nebo uživatele.  

Půda je snadno fyzicky dělitelná, nejen vertikálně, ale i horizontálně. Je třeba 

rozlišovat, zda se jedná o dělení fyzické nebo právní, které nemusí být ani fyzicky 

patrné (tímto způsobem dochází jak ke změnám parcely, tak i ke změně vlastníka). 

Horizontálně lze pozemky dělit tehdy, pokud jednotlivé vrstvy pozemku slouží 

nejen jiným účelům, ale podléhají i rozdílným právním režimům včetně 

vlastnického práva.8 Tuto možnost výslovně připouští jen horní zákon v případě 

ložisek vyhrazených nerostů, které nejsou součástí pozemku a jsou ve vlastnictví 

státu.9 Hranice pozemků jsou v přírodě často viditelné. Jinak je tomu u větších 

půdních celků zemědělských nebo lesních pozemků, jejichž hranice v terénu 

splývají. 

e) Omezené množství půdy lze kompenzovat jejím polyfunkčním charakterem. Půda 

tak může postupně měnit způsob svého využití (např. ze zahrady se může stát orná 

půda a z ní dále např. vinice nebo chmelnice). Zároveň může sloužit k několika 

účelům najednou (např. les může sloužit k rekreaci a zároveň i k těžbě dřeva), stejně 

tak může být využívána několika subjekty najednou (např. pokud má osoba 

oprávněná z věcného břemene zřízené věcné břemeno práva cesty na cizím 

pozemku). 

 

1.2  Objekt pozemkového vlastnictví 

Objektem vlastnického práva může být pouze věc v právním smyslu, věc movitá 

nebo nemovitá.10 Občanský zákoník v ustanovení § 119 uvádí za věc nemovitou 

pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pozemek je na rozdíl od stavby 

vždy nemovitostí. Dle katastrálního zákona se pozemkem rozumí: „…část zemského 

povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního 

                                                 
8 PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I.: Pozemkové právo. Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 60. 
9 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 13. 
10 Nový OZ vymezuje věc v ustanovení § 489 v širším smyslu: „V ěc v právním smyslu je vše, co je 
rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“  
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práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“ 11 Jedná se o 

jedinou legální definici pozemku v českém právním řádu, občanský zákoník ani nový 

občanský zákoník jeho definici neobsahuje. Pozemek je jako věc v právním smyslu 

samostatným předmětem občanskoprávních vztahů. Rozumí se jím určitá část zemského 

povrchu, která je od ostatních částí zemského povrchu oddělena v mezích určitých 

hranic. Objektem tak není všeobecně půda, ale vždy její konkrétní část, tj. parcela. 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu: „Pozemek nemusí být vždy totožný s parcelou, 

nýbrž může zahrnovat více parcel, popřípadě části různých parcel, nebo naopak být 

částí parcely jediné.“12 Z toho vyplývá, že parcela je vždy pozemkem, ale pozemek 

nemusí být vždy parcelou. Definici parcely obsahuje zákon o katastru nemovitostí, 

vymezuje parcelu jako „pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v 

katastrální mapě a označen parcelním číslem“.13 Jedná se tedy o „obraz pozemku“.14 

Parcela je tak nejpřesněji a nejspolehlivěji vymezený pozemek. V katastru nemovitostí 

se evidují pozemky jen ve formě parcel a vlastnické právo se váže pouze k pozemkům, 

které jsou parcelami.15  

Nejčastějším a tradičním dělením pozemků je dělení podle jejich účelu, kterému 

slouží. Jedná se o „účelovou kategorizaci půdy“. Toto třídění vyplývá ze zvláštnosti 

půdy, především z její polyfunkčnosti. Údaj o druhu pozemku je jednou ze základních a 

povinných charakteristik pozemku.16 Katastrální zákon pozemky člení na ornou půdu, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, které souhrnně označuje 

jako zemědělské pozemky, a lesní pozemky, vodní plochy zastavěné plochy a nádvoří 

a ostatní plochy, které označuje jako pozemky nezemědělské (např. silnice, dálnice, 

hřbitovy, skládky). Podrobná charakteristika těchto pozemků je uvedena v příloze 

prováděcí vyhlášky katastrálního zákona.  

 

 

 
                                                 
11 Dle ustanovení § 27 písm. a) KatZ. 
12  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2271/2006 ze dne 27. června 2007 pod č. 6/2008. 
13 Dle ustanovení § 27 písm. b) KatZ. 
14 PRŮCHOVÁ, I.: Základní pojmy a instituty pozemkového práva (obecná část). Brno, Masarykova 
univerzita, 1996, s. 14. 
15 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 9. 
16 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 115. 
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1.2.1 Součásti a příslušenství pozemku 

Pro pozemky platí ustanovení § 120 a § 121 OZ o součásti a příslušenství věci. 

Součástí pozemku je vše, co na něm vzejde (porosty, dočasné i trvalé a neoddělené 

plody) a dále i prostor, který se nachází nad povrchem a pod povrchem (např. kořeny 

rostlin). Dle zákona o půdě: „Vlastník pozemků je vlastníkem porostů na něm 

vzešlých.“17 K tomu se vyjádřil ve svém článku Vít Pejšek: „Vysazené trvalé porosty se 

stávají vlastnictvím vlastníka pozemku bez ohledu na skutečnost, kdo porosty na své 

náklady vysadil. Nelze převést vlastnické právo k pozemku, aniž by došlo k převodu 

vlastnictví k trvalým porostům.“18 Avšak podle zákona o půdě: „U pozemků daných 

smluvně do užívání je vlastníkem jiných než trvalých porostů uživatel, pokud se s 

vlastníkem nedohodne jinak.“19 

Součásti pozemku nemají povahu samostatných věcí. Není možné, aby 

součást pozemku náležela jiné osobě než osobě vlastníka hlavní věci a aby její právní 

osud byl od věci hlavní odlišný (proto porosty nemohou být předmětem např. 

vypořádání spoluvlastnictví nebo dědictví). 

Součástí pozemku nejsou stavby. Jedná se o samostatnou věc, která sleduje 

vlastní právní osud. Proto vlastník stavby může být odlišný od osoby vlastníka 

pozemku. Znamená to také, že i když je vlastníkem stavby i pozemku stejná osoba, 

náleží jí dvojí vlastnické právo, jedná se o vlastnické právo ke dvěma samostatným 

věcem. Tato právní úprava se s účinností nového občanského zákoníku změní20 a po 

šedesáti letech se obnoví zásada superficies solo cedit (tzn. povrch ustupuje půdě). 

Stavba se tak stane součástí pozemku a dohromady budou tvořit jeden samostatný 

předmět vlastnictví. Pokud vlastník pozemku bude chtít pozemek prodat, vlastník 

stavby má k takovému pozemku předkupní právo a naopak. Jedná se o předkupní právo 

věcné, které se váže k určitému pozemku nebo stavbě, tzn. že pokud vlastník jedné věci 

nebude mít o druhou zájem, předkupní právo bude na dané věci dál váznout. 

V současné době existuje přes 300 000 případů, kdy na pozemku jednoho vlastníka stojí 

                                                 
17 Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku. 
18 PEJŠEK, V.: Součásti a příslušenství nemovitosti. Právní rádce, 2007, č. 8. 
19 Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku. 
20 Dle ustanovení § 506 odst. 1 nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: „Součástí pozemku je 
prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) 
s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ 
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stavba vlastníka odlišného.21 Součástí pozemku (ani předmětem vlastnictví) nejsou 

vyhrazené nerosty, podzemní vody22 a jeskyně23.  

Naopak příslušenství pozemku je samostatnou věcí v právním smyslu. Dle 

ustanovení § 121 odst. 1 OZ „náležejí vlastníkovi hlavní věci a jsou jím určeny k tomu, 

aby byly s hlavní věcí trvale užívány“. Mohou jimi být např. kůlna, plot, studna, stodola. 

Při převodu vlastnictví ale příslušenství sdílí právní osud s věcí hlavní, i když účastníci 

smlouvy toto příslušenství přímo identifikovali či nikoli.24 K tomu Nejvyšší soud 

v několika rozhodnutích25 vyslovil názor, že „k platnosti smlouvy o převodu nemovitosti 

je nutná přesná identifikace příslušenství v právním úkonu, bude-li jím nemovitost, která 

je předmětem evidence v katastru nemovitostí (pozemky, garáže). Bude-li příslušenstvím 

nemovitost, která evidenci katastru nemovitostí nepodléhá (vedlejší stavby, kůlny, 

ploty), postačí k převodu vyjádření, že se věc převádí „s příslušenstvím“.  

1.3 Subjekty pozemkového vlastnictví 

Subjektem pozemkového vlastnictví může být kterákoli fyzická a právnická 

osoba. Subjekty vlastnictví mohou být i stát a územně samosprávné celky. Stát v těchto 

vztazích zaujímá zvláštní postavení. Může v nich vystupovat jednak jako kterákoli jiná 

právnická osoba, byť i s určitými zvláštnostmi svého postavení, nebo jako nositel 

nejvyšší moci na určitém území.26 Některé pozemky však dle čl. 11 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod27 mohou být jen ve výlučném vlastnictví státu, obce nebo 

určených právnických osob. Podle platné právní úpravy jsou to pozemky na území 

vojenských újezdů, pozemky na území národních parků a národních přírodních 

                                                 
21 Dle webových stránek  k stavu ke dni 30. 5. 2012 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/159173-katastralni-zakon-dozna-velkych-zmen-rozhodla-
vlada/>. 
22 Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon): „Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím 
pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují.“ 
23 Dle ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: „Jeskyně nejsou 
součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví.“ 
24 HOLUB, M., POKORNÝ, M., BIČOVSKÝ, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: 
Linde Praha, a. s., 2002, str. 165. 
25 Např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1844/2004 nebo 
rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 22 Cdo 454/2004. 
26 PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I.: Pozemkové právo. Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 15. 
27 Dle článku 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Zákon stanoví, který majetek nezbytný  
k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen 
ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob.“ 
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rezervací a pozemky dálnic a silnic I. třídy.28 Pozemek, stejně jako ostatní věci 

v právním smyslu, může být ve výlučném vlastnictví jedné osoby, tak i současně ve 

vlastnictví více osob, v takovém případě se jedná vždy o spoluvlastnictví. Podle 

rozsudku Nejvyššího soudu29 „je vyloučeno, aby vlastnické právo k celé věci mělo 

současně více osob, které nejsou jejími spoluvlastníky. Nelze totiž (mimo právní režim 

spoluvlastnictví) nabýt vlastnické právo k již existující věci, aniž by současně nezaniklo 

právo jejímu dosavadnímu vlastníkovi, a naopak, vlastník věci, která nadále existuje, 

nemůže pozbýt vlastnictví k ní, aniž by je současně nenabyla osoba jiná“. Dle našeho 

právního řádu může být spoluvlastnictví podílové nebo bezpodílové. 

Podílové spoluvlastnictví může na rozdíl od bezpodílového vlastnictví 

vzniknout mezi libovolnými subjekty. Rozsah práv a povinností spoluvlastníků určuje 

jejich ideální podíl na nemovitosti, který je zpravidla vyjádřen v podobě zlomku. Výše 

spoluvlastnického podílu je dána právním předpisem nebo dohodou (smlouvou), která 

spoluvlastnictví zakládá nebo upravuje.30 Spoluvlastníci jsou výší svého podílu omezeni 

ve svém oprávnění nakládat s pozemkem. Pokud by jeden ze spoluvlastníků zamýšlel 

svůj podíl převést na jinou osobu, je povinen jej nejprve nabídnout ostatním 

spoluvlastníkům, kteří na něj mají předkupní právo. V případě, že spoluvlastníci tuto 

nabídku odmítnou, není spoluvlastník dále omezen ve svém oprávnění nakládat 

s nemovitostí. To neplatí v případech, kdy by měl spoluvlastník v úmyslu daný 

pozemek převést na osobu blízkou. 

Pouze manželé mohou být subjekty bezpodílového spoluvlastnictví, které je 

součástí jejich společného jmění. Dalším rozdílným znakem je, že svá práva vykonávají 

k celé věci, přičemž jejich rozsah není vymezen ani reálně, ani ideálním podílem. 

Každý z nich vlastní celý pozemek a navenek vystupují jako jeden subjekt.31  

 

1.3.1    Devizoví cizozemci 

Subjektem pozemkového vlastnictví může být i cizozemec. Z ustanovení § 1 

devizového zákona32 (dále jen DZ) vyplývá, že cizozemcem je fyzická osoba, která 

                                                 
28 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 43. 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 5. 2003, sp. zn. 22 Cdo 382/2002. 
30 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 27. 
31 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 27. 
32 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. 
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nemá trvalý pobyt v tuzemsku (tím se rozumí Česká republika) nebo právnická osoba, 

která tu nemá sídlo. DZ obsahoval ustanovení § 17, kterým bylo omezeno právo 

nabývat nemovitosti cizozemci. Z tohoto stanoveného obecného zákazu existovaly 

výjimky. Cizozemci mohli nabývat nemovitosti (pozemky a další nemovitosti v odst. 2) 

jen z důvodů uvedených v § 17 odst. 1 písm. d a odst. 2 písm. e), např. děděním, do 

společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo 

tuzemcem nebo od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela. Novelou DZ, 

která je účinná od 19. července 2011, se celé ustanovení § 17 zrušilo.  

Přistoupením České republiky k Evropské unii (dále jen EU), bylo nutné toto 

ustanovení zrušit, neboť článek 63 Smlouvy o fungování EU (bývalý čl. 56 Smlouvy o 

ES) zakazuje všechna omezení pohybu kapitálu a plateb, a to jak mezi členskými státy, 

tak i vůči třetím zemím mimo EU. Ovšem při podpisu Smlouvy o přistoupení k EU33 si 

Česká republika vyjednala výjimku založenou přílohou č. 5 v kapitole 2. „Aktu 

o podmínkách přistoupení“. Jednalo se o stanovení přechodných období pro nabývání 

nemovitostí určených k bydlení a zemědělských a lesních pozemků občany členských 

států a společností zřízených podle práva jiného členského státu, které nejsou ani 

usazeny a ani zapsány do rejstříku v České republice. Byla vyjednána dvě přechodná 

období – pětileté na nabývání nemovitostí určených k bydlení (byty, rodinné domy, 

zastavěné plochy) a sedmileté na nabývání zemědělských a lesních pozemků. V tomto 

období platila nadále, a to odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je 

založena EU, pravidla stanovená devizovým zákonem, zákonem o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,34 o podmínkách převodu zemědělských 

a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.35 

Novelou devizového zákona č. 206/2011 Sb. se celé ustanovení § 17 zrušilo.  

Zatímco sedmileté přechodné období skončilo již 1. května 2011 (pětileté přechodné 

období 1. května 2009), novela se stala účinnou až 19. července 2011. Z důvodu 

aplikační přednosti unijního práva však toto ustanovení v období od 1. května (odst. 2 

od 1. května 2009) až do účinnosti novely nebylo účinné, ale pořád bylo platné. Nemělo 

se tak v praxi aplikovat. Katastrální úřady nemohou od 1. května 2011 zamítat návrhy 

                                                 
33 Smlouva o přistoupení České republiky k EU, která byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s. 
34 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 
35 Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na 
jiné osoby. 
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na vklad vlastnického práva u zemědělských pozemků v soukromém vlastnictví s 

odkazem na ustanovení § 17. Od zrušení tohoto ustanovení mohou v České republice 

občané EU a občané ze třetích zemí nabývat nemovitosti dle DZ bez omezení. Došlo tak 

k harmonizaci práva EU s českým vnitrostátním právem a k úplné právní liberalizaci 

českého trhu s nemovitostmi. Cizozemec nyní může nabývat veškeré tuzemské 

nemovitosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Vyřešil se tak problém, kdy 

cizozemec musel hledat nejrůznější způsoby, jak zákaz nabývání nemovitého majetku 

obcházet, např. na základě povolení k trvalému pobytu nebo prostřednictvím cizinci 

vlastněné tuzemské právnické osoby. K nákupu domu či zemědělského pozemku tak 

často postačovalo založit si, případně rovnou zakoupit, obchodní společnost nebo 

družstvo se sídlem v ČR.36  

 

1.4 Obsah pozemkového vlastnictví 

Obsahem vlastnického práva jsou práva a povinnosti, a to především ta, která má 

vlastník jako subjekt vlastnického práva. Pro vlastnický vztah je charakteristické, že na 

jedné straně stojí určitý vlastník a na druhé neomezený a neurčitý počet jiných subjektů. 

Obsah vlastnického práva občana bude proto určován vztahem mezi nimi, který 

můžeme charakterizovat i jako vztah vlastníka ke společnosti.37 Součástí obsahu 

vlastnického práva jsou vlastníkova jednotlivá oprávnění, která jsou vyjádřena 

v ustanovení § 123 OZ: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého 

vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“ Jedná se o tzv. 

vlastnickou triádu. I když jsou tato oprávnění takto dělena, ve svém souhrnu tvoří 

jednotu, vzájemně se doplňují a podmiňují. Jejich uskutečňování je výkonem 

vlastníkových vlastnických práv. Na konkrétní obsah a rozsah těchto oprávnění působí 

zvláštnosti půdy.38  

Vedle oprávnění jsou tu i povinnosti. Dle článku 11 odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v 

                                                 
36 Z webových stránek k právnímu stavu ke dni 28. 2. 2012 http://www.realit.cz/clanek/novela-zakona-
umoznila-nakup-nemovitosti-cizinci. 
37 HOLUB, M., POKORNÝ, M., BIČOVSKÝ, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: 
Linde Praha, a. s., 2002, s. 32. 
38 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 42. 
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rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské 

zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“  

 Právo držet - jedná se o nejširší vlastníkovo oprávnění. Je důležitým 

předpokladem pro to, aby vlastník mohl pozemek užívat a požívat z něho plody a aby 

s ním mohl nakládat. Výkon tohoto oprávnění je modifikován samotnou podstatou 

pozemku, tj. tím, že vždy představuje část zemského povrchu. Je tedy vždy lokalizován 

do určitého prostředí a současně i do určitých společenských vztahů.39 Zvláštní 

vlastností držby je, že může existovat samostatně, nezávisle od vlastnického práva. 

Z tohoto důvodu občanský zákoník poskytuje ochranu nejen vlastníkovi, ale i držiteli 

věci samostatně, který ji fakticky ovládá.40 

  Právo užívat a požívat plody - v užším smyslu je to oprávnění užívat pro sebe 

podstaty věci a popřípadě ji měnit.41 Vlastník věci toto oprávnění vykonává jak tím, že 

věc užívá, tak tím, že věc neužívá.42 Nemá povinnost věc užívat ani požívat její plody. 

Toto oprávnění je více než ostatní ovlivněno specifičností půdy. Je to dáno hlavně 

omezeným počtem pozemků, tedy jejich nerozmnožitelností, a tím, že se na půdě 

vykonává veškerá lidská činnost. Jak už ale bylo řečeno výše, omezený počet pozemků 

kompenzuje její polyfunkční vlastnost. Půda může sloužit pro uspokojení nejrůznějších 

potřeb a slouží k mnoha různým účelům, postupně, ale i zároveň. V důsledku 

omezenosti počtu pozemků a toho, že půda je jednou ze základních složek životního 

prostředí, stát a jeho orgány do výkonu tohoto oprávnění vlastníka více zasahují, než je 

tomu v případech vlastnictví jiných věcí.43 Vlastník k řadě činností potřebuje povolení 

či souhlas příslušných orgánů nebo je ve svém oprávnění omezen díky nebo ve 

prospěch jiných subjektů.  

 Právo nakládat - jedná se o oprávnění, které lze považovat za jedno 

z nejvýznamnějších ze složek vlastnického práva. Umožňuje vlastníkovi rozhodovat o 

vlastnickém právu k pozemku, může tak určovat jeho právní osud. Realizace 

dispozičního oprávnění spočívá buď ve změně vlastníka nebo v přenechání oprávnění 

                                                 
39 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 31. 
40 Dle ustanovení § 129 – 131 OZ. 
41 HOLUB, M., POKORNÝ, M., BIČOVSKÝ, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: 
Linde Praha, a. s., 2002, s. 263. 
42 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, s. 298. 
43 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 31. 
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jinému subjektu pozemek pro sebe užívat, a to dočasně (např. nájem) nebo trvale (věcné 

břemeno), aniž on sám přestane být vlastníkem. Podle rozsudku Nejvyššího soudu44 

právo nakládat s pozemkem „znamená zejména věc převést na jiného nebo pronajmout, 

může věc neužívat nebo zničit, má právo věc, a to i nemovitost, opustit s úmyslem své 

vlastnické právo k ní pozbýt“. Toto vlastníkovo oprávnění se realizuje prostřednictvím 

právních úkonů, jednostranných (pořízení závěti pro případ smrti) nebo, a to častěji, 

dvoustranných (smlouva o nájmu, smlouva o zřízení zástavního práva, věcného 

břemene nebo předkupního práva). Na základě dvoustranných právních úkonů, 

konkrétně na základě kupní smlouvy, darovací a směnné smlouvy, lze věc převést na 

jinou fyzickou nebo právnickou osobu.  

 Pro vlastníky pozemků existují určitá omezení v jejich právech s pozemkem 

nakládat, než se tomu děje u vlastníků jiných věcí. Dokazují to právní řády většiny 

zemí. Předchází se tak znehodnocování pozemků jejich nesmyslným dělením nebo 

nevhodným obhospodařováním. Vychází to z jejich specifických vlastností. Jsou jimi 

např. předkupní právo spoluvlastníků nebo omezení převodu pozemků z vlastnictví 

určitých subjektů, zejména státu. Zatímco v minulosti se naprostá většina omezení 

dispozičních práv týkala soukromých vlastníků půdy, dnes se týká většina existujících 

zákonných omezení dispozic s pozemky samotného státu, případně dalších 

veřejnoprávních subjektů – obcí a krajů.45   

 

1.5 Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům 

1.5.1 Vznik vlastnického práva k pozemkům 

Vlastnické právo lze nabýt originárním nebo derivativním způsobem. Téměř 

celý zemský povrch již má svého vlastníka, až na některá nedostupná místa. Proto 

nabytí pozemku jeho okupací (obsazením volného území bez vlastníka)46 se stává již 

zcela výjimečně. Všechny pozemky na území ČR lze nabýt jen derivativním způsobem 

nabytí vlastnického práva, čímž se rozumí případ, kdy vlastník pozemku odvozuje své 

vlastnické právo od vlastnického práva svého předchůdce (nabývá ho ve stejném 

                                                 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 22 Cdo 375/2003. 
45 PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I.: Pozemkové právo. Masarykova univerzita, Brno, 2004, str. 67. 
46 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 61. 



17 
 

obsahu, v jakém ho měl vlastník předchozí). Nabytí pozemku nebo jeho části do 

vlastnictví určitým subjektem současně znamená zánik vlastnictví k pozemku nebo jeho 

části u subjektu jiného, který dosud vlastníkem nebyl.47 Zatímco v případě originálního 

nabytí vlastnického práva nový vlastník nabývá věc, která vlastníka dosud neměla, 

nebyla předmětem vlastnictví anebo sice měla, ale jeho právo zaniklo a nezávisle na 

něm vzniklo nové vlastnické právo nového vlastníka. 

 

1.5.2 Zánik vlastnického práva k pozemkům 

Občanský zákoník tuto problematiku výslovně neupravuje. Zánik vlastnického 

práva lze rozlišovat na absolutní a relativní. K absolutnímu zániku dochází 

v případech, kdy vlastnické právo k věci zanikne, aniž by přešlo na někoho jiného. 

Jedná se především o případy zániku samotné věci. Z tohoto důvodu není tento způsob 

zániku pro pozemky možný (jak již bylo napsáno výše, půdu jako takovou nelze zničit), 

to ani v případech, kdy by se to mohlo zdát možné, tzn. v případech rozdělení nebo 

scelení pozemků (tj. zánikem původních parcel). Tak dochází pouze ke změně výměry 

určitého pozemku, ale plocha zemského povrchu zůstává stejná a nezaniká. Dochází 

pouze k transformaci stávajících pozemků do pozemků jiného tvaru, výměry a  jiných 

hranic.48  

Vlastnické právo k pozemkům může zaniknout pouze relativně, tzn. tehdy, kdy 

vlastnické právo zaniká bývalému vlastníkovi a zároveň ho nabývá vlastník nový. 

V takových případech odpovídají právní důvody zániku vlastnického práva právním 

důvodům nabytí vlastnického práva.49 Jedná se o způsoby nabytí vlastnického práva 

uvedené v ustanovení § 132 odst. 1 OZ. 

Dále se rozlišuje, zda vlastnické právo zaniklo z vůle vlastníka nebo bez ní, 

případně proti jeho vůli, tzn. buďto na základě právního úkonu, např. darovací 

smlouvou, nebo příčinou právní události, např. smrtí vlastníka, vydržením. Na rozdíl od 

vlastnického práva k ostatním věcem, vlastnické právo k pozemku nemůže zaniknout 

jeho spotřebováním, zničením, ztrátou nebo jeho zánikem.  

 

                                                 
47 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 32. 
48 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 69. 
49 FIALA, J., KINDL, M., et. al.: Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2009, s. 89. 
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2.      Převody vlastnického práva k pozemkům 

Jsou považovány za nejčastější způsob nabývání vlastnického práva 

k pozemkům. Vlastnické právo k pozemkům lze nabývat převodem nebo přechodem 

vlastnictví. V případě, že je vlastnické právo převáděno na základě projevu vůle 

dosavadního vlastníka i nabyvatele, označujeme to jako převod vlastnického práva. 

Jedná se o změnu subjektů v osobách vlastníků na základě dvoustranných právních 

úkonů, tedy smluv.50 Ustanovení § 132 odst. 1 OZ obsahuje demonstrativní výčet těchto 

smluv: „Vlastnictví věci lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, 

rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených 

zákonem.“ Základními převodními smlouvami tak jsou smlouva kupní, darovací a 

směnná. Zvláštním typem převodu je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

nebo vydání pozemku podle restitučních zákonů.51 

 Přechodem se označují takové změny v osobě vlastníka, které se uskutečňují 

nezávisle na vůli dosavadního vlastníka, na základě jiné skutečnosti, než je smlouva. 

Jedná se o nabytí pozemkového vlastnictví z důvodu dědění, rozhodnutí státního 

orgánu, ze zákona nebo z jiné právní skutečnosti, např. vydržením. 

 Převažujícím smluvním typem pro převody pozemků je kupní smlouva. 

Darovací smlouva je způsobem méně častým, a to z důvodu vyšší ceny nemovitosti, 

jakož i s ohledem na to, že pokud jde o bezplatné nabytí, bývá většinou dávána přednost 

přechodu nemovitého majetku ve formě dědictví po smrti vlastníkově.52 Co se týče 

smlouvy směnné, tak jejím nejčetnějším předmětem jsou právě pozemky.  

Občanský zákoník v případě převodu nemovitostí vyžaduje vedle obecných 

požadavků i další zvláštní požadavky. Forma smlouvy o převodu nemovitosti musí být 

dle ustanovení § 46 OZ písemná a projevy vůle účastníků musí být na téže listině.53 

                                                 
50 HOLUB,  M., POKORNÝ, M., BIČOVSKÝ, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: 
Linde Praha, a. s., 2002, s. 136. 
51 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 63. 
52 HOLUB,  M., POKORNÝ, M., BIČOVSKÝ, J.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: 
Linde Praha, a. s., 2002, s. 148. 
53 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 74/72 „pokud je smlouva o převodu nemovitosti 
sepsána notářským zápisem, pak zákonnému předpokladu, že projev účastníků musí být na téže listině, 
odpovídá pokračování v NZ“. 
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Nedodržení písemné formy je dle ustanovení § 39 a § 40 OZ sankcionováno její 

neplatností. V novém OZ se způsob formy smlouvy o převodu nemovitosti nemění. 

 

2.1 Právní účinky smluv o převodu pozemku 

Samotnou smlouvou se vlastnické právo nezakládá. Česká právní úprava 

v ustanovení § 133 odst. 2 OZ podmiňuje nabytí vlastnického práva k nemovitostem, 

které jsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí, zápisem vkladu do katastru 

nemovitostí.54 Pro nabytí vlastnického práva k pozemku je tedy zapotřebí jak důvod 

nabytí, tzv. titulus, tak i způsob nabytí, tzv. modus. Nabyvatel se stává vlastníkem až 

zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kterým daný převod završí. 

Z tohoto pravidla však existují některé výjimky – např. nabytí příklepem v dražbě nebo 

smlouvou v tzv. „velké privatizaci“.55 Způsob nabytí nemovitostí v novém OZ zůstává 

na rozdíl od věcí movitých dle ustanovení § 1105 beze změny, „p řevede-li se vlastnické 

právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví 

zápisem do takového seznamu“. 

U smluv o převodu vlastnického práva k pozemkům se rozlišují dva účinky , a to 

obligačněprávní účinek, kterým je právní důvod vzniku závazkového vztahu mezi 

převodcem a nabyvatelem nemovitosti, a věcněprávní účinek, kterým je právní způsob 

nabytí vlastnického práva, samotný přechod vlastnického práva k pozemku.56 Právně 

významnou skutečností pro nabytí vlastnického práva k pozemku je provedení vkladu 

vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí. Katastrální úřad zkoumá při 

vkladovém řízení dle ustanovení § 5 ZZáp, zda „…právní úkon týkající se převodu 

vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný a zda 

je učiněn v předepsané formě“. Katastrální úřad není oprávněn zkoumat, zda byla kupní 

smlouva uzavřena svobodně a vážně nebo zda se jedná jinak o platný právní úkon.57 

Podmínkou věcně právního účinku je účinek obligační. K tomu se vyjádřil Ústavní soud 
                                                 
54 Dle ustanovení § 133 odst. 2 OZ: „P řevádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se 
vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak.“ 
55 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 33. 
56 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 2. 1996, sp. zn. 6 A 79/95 in VRCHA, P.: Katastrální (a 
související) judikatura. 2. Vydání. LINDE PRAHA, a. s., 2006, s. 44: „Vkladem do katastru se realizuje 
smluvní závazek převodce nemovitost převést na nabyvatele.“ 
57 FIALA, J., KINDL, M., et. al.: Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2009, str. 1125. 
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ve svém nálezu č. 86, sv. 18: „K účinkům vkladu, jež jsou s ním bezprostředně spojeny, 

může dojít pouze následně po účincích vyvolaných smlouvou, neboť ke vkladu dochází 

právě na základě smlouvy. Smluvní strany tak nemohou časovou následnost 

závazkověprávních a věcněprávních účinků fakticky změnit.“  

  Dvoufázovost smluvního převodu vlastnictví k nemovitostem vyslovil i Nejvyšší 

soud České republiky svým rozsudkem ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. 2 Cdo 848/97. 

Sepsání smlouvy je pouze první fází převodu pozemku. Aby kupující nabyl vlastnické 

právo k pozemku, musí mu být toto právo zapsáno vkladem do katastru nemovitostí. 

Právní účinky nabytí vlastnického práva vznikají na základě pravomocného rozhodnutí 

o jeho povolení již ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému KN, čili ex tunc. 

Pokud by některá z těchto podmínek chyběla nebo odpadla, nebyly by splněny 

podmínky pro nabytí vlastnického práva a nabyvatel by neměl jak doložit, že vlastnictví 

nabyl řádně, nemohl by dokázat existenci svého vlastnictví. To znamená, že pokud 

neexistuje nebo odpadl-li titulus, nemůže mít potom modus zákonem předvídaný 

účinek. „Modus může mít za následek převod práva pouze v případě, že je opřen o 

zákonem předvídaný úkon, titulus.“58  

V případě kupní smlouvy se kupující stává vlastníkem až okamžikem vkladu do 

katastru nemovitostí. Do té doby je vlastníkem převáděné nemovitosti stále prodávající 

(převodce), navenek je to vyjádřeno tím, že je jako vlastník zapsán v katastru, proto je i 

odpovědný za její stav a provoz. Je oprávněn např. vybírat nájemné, platit daně a 

pojištění. Vkladem se však vlastníkem nemovitosti stává kupující, a to okamžikem 

doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, tedy s účinky ex tunc. „Kupující vstupuje 

do všech práv a povinností původního vlastníka týkajících se dotčené nemovitosti za 

období od doručení návrhu na vklad do rozhodnutí o něm. Např. je povinen k placení 

daně z nemovitosti za období před rozhodnutím katastrálního úřadu. Jde o zvláštní 

konstrukci právního nástupnictví.“59 Od tohoto data je tedy jenom on např. oprávněn 

vymáhat nezaplacené nájemné, ale může i požadovat, aby mu původní vlastník vydal 

přijaté nájemné jako bezdůvodné obohacení. Na druhé straně se však stává povinným k 

placení daně z nemovitostí i za období před rozhodnutím katastrálního úřadu.60 

                                                 
58 PECHA, R.: K právním následkům zrušení titulu (odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti), 
Bulettin Advokacie, 2003, č. 1, s. 80. 
59 K tomu také nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 1997, sp. zn. IV. ÚS 332/96. 
60 Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 4. července 1997, čj. 31 Ca 119/97-38. 
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Pro případ, že by jeden z účastníků smlouvy zemřel ještě před vkladem 

vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí, jsou takovou smlouvou vázáni 

jeho dědicové. „Zemřel-li účastník smlouvy o převodu nemovitostí, jsou smlouvou 

vázáni jeho dědicové, kteří vstupují do práva a povinností zemřelého účastníka smlouvy, 

které tu byly v okamžiku jeho smrti. Dědic zemřelého účastníka smlouvy o převodu 

nemovitostí je vázán smlouvou uzavřenou zůstavitelem a není povinen uzavírat 

s druhým účastníkem novou smlouvu o převodu této nemovitosti.“61 

Podání návrhu na zapsání vkladu do katastru nemovitostí není nijak povinné. 

Zákonem není stanovena lhůta, dokdy má jedna ze stran takový návrh podat. Je možné, 

aby takový návrh vůbec nepodala, v takovém případě vlastnické právo zůstane nadále 

na straně převodce. K tomu se vyslovil Ústavní soud, podle kterého „návrh na vklad 

vlastnického práva do Katastru nemovitostí lze katastrálnímu úřadu podat v časově 

neomezené lhůtě, jelikož účastníci jsou vázáni projevy své vůle, ani uplynutí času 

nemůže nic změnit na vázanosti účastníků jejich smluvními projevy vůle“. 62 Vlastník 

nemovitosti dokonce může uzavřít několik převodních smluv ke stejnému pozemku 

najednou. Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdo 848/97 „byla-li tatáž 

nemovitost převáděna dvakrát, stane se jejím vlastníkem ten, kdo jako první doručí 

návrh na vklad vlastnického práva do katastru katastrálnímu orgánu. V důsledku 

nemožnosti plnění (§ 575 obč. zák.) dochází k zániku závazku kupní smlouvy, u které byl 

podán návrh na vklad později. Ten, kdo byl dvojím zcizením poškozen, má nárok na 

náhradu vzniklé mu škody  podle obecných ustanovení odpovědnosti za škodu (§ 420 

obč. zák. a násl.)“.63 V novém OZ je to explicitně vyjádřeno v zákoně v ustanovení 

§ 1100 odst. 2: „P řevede-li strana vlastnické právo k věci zapsané ve veřejném seznamu 

postupně několika osobám, stane se vlastníkem osoba, která je v dobré víře a jejíž 

vlastnické právo bylo do veřejného seznamu zapsáno jako první, a to i v případě, že její 

právo vzniklo později.“ 

 

 

 

                                                 
61 Rozsudek NS ČR ze dne 27. 8. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1606/2003 in Soudní rozhledy 2/2004, s. 62-63. 
62 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 10. 1996, sp. zn. IV ÚS 201/96. 
63 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. 2 Cdo 848/97. 



22 
 

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí 

 Smlouvou o smlouvě budoucí, tzv. pactum de contrahendo, se strany dohodnou, 

že do určité sjednané doby spolu uzavřou smlouvu a vznikne jim tzv. kontraktační 

povinnost. Každá smlouva, pokud jí v tom nebrání její povaha, může být uzavřena jako 

smlouva o smlouvě budoucí. Platnost smlouvy je podmíněna třemi zákonnými 

podmínkami. První podmínkou je písemná forma smlouvy. Druhou zákonnou 

podmínkou je, že musí obsahovat ujednání o lhůtě, dokdy má být budoucí smlouva 

uzavřena. Poslední podmínkou je ujednání o podstatných náležitostech budoucí 

smlouvy (např. smlouva o budoucí kupní smlouvě musí obsahovat předmět a kupní 

cenu). Je dobré, když je její součástí i samotný text budoucí kupní smlouvy, předejde se 

tak případným nejasnostem do budoucna. 

Převede-li zavázaný ze smlouvy věc, která je předmětem této smlouvy na jinou 

osobu, tak pro nemožnost plnění (§ 575 OZ) práva a povinnosti z této smlouvy zanikají. 

Strany si mohou ve smlouvě ujednat, že pozemek, který je předmětem budoucí kupní 

smlouvy, budoucí prodávající po dobu, kdy je vázán smlouvou o smlouvě budoucí, 

nebude moct převést pozemek na třetí osobu ani ho zatížit. 

Pozemek musí být ve smlouvě dostatečně identifikován pro případ, že by o 

smlouvě rozhodoval soud. Postačuje, aby předmět budoucí smlouvy byl označen tak, 

aby nebyl zaměnitelný s jiným předmětem.64 Pokud tomu tak není, soud nemůže 

rozsudkem nahradit nedostatek projevu vůle prodávajícího s uzavřením kupní smlouvy. 

Soud by nemohl chybějící obsah smlouvy doplnit,65 neboť je vázán obsahem smlouvy o 

smlouvě budoucí. 

 Soudní praxe došla k závěru, že účelem smlouvy o smlouvě budoucí není vklad 

vlastnického práva na základě této smlouvy do katastru nemovitostí, nýbrž pouze 

uzavření budoucí hlavní kupní smlouvy.  

                                                 
64 K tomu Rozsudek ze dne 21. června 2001, sp. zn. 33 Odo 273/2001: „Smlouva o převodu vlastnického 
práva k pozemkům, v níž není uvedeno parcelní číslo převáděných pozemků, je neurčitá, a proto i ve 
smyslu § 37 odst, 1 neplatná, a to i v případě, že pozemky jsou ve smlouvě individualizovány jiným (pro 
účastníky úkonu zřejmým) způsobem.“ 
65 ELIÁŠ, K. a kolektiv autorů. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. Svazek. Linde Praha, 
a. s., 2008, s. 304. 
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Důvodem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí většinou je, že zatím nelze 

z nějakého důvodu realizovat celý obsah budoucí smlouvy,66 např. pro nedostatek 

peněžních prostředků.  

Ze smlouvy stranám vzniká závazek smlouvu ve sjednané době uzavřít. Tento 

závazek je vynutitelný žalobou. „Jestliže tedy k uzavření hlavní smlouvy ve stanovené 

lhůtě dobrovolně nedojde, poskytne smluvní straně ochranu soud, a to i proti vůli 

strany, která se z jakéhokoli důvodu uzavření hlavní smlouvy brání.“67 Oprávněná 

strana se může do jednoho roku od uzavření smlouvy domáhat žalobou, aby soud projev 

vůle strany, která smlouvu neuzavřela, nahradil svým rozhodnutím.68 Podle návrhu 

nového občanského zákoníku obsah smlouvy určí osoba určená ve smlouvě. Neurčí-li 

ho, může oprávněná strana navrhnout, aby jej určil soud. Dalším rozdílem je povinnost 

jedné ze stran vyzvat stranu druhou ve stanovené lhůtě k uzavření budoucí smlouvy. Po 

uplynutí jednoho roku se tato lhůta promlčuje. Dále může oprávněná strana (strana, 

která chtěla smlouvu uzavřít) vedle této žaloby podat žalobu na náhradu škody, kterou ji 

druhá strana způsobila (např. že prodala pozemek třetí osobě). 

Smlouva je uzavřena cum clausula rebus sic stantibus.69 Závazky ze smlouvy 

trvají pod podmínkou, že okolnosti, ze kterých strany vycházely při uzavírání smlouvy, 

se po uzavření smlouvy zásadně nezměnily. Případné změny způsobuji zánik smlouvy 

ex lege. 

Smlouva může být uzavřena i s převodcem, který ještě nenabyl do vlastnictví 

pozemek, který má být předmětem budoucí kupní smlouvy.70 Pokud by ten, kdo se 

zavázal nemovitost převést, vlastnictví k ní nenabyl, právní vztah ze smlouvy by zanikl 

pro nemožnost plnění.71  

 

 

 

                                                 
66 ŠVESTKA, Jan, DVOŘÁK, Jan a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 51. 
67 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 1244/99. 
68 ŠVESTKA, Jan, DVOŘÁK, Jan a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 51. 
69 Tzn. za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou. 
70 K tomu rozsudek NS ČR ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 1244/99 in Soudní rozhledy č. 7/2003. 
71 SPÁČIL, J.: Některé základní zásady soukromého práva. Obsah smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
nemovitosti. Smlouva o smlouvě budoucí ohledně věci, která dosud není ve vlastnictví budoucího 
převodce. Soudní rozhledy 2003, č. 7. 
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2.3 Kupní smlouva 

2.3.1 Pojem a právní úprava 

Nejčastějším způsobem převodu vlastnického práva k pozemkům je kupní smlouva. 

Obecná ustanovení o kupní smlouvě jsou obsažena v ustanoveních § 588 až § 627 OZ. 

Na kupní smlouvu, kterou se převádějí věci nemovité, se dále vztahují i ustanovení § 46 

a § 133 OZ. Pokud by šlo o převod nemovitosti mezi podnikateli, budou se řídit 

občanským zákoníkem, protože obchodní zákoník upravuje jen kupní smlouvu na věci 

movité, nikoliv na věci nemovité.72 V dalších věcech, kterými jsou zajištění závazku, 

promlčení apod. se budou řídit ustanoveními obchodního zákoníku.73 Jestliže je ale 

nemovitost prodávána v rámci prodeje podniku, řídí se její prodej podle právní úpravy 

smlouvy o prodeji podniku obsažené v ObchZ. Tuto dvojkolejnost závazkového práva 

odstraňuje nový OZ tím, že sjednocuje úpravu jednotlivých smluv a obecných 

ustanovení závazkového práva do jednoho právního předpisu, kterým je občanský 

zákoník. 

Kupní smlouvou se rozumí dvoustranný právní úkon, který zakládá právní 

závazkový vztah mezi kupujícím a prodávajícím, jehož účelem je převod vlastnictví 

z prodávajícího na kupujícího. Obsahem tohoto právního vztahu je právo kupujícího 

získat do vlastnictví předmět kupní smlouvy a tomu odpovídající právo prodávajícího 

získat za předmět kupní smlouvy sjednanou kupní cenu.74 Prodávající se zavazuje, že 

předmět koupě předá kupujícímu a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a 

zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.75  

Podstatnými náležitostmi obsahu kupní smlouvy, tzv. essentialia negotii, jsou 

předmět a kupní cena. Vedle toho si mohou strany sjednat i další náležitosti, které se 

označují jako vedlejší ujednání, tzv. accidentalia negotii; jsou jimi např. doba plnění, 

místo plnění, předkupní právo; jedná se o demonstrativní výčet. Pokud úprava těchto 

                                                 
72 Dle ustanovení § 261 odst. 6 ObchZ. 
73 FIALA, J., KINDL, M., et. al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2009, s. 1124. 
74 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník, komentář. 2. 
vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1555. 
75 ELIÁŠ, K. a kolektiv autorů. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. Svazek. Linde Praha, 
a. s., 2008, s. 1719. 
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otázek není ve smlouvě obsažena, upravuje je subsidiárně občanský zákoník.76 

U nemovitostí nelze sjednat výhradu vlastnictví a právo zpětné koupě. Nový OZ 

upravuje dva nové instituty vedlejších ujednání, a to výhradu zpětného prodeje a 

výhradu lepšího kupce. 

Účinnost smlouvy lze vázat na odkládací nebo rozvazovací podmínku. 

Odkládací podmínku nelze sjednat při prodeji nemovitosti, neboť vlastnictví k 

nemovitosti se nabývá vkladem do Katastru nemovitostí, a to dnem, kdy byl podán 

návrh na vklad. Lze však sjednat, aby účinnost smlouvy byla závislá na splnění 

odkládací podmínky zaplacení nebo zajištění kupní ceny; v takovém případě by při 

návrhu na povolení vkladu muselo být zároveň doloženo, že se smlouva splněním 

odkládací podmínky stala účinnou.77  

 

2.3.2 Předmět kupní smlouvy 

Předmětem kupní smlouvy mohou být věci, které mohou být předmětem 

občanskoprávních vztahů, tzn. věci v právním smyslu. Předmětem nemohou být věci, se 

kterými je omezena možnost občanskoprávní dispozice nebo které jsou z takové 

dispozice vyňaty. Předmětem smlouvy může být jak jeden pozemek, tak i část pozemku, 

ale samozřejmě i soubor pozemků.78 Pozemek jako předmět koupě musí být dostatečně 

identifikován. Děje se tak s odkazem na výpis z listu vlastnictví, který je veden u 

příslušného katastrálního úřadu v katastru nemovitostí.79 Je nutné zdůraznit, že 

předmětem kupní smlouvy může být pouze pozemek, který je samostatnou parcelou. 

Parcela jako předmět koupě musí být dostatečně identifikována. Děje se tak s odkazem 

na výpis z listu vlastnictví, který je veden u příslušného katastrálního úřadu v katastru 

nemovitostí.80 Jde o číslo listu vlastnictví, číslo parcely, katastrální území, katastrální 

pracoviště a výměru. Dále se odkazuje na nabývací titul dosavadního vlastníka. K 

individualizaci pozemku existuje široká judikatura, např. rozsudek Nejvyššího soudu 

                                                 
76 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, s. 155. 
77 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, s. 174. 
78 KARFÍK, Z., KARFÍKOVÁ, M., SPÁČIL, J.: Pozemky a právo. 1. vydání. Praha: ORAC, 2001, s. 26. 
79 KARFÍK, Z., KARFÍKOVÁ, M., SPÁČIL, J.: Pozemky a právo. 1. vydání. Praha: ORAC, 2001, s. 26. 
80 KARFÍK, Z., KARFÍKOVÁ, M., SPÁČIL, J.: Pozemky a právo. 1. vydání. Praha: ORAC, 2001, s. 26. 
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sp. zn. 22 Cdo 1148/99:81 „Individualizace pozemku v písemném právním úkonu musí 

být provedena natolik určitým způsobem, aby bylo i osobám třetím nepochybně zřejmé, 

které nemovitosti jsou jeho předmětem.“ A dále rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cz 

45/90:82 „Z hlediska určitosti (jako předpokladu platnosti právního úkonu) proto musí 

být pozemek náležitě individualizován. Všechny nemovitosti musí být uvedeny v listině 

podle obcí, katastrálních území a parcelních čísel uvedených v evidenci nemovitostí.“ 83 

Může dojít i k situaci, kdy bude převáděna pouze část pozemku. V takovém 

případě je nutné, aby byl pozemek před převodem geometricky rozdělen a schválený 

geometrický plán byl nedílnou součástí kupní smlouvy. K tomu se vyjádřil M ěstský 

soud v Praze ve svém rozhodnutí: „Pokud geometrický plán netvoří nedílnou součást 

kupní smlouvy, jde o zásadní (nezhojitelný) nedostatek smlouvy, pro který je nutno 

vkladový návrh zamítnout.“84 

  

2.3.3 Kupní cena 

Kupní cenou se rozumí úplata za předmět koupě sjednaná v penězích.85 Kupní 

cena musí být ve smlouvě stanovena buď výslovně peněžní částkou, nebo musí být 

stanoven způsob, jakým se určí.86 Cena je věcí dohody mezi stranami, stejně tak i 

splatnost ceny a způsob její úhrady. Může být uhrazena jednorázově nebo ve splátkách. 

Pokud ve smlouvě není uvedena splatnost kupní ceny, kupující je povinen zaplatit ji bez 

zbytečného odkladu. 

                                                 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 12. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1148/99 in Soudní 
rozhledy, č. 4/2001, s. 114. 
82 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 6. 1990, sp. zn. 3 Cz 45/90. 
83 K tomu také Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1900/96.  
„Smlouva o převodu pozemků, v níž není uvedeno parcelní číslo pozemků, které mají být převedeny, je 
neurčitá, a proto neplatná (§ 37 ObčZ), a to i v případě, že pozemky jsou ve smlouvě individualizovány 
jiným způsobem. V tomto případě totiž převažuje obecný zájem na určitost i 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.“  
84 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 1998, sp. zn. 33 Ca 27/97 in VRCHA, P.: Katastrální 
(a související) judikatura. 2. Vydání. LINDE PRAHA, a. s., 2006, s. 157. 
85 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, s. 156.      
86 K tomu rozhodnutí ze dne 28. ledna 2003, sp. zn. 22 Cdo 1625/2002: „Je-li kupní cena v kupní smlouvě 
stanovena jinak, než uvedením peněžní částky, musí se tak stát způsobem, jímž bude možno tuto cenu 
zcela nepochybně určit již v době uzavření smlouvy. Stanovení kupní ceny pouhým odkazem na znalecký 
posudek, který bude teprve v budoucnu vypracován, činí toto ujednání, tedy i celou kupní smlouvu, 
neplatnými pro neurčitost.“ 



27 
 

Kupní cena u pozemků se rozlišuje na smluvenou stranami anebo úřední, je 

regulována cenovými právními předpisy, kterými jsou zákon o oceňování87 a oceňovací 

vyhláška.88 Pokud je stanovení kupní ceny v rozporu s těmito právními předpisy, je 

taková cena relativně neplatná. Stanovení úřední ceny je důležité pro výpočet daně 

z převodu nemovitostí. Pokud je ale smluvní cena vyšší, je základem pro výpočet daně 

cena smluvní. Daň z převodu nemovitosti hradí dle zákona o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí89 prodávající. Avšak podle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2178/2000 „ujednání kupní smlouvy, že daň z převodu 

nemovitostí zaplatí kupující, nečiní KS neplatnou pro rozpor se zákonem“.90 

Základem ocenění zemědělských pozemků jsou tzv. bonitované půdně 

ekologické jednotky (dále zkratka BPEJ). BPEJ je definována hlavními půdními a 

klimatickými podmínkami, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a 

její ekonomické ohodnocení.91 BPEJ je vyjádřena pětimístným kódem, který se zjišťuje 

z výpisu z katastru nemovitostí, např. pozemek s BPEJ 7495192. U lesních pozemků 

jsou základem pro ocenění tzv. soubory lesních typů (dále zkratka SLT). Jsou to 

jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti 

vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Konkrétní vlastnosti SLT 

jsou vyjádřeny dvoumístným kódem, např. pozemek s SLT 7B. Údaje o SLT jsou 

součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníka lesa.93 

Pokud zemědělský pozemek nebyl ještě bonitován, použije se pro všechny pozemky 

v jednom katastrálním území průměrná cena zemědělských pozemků podle vyhlášky 

č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 

                                                 
87 Zákon č. 151/1997 Sb o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).  
88 Zákon č. 3/2008 Sb o provedení některých ustanovení zákona č.  151/1997 Sb. o oceňování majetku a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).  
89 Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí. 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 4. 2001, sp. zn. 33 Cdo 2178/2000. 
91 BRADÁČ, A., FIALA, J.: Nemovitosti. Oceňování a právní vztahy. 3. přepracované a doplněné vydání. 
Linde Praha, a. s., 2004, s. 419. 
92 Tyto číslice pětimístného kódu BPEJ představují: 
První číslice kódu – příslušnost ke klimatickému regionu (0-9). 
Druhá a třetí číslice kódu - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01-78). 
Čtvrtá číslice kódu - stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 – 9). 
Pátá číslice kódu - určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti (0 – 9). 
93 BRADÁČ, A., FIALA, J.: Nemovitosti. Oceňování a právní vztahy. 3. přepracované a doplněné vydání. 
Linde Praha, a. s., 2004, s. 419. 



28 
 

základními cenami zemědělských pozemků. Pro oba druhy pozemků ale platí, že jejich 

cena musí být stanovena nejméně 1 Kč/m2 .  

Z důvodu vysoké kupní ceny pozemků je častým způsobem zajištění kupní ceny 

sjednáním notářské či advokátní úschovy. Po provedení zápisu vkladem do katastru 

nemovitostí ve prospěch kupujícího uvolní notář či advokát finanční prostředky na účet 

prodávajícímu.  

 

2.3.4 Předkupní právo 

Předkupní právo je upraveno v ustanoveních § 602 - § 606 OZ. Podle ustanovení 

§ 602 odst. 1 OZ má předkupní právo ten, „kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující 

nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat“. Předkupní právo lze sjednat buď jako vedlejší 

ujednání ve smlouvě, nebo jako samostatnou smlouvu o předkupním právu. 

Obsahem smlouvy o předkupním právu je závazek zavázaného věc, o kterou ve 

smlouvě jde, nabídnout v prvé řadě oprávněnému ke koupi, pokud by se zavázaný 

rozhodl věc prodat. Předkupní právo tedy spočívá v omezení vlastníka s nakládáním své 

věci, konkrétně s převodem této věci na třetí osobu. V zájmu určitosti by mělo být vždy 

pamatováno na to, za jakou cenu by v takovém případě mohl oprávněný věc vykoupit.94 

Z této smlouvy vzniká povinnost jen vlastníkovi pozemku, nikoli oprávněnému. 

Předkupní právo může mít povahu práva osobního, které je vázáno na konkrétní osobu 

(to znamená, že se nepřevádí na právní nástupce, je nepřevoditelné) anebo povahu práva 

věcného, které je vázáno k určité nemovitosti a je převoditelné na další osoby, působí i 

vůči právním nástupcům kupujícího (nabyvatele nemovitosti), působí proti všem dalším 

kupujícím, neboť je spojeno přímo s osudem věci, bez ohledu na to, kdo je jejím 

vlastníkem. V takovém případě musí mít písemnou formu a nabývá se vkladem do 

katastru nemovitostí. Předkupní právo se tak vyznačí na listu vlastnictví. Pokud 

povinný poruší svoji povinnost nabídnout pozemek ke koupi nejdříve oprávněnému, 

vzniká oprávněnému právo domáhat se na nabyvateli věci, aby mu věc byla nabídnuta 

ke koupi.95 Toto právo oprávněného se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, a to 

od okamžiku následujícího dne po účinku rozhodnutí o povolení vkladu. To znamená, 

                                                 
94 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 
2. svazek Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 172. 
95 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 2. 
svazek Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 173. 
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pokud chce vlastník pozemku pozemek prodat, nejdřív má povinnost nabídnout ho 

osobě oprávněné (původnímu prodávajícímu) z předkupního práva. Pošle mu písemnou 

nabídku ke koupi pozemku. Oprávněný má povinnost do dvou měsíců uhradit kupní 

cenu. Předkupní právo zaniká, pokud oprávněný nabídku ve stanovené lhůtě nepřijme, 

vzdá se předkupního práva, neuhradí nebo nezajistí kupní cenu v zákonné nebo 

dohodnuté době. Dalšími způsoby zániku předkupního práva jsou smrt oprávněného, 

prodej nemovitosti při výkonu rozhodnutí, veřejná dražba anebo zpeněžení konkurzní 

podstaty, do které nemovitost patří.96 Avšak jedná-li se o předkupní právo věcněprávní, 

odmítnutím předkupní právo nezaniká, povinná osoba prodejem věci jiné osobě 

neporušuje svou povinnost a předkupní povinnosti přecházejí na nabyvatele věci.97 

 

2.3.5 Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení je jednostranný adresovaný právní úkon, který ruší smluvní 

závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně (nabyvateli),98 což je ve své 

podstatě sankční institut. Vzniká zpravidla v případech, kdy druhá strana nesplnila svůj 

smluvní závazek (nejčastěji je to z důvodu, že kupující řádně a včas nezaplatil kupní 

cenu), anebo výjimečně v případech určitých závad ve smlouvě, resp. v souvislosti 

s uzavřením smlouvy.99 Jedná se o výjimku ze zásady pacta sunt servanda.100 Z tohoto 

důvodu se může použít pouze v případě, kdy si to smluvní strany dohodnou nebo pokud 

tak stanoví zákon. Odstoupit lze pouze od platné smlouvy. Právní účinky smlouvy o 

převodu pozemku se ruší, pokud není právním předpisem nebo účastníky smlouvy 

domluveno jinak od počátku, čili ex tunc.  

 Otázka právních účinků a následků plynoucích z odstoupení od smlouvy je 

předmětem sporů a diskusí v právní teorii i v soudní praxi již několik let. Jedná se o to, 

zda odstoupením od smlouvy dle ustanovení § 48 OZ dochází ke zrušení pouze 

obligačněprávních účinků anebo i účinků věcněprávních (kdy bylo již na základě 

                                                 
96 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 2. 
svazek Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 174. 
97 Dostupné na webových stránkách k právnímu stavu ke dni 15. 2. 2012 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/predkupni-pravo-i-12550.html>. 
98 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, s. 139. 
99 ELIÁŠ, K. a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. Svazek. Linde Praha, 
a. s., 2008, s. 293. 
100 Překlad do češtiny: „Smlouvy je třeba dodržovat“. 
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smlouvy vloženo pro kupujícího vlastnické právo do katastru nemovitostí). Na toto 

téma bylo publikováno bohaté množství statí a judikatury. V tomto kontextu existují 

dva pomyslné tábory. První zastává názor, že se odstoupením ruší jak titulus, tak i 

modus, druhý názor (početnější) se domnívá, že je v případě odstoupení zrušen jen 

titulus a zůstává modus, jenž musí být zrušen dodatečně; to znamená, že zaniká 

závazkový právní vztah, nikoliv věcná práva z něho plynoucí. 

 

Pro pochopení této problematiky je klíčové znát judikaturu Nejvyššího a 

Ústavního soudu, která je doposud nejednotná. 

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku sp. zn. 1 Odon 26/97101 

vyslovil názor, že se odstoupením od smlouvy ruší jak obligačněprávní, tak i 

věcněprávní účinky smluvního převodu. Obnovuje se tak ve všem vlastnické právo 

původního vlastníka. Podle názoru Nejvyššího soudu může soud na základě určovací 

žaloby podané prodávajícím rozhodnout o určení vlastnického práva prodávajícího. 

Následný zápis do katastru nemovitostí má tak jen deklaratorní účinky a provádí se 

záznamem.102  

Na rozdíl od toho má judikatura (konkrétně rozsudek Vrchního soudu v Praze ze 

dne 7. 10. 1996, sp. zn. 11 Cmo 165/96) a odborná veřejnost jiný názor. Podle nich se 

odstoupením kupní smlouva ruší dle ustanovení § 48 odst. 2 OZ ex tunc, stejně tak i 

práva a povinnosti z ní vzešlé.103 Odstoupením ale nedochází zároveň k obnovení 

vlastnického práva odstoupivšího prodávajícího k převedené nemovitosti. Účinky 

vkladu vlastnického práva k převedené nemovitosti svědčící ve prospěch kupujícího 

mohou být po odstoupení od smlouvy odklizeny a pro prodávajícího znovu zapsáno 

vlastnické právo. Děje se tak dvěma způsoby. Prvním způsobem je uzavření dohody 

mezi převodcem a nabyvatelem nemovitosti o vydání nemovitosti, na jejímž základě lze 

provést vklad do katastru nemovitostí. Do té doby ale zůstává vlastníkem nemovitosti 

nabyvatel.104 Pokud ale k uzavření dohody nedojde, musí prodávající podat žalobu o 

                                                 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 3. 1998, sp. zn. 1 Odon 26/97. 
102 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník, komentář. 2. 
vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 420. 
103 Ustanovení § 48 odst. 2 OZ: „Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním 
předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.“  
104 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník, komentář. 2. 
vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 421. 
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určení jeho vlastnického práva. Na základě pravomocného rozhodnutí, že prodávající je 

vlastníkem nemovitosti, se provede zápis formou záznamu.105  

 

Právní následky odstoupení od smlouvy, pokud byla nemovitost ještě před 

odstoupením převedena na třetí osobu. 

Řešení otázky účinků odstoupení od smlouvy je klíčové především v případech, 

kdy byla nemovitost ještě před odstoupením převedena dále na třetí osobu. 

Nejvyšší soud České republiky vyslovil ve svém stanovisku sp. zn. Cpjn 

201/2005106 názor, že „odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti 

zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a 

obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve než došlo k odstoupení od 

smlouvy, nemovitost převedl na další osobu. Byla-li zrušena smlouva s účinky ‚od 

počátku‛ a nastává-li proto stejný právní stav, jako kdyby ke smlouvě vůbec nedošlo, i 

z hlediska věcněprávních účinků smlouvy ztrácí vlastnické právo vložené do katastru 

nemovitostí svůj právní podklad. Vzhledem k tomu, že k obnovení vlastnického práva 

převodce dochází ze zákona, nemá konstitutivní účinky a neprovádí se vkladem, resp. 

jeho výmazem, ale má pouze deklaratorní účinky a provádí se záznamem. (…) Zrušením 

smlouvy o převodu nemovitosti nastává situace, jako kdyby nabyvatel nikdy nebyl 

vlastníkem převáděné nemovitosti. Za této situace proto žádná jiná osoba nemohla od 

nabyvatele nabýt vlastnické právo k předmětné nemovitosti, neboť nabyvatel nemohl 

převést práva, která neměl“. Proti stanovisku Nejvyššího soudu se postavil nejen 

Ústavní soud, ale i odborná veřejnost, která zastává zcela opačný názor; např. J. Spáčil, 

P. Baudyš, J. Mikeš a J. Švestka ve svých odborných článcích. J. Mikeš a J. Švestka ve 

svém příspěvku v Právních rozhledech,107 docházejí k závěru, že Nejvyšší soud staví 

zásadu „pacta sunt servanda“ nad zásady ochrany dobré víry třetích osob, jakož i 

jistoty a bezpečnosti soukromoprávních vztahů. Podle nich se má naopak dávat přednost 

druhým zmíněným zásadám: „Jen takový výklad lze považovat za ústavně konformní, 

jakož i za konformní Dodatkovému protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

                                                 
105 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, rozsudek ze dne 7. 10. 1996, sp. zn. 11 Cmo 165/96. 
106 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 4. 2006, sp. zn. Cpjn 201/2005 in Sbírka 
soudních rozhodnutí a stanovisek, 2006/2, s. 277. 
107 MIKEŠ, J., ŠVESTKA, J.: Význam odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti pro vlastnictví 
3. osoby. Právní rozhledy. 2007, roč. 15, č. 9, s. 320. 
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svobod.“108 Docházelo by tak k tomu, že by nabyvatel pozemku mohl sice pozemek 

držet, užívat a požívat z něj plody, ale byl by neustále pod hrozbou možnosti odstoupení 

ze smlouvy ze strany převodce a tím by ani nemohl pozemek převést na jinou, třetí 

osobu. Šlo by vlastně na straně evidovaného vlastníka o neúplné vlastnictví.109 

Nabyvatel by byl stále v ohrožení, že může o své vlastnické právo přijít, a to bez 

jakéhokoliv svého zaviněného protiprávního úkonu, bez existence veřejného zájmu a 

jen s fakticky omezenou možností domoci se náhrady, zkrátka bez svého přičinění. 

Nebyl by si tak nikdy jist svým vlastnictvím. Další nevýhodou je, že se sám od sebe 

zruší řetězec navazujících nabývacích jednání a bez dalšího by se obnovilo právo 

původního vlastníka.110 Přitom z žádného ustanovení OZ neplyne, že v případě 

odstoupení dochází také k zániku všech smluv navazujících. 

Protože k odstoupení dochází hlavně díky nezaplacení kupní ceny, převodce 

svou lehkomyslností dává v budoucnu podnět k odstoupení, např. když prodá 

nemovitost na dluh, ale nijak si to nezajistí věcněprávními prostředky. Takové důsledky 

nelze přenášet na toho, kdo později vlastnictví k věci řádně nabyl.  

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1186/98 „se 

vlastnické právo původního převodce, který od smlouvy odstoupil, neobnovuje, když 

jeho právní nástupce před odstoupením od smlouvy platně převedl nemovitost na třetí 

osobu“.111 Základní argumenty Nejvyššího soudu se opírají o principy právní jistoty, 

ochrany dobré víry nabyvatele a o zabezpečení ochrany nabytého vlastnického práva.  

Proti stanovisku Nejvyššího soudu se vyjádřil i Ústavní soud nejprve ve svém 

nálezu sp. zn. II. ÚS 77/2000:112 „Z právního vztahu vznikají práva a povinnosti, které 

se týkají pouze stran tohoto vztahu. Vztah mezi smluvními stranami, včetně odstoupení 

od smlouvy, se v takovém případě může projevit opět jen mezi smluvními stranami, a 

nemůže mít vliv na postavení třetích osob, které v dobré víře nabyly vlastnické právo k 

věci, která byla předmětem takové smlouvy. Proto se strana takového vztahu nemůže 

úspěšně dovolávat č. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť ten chrání 

                                                 
108 MIKEŠ, J., ŠVESTKA, J.: Význam odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti pro vlastnictví 
3. osoby. Právní rozhledy. 2007, roč. 15, č. 9, s. 320. 
109 MIKEŠ, J., ŠVESTKA, J.: Význam odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti pro vlastnictví 
3. osoby. Právní rozhledy. 2007, roč. 15, č. 9, s. 320. 
110 BAUDYŠ, P.: Odstoupení od smlouvy, kterou byly převedeny nemovitosti. K odstoupení od smlouvy 
o převodu nemovitostí, Bulettin Advokacie. 2002, č. 4, s. 22. 
111 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 11. 1999, sp. zn. 22 Cdo 1186/98. 
112 Nález Ústavního soudu ze dne 23. ledna 2001 sp. zn. II. ÚS 77/2000 (14/2001 USn). 
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práva věcná, působící proti všem.“ Později i v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

78/06:113 „Odstoupením od smlouvy podle § 48 odst. 2 ObčZ se, není-li právním 

předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, smlouva od počátku ruší, avšak 

pouze s účinky mezi jejími účastníky. (…) Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud 

své právo nabyli v dobré víře, než došlo k odstoupení od smlouvy, požívá ochrany 

nabytých práv, vyvěrajícími z pojmu demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 

odst. 1 Ú, a nezaniká.“ Jedná se o průlomový nález Ústavního soudu, který odstranil 

právní nejistotu ve vlastnických vztazích. Ústavní soud podmiňuje ústavní ochranu 

vlastnického práva dalších nabyvatelů tím, že své vlastnické právo nabyli „v dobré 

víře“, která spočívá v (ne)vědomosti o skutečnostech, na jejichž základě by odstoupení 

od původní smlouvy působilo i vůči nim. To znamená, že pokud byly nabyvatelům 

druhé smlouvy známy skutečnosti, kvůli kterým by mohly strany odstoupit, nejednali 

tak v dobré víře. Z tohoto důvodu by jejich vlastnické právo nepožívalo ústavní ochrany 

a v důsledku odstoupení od první kupní smlouvy by se obnovilo vlastnické právo 

převodce. 

 
2.4 Darovací smlouva 

Na rozdíl od kupní smlouvy je darovací smlouva upravena pouze v občanském 

zákoníku; v ustanovení § 628 a násl. OZ. To znamená, že i darovací smlouva mezi 

podnikateli se řídí úpravou občanského zákoníku, jenž vymezuje darovací smlouvu 

v ustanovení § 628 OZ: „Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo 

slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá.“ Od kupní smlouvy se liší tím, že se 

jedná o bezúplatný právní převod, je to její pojmový znak. Dalším pojmovým znakem je 

dobrovolnost. Stejně jako u kupní smlouvy občanský zákoník vyžaduje v případě 

převodu nemovitosti písemnou formu a projevy vůle účastníků musí být na téže 

listině. Pro vznik smlouvy se vyžaduje především dostatečné určení předmětu darování 

a projev vůle dárce jej darovat a obdarovaného jej přijmout.114 Dárce musí být 

vlastníkem daru. K převodu pozemku dochází stejným způsobem jako u kupní smlouvy, 

tedy vlastnické právo obdarovaný nabude až zápisem vkladu do katastru nemovitostí.  

                                                 
113 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06 (162/2007 USn.). 
114 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, s. 183. 
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Vedle obecných způsobů zániku darovací smlouvy existují i zvláštní způsoby, 

kterými může darovací vztah zaniknout. Jsou jimi vrácení daru na základě 

jednostranného právního úkonu obdarovaného podle ustanovení § 629 OZ nebo na 

základě jednostranného právního úkonu dárce dle ustanovení § 630 OZ.115 Nový OZ 

upravuje odvolání daru pro nouzi a pro nevděk. 

 

§ 629 OZ „Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc 

vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.“  

V případě ustanovení § 629 OZ se jedná o zvláštní odpovědnost dárce za vady. 

Protože je to bezúplatný převod, nepoužije se obecné ustanovení § 499 a násl. OZ. 

Dárce má povinnost při nabídce daru upozornit obdarovaného na případné vady, které 

jsou mu u věci známy. Pokud tak neučiní nebo upozorní jen na některé vady, má 

obdarovaný právo dar dárci vrátit. Jde o jednostranný právní úkon obdarovaného 

adresovaný dárci, jehož doručením dárci se darovací smlouva od počátku ruší.116 Jedná 

se o určitou formu odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 48 OZ. Pokud je 

obdarovaným takto vrácen pozemek evidovaný v katastru nemovitostí, zapíše se to do 

katastru záznamem, a to na základě souhlasného prohlášení ve smyslu katastrální 

vyhlášky nebo na základě rozsudku o žalobě na určení vlastnického práva ve smyslu 

ustanovení § 80 písm. c) OSŘ.117 

 

§ 630 OZ „Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu 

nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.“ 

 Toto dárcovo oprávnění vyplývá ze smyslu darování, kterým je bezúplatnost 

převodu, dárce za svůj dar nedostane od obdarovaného protihodnotu. Z toho důvodu se 

očekává, že se bude obdarovaný adekvátně k tomu k dárci chovat. K zániku darovacího 

vztahu dojde na základě dvou po sobě následujících právních skutečností. První 

skutečností je, že se obdarovaný k dárci choval nevhodně tak, že hrubě porušil dobré 

mravy; druhou skutečností je, že dárce jednostranným právním úkonem po 

                                                 
115 FIALA, J., KINDL, M., et. al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2009, s. 1201. 
116 FIALA, J., KINDL, M., et. al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2009, s. 1201. 
117 FIALA, J., KINDL, M., et. al. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2009, s. 1201.  
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obdarovaném požaduje vrácení daru. Darovací vztah v takovém případě zanikne 

okamžikem, kdy jeho projev vůle došel obdarovanému, tímto okamžikem se podle 

soudní praxe obnovují původní právní vztahy včetně obnovy vlastnictví dárce k daru.118 

Vlastnické právo dárce se obnovuje ex nunc a obdarovaný je povinen pozemek dárci 

vydat. Dárce své oprávnění k vrácení daru není povinen uplatňovat u soudu, děje se tak 

automaticky. Avšak povinnost obdarovaného vrátit dar není zvlášť upravena, je třeba 

použít ustanovení, které upravuje právní vztahy nejbližší, tj. především ustanovení o 

bezdůvodném obohacení. Existují ale i názory, které se však v praxi neprosadily, podle 

nichž se dárce musí dožadovat vrácení daru žalobou u soudu. Tak by mu znovu vzniklo 

vlastnické právo až pravomocným rozhodnutím, které by konstitutivním výrokem 

zakládalo jeho vlastnické právo. Na základě takového soudního rozhodnutí se vlastnické 

právo dárce k nemovitosti zapíše formou záznamu do katastru nemovitostí. Žalobní 

petit by měl být formulován na uložení povinnosti obdarovaného vrátit věc žalobci nebo 

tak, že se věc přikazuje žalobci do vlastnictví.119  

Za členy rodiny se považují především manžel, děti a rodiče, ustanovení o osobě 

blízké se tu nepoužije, člen rodiny musí být vykládán restriktivně. 

Nejčastěji jsou darovací smlouvy uzavírány mezi příbuznými. Hlavním důvodem 

je, aby předešli případným problémům v budoucnu v rámci dědického řízení. 

V takových případech je dobré účastníkům při pořizování darovací smlouvy doporučit, 

aby darovací smlouva obsahovala ujednání o zřízení věcného břemene. Zřízením 

věcného břemene ve prospěch dárce na sebe obdarovaný převezme povinnost, která 

spočívá v doživotním a bezplatném užívání nemovitosti dárcem. 

 

2.5 Směnná smlouva 

Jedná se o dvoustranný právní úkon, kterým se vlastníci pozemků zavazují, že si 

své pozemky vymění. Rozumí se tím směna pozemku za pozemek. Znamená to tedy dle 

ustanovení § 611 OZ, že „…každá ze stran je považována ohledně věci, kterou směnou 

dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující“. 

Zákon dále uvádí, že se na směnnou smlouvu přiměřeně použijí ustanovení smlouvy 

                                                 
118 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 2. 
svazek Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 184 
119 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník, komentář. 2. 
vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1802. 



36 
 

kupní. Na rozdíl od kupní smlouvy se v případě směnné smlouvy neplatí kupní cena, ale 

protiplněním je tu věc, nikoli peníze. Odpadá tu povinnost platit kupní cenu. V případě, 

že by byly pozemky v hodnotovém nepoměru, mohou si strany smluvit, že strana, která 

směňuje méně hodnotný pozemek, doplatí hodnotový rozdíl v penězích. V takovém 

případě se smlouva posoudí jako smíšená (směna + darování nebo směna + prodej) dle 

ustanovení § 491 OZ a ohledně peněžitého plnění se použijí ustanovení o kupní 

smlouvě.120  

Na rozdíl od smlouvy kupní se smlouva směnná nepoužívá k převodu 

vlastnických práv tak často. V případě směny nemovitostí zase platí obecné ustanovení 

§ 46 OZ o nutnosti písemné formy s projevy vůle účastníků na jedné listině. 

Vlastnické právo vzniká až vkladem do katastru nemovitostí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
120 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, s. 181. 
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3. Převody pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 

 

Podle článku 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo 

vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“ 

Stát je dle ustanovení § 21 OZ právnickou osobou, pokud je účastníkem 

občanskoprávních vztahů. Každá právnická osoba může vlastnit majetek, čili být i 

pozemkovým vlastníkem. Z toho vyplývá, že mezi vlastnictvím státu a vlastnictvím 

jiných osob není žádného rozdílu. Stát je plnohodnotným právním subjektem, a tudíž i 

plnohodnotným subjektem vlastnického práva.121  

Základem pro právní úpravu pozemkového vlastnictví státu je Listina, občanský 

zákoník a na ně navazující zvláštní právní předpisy zabývající se státním vlastnictvím 

jako takovým, nebo které se státním vlastnictvím přímo nezabývají, ale obsahují 

ustanovení, která se ho týkají. Tyto zákony řeší zejména otázku, kdo bude jménem státu 

vystupovat v právních záležitostech a obecná pravidla hospodaření těchto subjektů 

s pozemky. Protože stát sám nemůže vykonávat práva a povinnosti vlastníka, zřizuje k 

tomu určité subjekty jako jsou organizační složky státu, státní podniky nebo státní 

fondy. Tyto právní subjekty nejsou právnickými osobami, nejsou způsobilé nabývat 

majetek. Nabývají majetek pro stát. Zmíněnými zvláštními zákony jsou zákon 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

(dále jen zákon o majetku ČR), zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku a zákon 

č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (dále jen zákon o PF). První 

dva zákony se zabývají hospodařením se státním majetkem obecně (vztahují se na 

jakékoliv pozemky, kromě pozemků zemědělských), zatímco zákon o Pozemkovém 

fondu České republiky se vztahuje pouze na pozemky zemědělské a lesní. 

Podmínky nabývání pozemků, které jsou ve vlastnictví státu jsou upraveny 

v několika zvláštních právních předpisech. Těmito předpisy jsou zákon č. 95/1999 Sb., 

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, zákon č. 229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon o 

půdě), zákon o majetku ČR. Nejčastějšími důvody převodů státních pozemků jsou 

zejména převody za účelem poskytnutí restituční náhrady, převody zemědělských a 

                                                 
121 HAVLAN, P.: Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde 
Praha, a. s., 2006, s. 26. 
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lesních pozemků podle zákona o převodu a převody ostatních pozemků z vlastnictví 

státu na jiné osoby.122  

 
3.1 Převody pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách 

převodu zemědělských a lesních pozemků  

Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků (dále jen zákon 

o převodu) je zvláštním právním předpisem, který vylučuje použití obecných ustanovení 

§ 21 až 24 o převodech vlastnictví v zákoně o majetku státu ČR.123 Předmětem převodu 

z vlastnictví státu na jiné osoby podle zákona o převodu jsou: 

a) pozemky ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu České republiky, 

které ke dni 24. června 1991 

      1.   tvořily zemědělský půdní fond nebo do něj náležely nebo 

      2. byly zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo jinými stavbami     

            patřícími k původní zemědělské usedlosti nebo 

      3.  byly zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo stavbami sloužícími  

            zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, 

b)  pozemky určené k plnění funkcí lesa, které jsou ve vlastnictví státu,   

c) pozemky nabývané do správy Pozemkového fondu podle zvláštního právního   

     předpisu. 

  Co je součástí zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) stanoví zákon č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v ustanovení § 1 odst. 2 a 3124, 

tento výčet není taxativní. Pokud by byly pochybnosti o nějakém pozemku, zda patří do 

ZPF rozhodne o tom orgán ochrany ZPF, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. 

                                                 
122 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010k, s. 66 – 68. 
123 HAVLAN, Petr: Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
Linde Praha, a. s., 2006, s. 229. 
124 Dle ustanovení § 1 odst. (2), zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu: „Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky 
obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen 
„zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně 
obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná"). 
(3) Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a 
nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením 
důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před 
zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.“ 
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V ustanovení § 2 zákon o převodu vymezuje negativně svou působnost tím, že 

uvádí, které lesní a zemědělské pozemky podle něho nelze převádět; např. zemědělské a 

lesní pozemky ve vojenských újezdech.  

Zákon o převodu obsahuje odlišné podmínky pro převody zemědělských a 

lesních pozemků (liší se hlavně v osobách nabyvatelů). 

 
3.1.1 Pozemkový fond České republiky 

Správa pozemků, které jsou předmětem zákona o převodu, byla svěřena 

Pozemkovému fondu podle zákona o PF a ustanovení § 17 zákona o půdě 

(v pochybnostech o těchto pozemcích rozhoduje dle ustanovení § 17 odst. 6 ústřední 

pozemkový úřad). Pozemkový fond sám svěřený majetek neužívá, ale stará se o jeho 

využití až do doby, kdy jej získá do vlastnictví jiná osoba restitucí, privatizací nebo 

převodem na základě smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem.125 

Pozemkový fond je právnická osoba se sídlem v Praze, která zahájila svou 

činnost 1. 1. 1992 na základě zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 

republiky. Hlavním smyslem jeho zřízení byla snaha zmírnit následky některých 

majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v 

letech 1948 až 1989. Neméně důležitým cílem bylo zlepšit vlastnické vztahy k půdě v 

souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu 

krajiny a životního prostředí. Tyto úkoly se Pozemkovému fondu daří naplňovat díky 

odstátnění zemědělské půdy formou restitucí nebo prodejů. Od vzniku fondu tak bylo 

převedeno 495 tisíc hektarů půdy.126 Pozemkový fond a celou síť pozemkových úřadů 

by měl od roku 2013 nahradit Státní pozemkový úřad. Poslanecká sněmovna dne 14. 6. 

2012 podpořila v prvním kole projednávání vládní návrh zákona o vzniku Státního 

pozemkového úřadu.127 

Pozemkový fond má na starosti správu státního zemědělského majetku. 

Zastupuje stát v právních vztazích, které se týkají pozemků náležejících do 

zemědělského půdního fondu a některé pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dnes 

spravuje přibližně 270 tisíc hektarů pozemků v celé republice. Kromě toho 
                                                 
125 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 70. 
126 Dle webových stránek Pozemkového fondu České republiky k stavu ke dni 29. 2. 2012 
<http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyID=844>. 
127 Dle webových stránek k stavu ke dni 21. 6. 2012 <http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Statni-
pozemkovy-urad-mozna-vznikne-Snemovna-na-to-kyvla-236023>. 
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obhospodařuje také církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná 

území.128 Státní zemědělské pozemky převádí dle § 3 zákona o převodu na nabyvatele 

Pozemkový fond. On je tedy oním převodcem půdy.129 Pozemkový fond převádí 

pozemky na základě zákona o půdě, zákona o převodu, ale i zákona o Pozemkovém 

fondu. 

 
3.1.2 Převody zemědělských pozemků  

Pozemkový fond nejdřív zjišťuje podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o převodu, 

jestli není pozemek vyloučen z převodu. Dále si předem ověřuje vlastnictví státu 

k pozemku. Dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o převodu: „V případě, že v Katastru 

nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze 

doložit listinnými doklady, nebo ze zápisu v Katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník 

zemědělského pozemku není znám, má se pro účely tohoto zákona za to, že stát je jeho 

vlastníkem.“ V takovém případě Pozemkový fond zveřejní jeho zamýšlený převod a 

současně vyzve k podání případných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto 

pozemku. Zamýšlený převod a výzva se vyhlásí vyvěšením na úřední desce obecního 

úřadu po dobu 3 měsíců v obci, na jejímž území se zemědělský pozemek nachází.130 

Pokud nikdo námitku nepodal, vzniká státu zákonná vyvratitelná domněnka vlastnictví 

státu. Pokud naopak v zákonné lhůtě osoba podá námitku vlastnického práva k pozemku 

a své vlastnictví doloží, nelze takový pozemek převést. Pokud ale důkaz opaku není 

uplatněn včas, tak se faktického vlastnictví nelze dovolat, jen finanční náhrady. Tím je 

dána právní jistota pro nabyvatele pozemku, že o své nově nabyté vlastnictví nepřijde. 

V zákoně o převodu jsou určeny osoby způsobilé k nabytí vlastnictví od státu a 

pozemky způsobilé k převodu na tyto osoby.131 

 Nabyvateli zemědělských pozemků mohou být pouze taxativně vymezené 

osoby, uvedené v zákoně o převodu: 

                                                 
128 Dle webových stránek Pozemkového fondu České republiky k stavu ke dni 29. 2. 2012 
<http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyID=844>. 
129 SOVA, A.: Převod státní zemědělské půdy do vlastnictví jiných osob. Praha, 2007, rigorózní práce, 
s. 26. 
130 Dle ustanovení § 15 odst. 3 zákona o převodu. 
131 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Eva 
Roztoková, 2010, s. 67. 
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a)  fyzická osoba, která je občanem132 

     1. České republiky, 

     2.  jiného členského státu Evropské unie, 

     3.  státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,      

          nebo 

     4.  Švýcarské konfederace, 

b)  obec, 

c)  právnická osoba, která je vlastníkem staveb na pozemcích určených k převodu, 

d)  oprávněná osoba s nárokem na restituční náhradu podle zákona o půdě, 

e)  veřejná vysoká škola zajišťující vzdělávání v zemědělských nebo lesnických oborech   

f)  veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v zemědělských nebo lesnických  

     oborech.  

Nabyvateli tak může být pouze omezený okruh osob. V některých případech je 

zásadní také vlastnost pozemku. Zákon upřednostňuje jako nabyvatele fyzické osoby 

před osobami právnickými. K tomu se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu 

č. 80/2000 Sb.: „Základním cílem zákona není finanční efekt z prodeje státní 

zemědělské půdy, ale privatizace těchto pozemků ve prospěch fyzických osob 

podnikajících v zemědělské výrobě a rovněž převod pozemků prostřednictvím obcí na 

veřejně prospěšné účely a bydlení. Pouze v případě prodeje zastavěných pozemků 

vlastníkům staveb se umožňuje prodej i právnickým osobám. Důvodem je sjednocení 

vlastnictví pozemků a staveb. (…) Přednostní převod zemědělské půdy na fyzické osoby, 

samostatně hospodařící rolníky, odůvodňuje tedy stát snahou zabezpečit řádné 

obdělávání půdy a omezit možnosti spekulací s pozemky.“ 133 

Zákon dále ve svých ustanoveních blíže specifikuje nabyvatele zemědělských 

pozemků. Rozděluje je do čtyř okruhů, které upravuje v ustanoveních § 5 až § 8 

zákona o převodu. 

První okruh nabyvatelů (§ 5) tvoří obce, vlastníci staveb a uživatelé 

v zahrádkových nebo chatových osadách. U obcí je převod vlastnického práva omezen 

jen na taxativně vymezené pozemky v jejím katastrálním území Jedná se o snazší 

                                                 
132 Novelou zákona č. 74/2012 Sb., která se musela přizpůsobit novele devizového zákona, se nově 
umožňuje nákup státní zemědělské půdy občanům členských států Evropské unie nebo státním občanům 
zemí, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru anebo státním občanům 
Švýcarské konfederace. 
133 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2000, č. 80/2000 Sb. 
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převod, kterému nemusí předcházet vyhlášení prodeje, stačí jen žádost. Může být i 

bezúplatný. Nabídky jsou uvedeny na stránkách Pozemkového fondu. Uživatelé 

zahrádkových a chatových osad také nemusí čekat na veřejnou nabídku k prodeji 

pozemku, ale mohou stejně jako obce podat žádost (formulář lze opatřit na 

internetových stránkách Pozemkového fondu). Takový žadatel musí osvědčit oprávnění 

k užívání pozemku. Podmínkou je, že se jedná o chatové a zahrádkové osady, které 

vznikly na základě územního rozhodnutí nebo existujících již před rokem 1976. 

Pozemkový fond může převést zemědělský pozemek i na vlastníka (spoluvlastníka) 

stavby, která je nemovitostí a která je na takovém pozemku umístěna, a to v případě, že 

pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a nebo zemědělský pozemek sousedící s 

pozemkem, na němž je umístěna stavba, jestliže je tento pozemek funkčně spojen s 

touto stavbou. Dalším nabyvatelem může být veřejná výzkumná instituce, která 

provádí výzkum v zemědělských nebo lesnických oborech. Za takovou instituci lze 

považovat i vysokou školu, ale jen takovou, která poskytuje vzdělávání v zemědělských 

nebo lesnických oborech (vysoká škola je uvedená v ustanovení § 4 odst. 1 písm. e, není 

však uvedena v ustanovení § 5, z toho důvodu se subsidiárně použije ustanovení § 2 

odst. 9  zákona o PF). Veřejná výzkumní instituce může o převod požádat, také nečeká 

na nabídku. Stejně tak je převod bezúplatný. Pokud o pozemek požádá více zájemců, 

jsou uspokojováni dle ustanovení § 5 odst. 7 ve stanoveném pořadí – uživatel pozemku 

v zahrádkových nebo chatových osadách, vlastník budovy nebo stavby, která je 

nemovitostí a nakonec obec.  

Druhým okruhem nabyvatelů (§ 6) jsou vlastníci sousedících pozemků. 

Definice sousedícího pozemku je vymezena v ustanovení § 13 odst. 2 zákona o 

převodu.134 Pozemky se v tomto případě převádějí na základě přímé písemné žádosti 

nebo formou vyhlášení veřejné nabídky. Podmínkou je, aby byl žadatel vlastníkem 

(spoluvlastníkem) zemědělského pozemku sousedícího s pozemkem, o jehož převod 

žádá. Nabízený pozemek nesmí výměrou přesahovat 10 % výměry sousedního 

zemědělského pozemku vlastníka, který projevil zájem o koupi.135 Mají se tak sjednotit 

                                                 
134  Ustanovení § 13 odst. 2 zákona o převodu: „Pro účely tohoto zákona je sousedícím pozemkem každý 
jednotlivý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako parcela označená parcelním číslem a 
zobrazená v katastrální mapě nebo v mapě bývalého pozemkového katastru anebo v navazujících 
operátech přídělového a scelovacího řízení, a který má s předmětným pozemkem společnou hranici nebo 
se ho alespoň v jednom bodě dotýká.“ 
135 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010k, s. 50. 
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pozemky malé, které nepřesahují 10 % výměry sousedícího pozemku, aby i malé 

zemědělské pozemky byly účelně obhospodařovány. Pokud o prodej požádá více 

žadatelů se sousedními vlastníky, pozemek se prodá tomu, kdo nabídne vyšší kupní 

cenu. Pokud je vyhlášen prodej takového pozemku Pozemkovým fondem a o převod 

požádá více osob, jsou vlastníci sousedících pozemků dle ustanovení § 7 odst. 10 

zákona o převodu v pořadí až na čtvrtém místě.        

Třetím okruhem nabyvatelů (§ 7) jsou oprávněné osoby, zemědělští 

podnikatelé, společníci obchodních společností, členové družstev a vlastníci zemědělské 

půdy. Zemědělské pozemky ve vlastnictví státu lze převést jen na fyzické osoby, které 

jsou zemědělskými podnikateli a které prokazatelně provozují zemědělskou výrobu 

minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních 

územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do 

něhož náležejí pozemky určené k prodeji. Stanovením těchto omezujících podmínek se 

zamezuje přednostnímu nabývání pozemků osobami, které neprovozují zemědělskou 

výrobu a tak se zabraňuje jakémukoliv spekulativnímu jednání při nákupu zemědělské 

půdy. Dále se tyto pozemky mohou převést společníkům obchodních společností nebo 

členům družstev, které provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců 

na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v 

katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky 

určené k prodeji. V případě osob podle § 4 odst. 1 písm. a)136 zákona o převodu, které 

vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v 

katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky 

určené k prodeji, a které prokazatelně provozují na území České republiky zemědělskou 

výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha. 

 Prodej těchto pozemků je podmíněn vyhlášením jejich prodeje Pozemkovým 

fondem. Žádost by byla v tomto případě jen podnětem pro její vyhlášení. Jedná se o 

prodej, čili o úplatný převod. Nabídka se vyhlašuje na úřední desce obce, v jejímž 

územním obvodu prodávaný pozemek leží. Nabídky musejí být zveřejněny v tisku a 

také jsou na internetových stránkách Pozemkového fondu. Lhůta pro podání žádosti je 

jeden měsíc. Pokud bylo podáno více žádostí, pozemek se prodá tomu, kdo nabídl 

                                                 
136 Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o převodu: „Fyzická osoba, která je občanem České 
republiky, jiného členského státu Evropské unie, státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace.“ 
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nejvyšší kupní cenu. Poté je takovému žadateli Pozemkovým fondem předložen návrh 

na uzavření kupní smlouvy, a to ve lhůtě 45 dní. 

Pokud by však do 1 měsíce od vyhlášení prodeje požádaly osoby zařazené do 

skupiny prvé a druhé, mají přednost před osobami skupiny třetí, a to v pořadí určeném 

ustanovením § 7 odst. 10, nejprve uživatel pozemku v zahrádkové nebo chatové osadě, 

vlastník stavby, obec a nakonec vlastník sousedícího zemědělského pozemku.137 

Čtvrtým okruhem nabyvatelů (§ 8) jsou osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), 

b) a d). Jsou jimi fyzické osoby, které jsou občany České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie, státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo jsou občany Švýcarské konfederace, obec a oprávněná 

osoba s nárokem na restituční náhradu podle zákona o půdě. Na rozdíl od předchozích 

ustanovení, která se týkají samotných nabyvatelů pozemku, zákon o převodu 

v ustanovení § 8 upravuje pouze postup samotného převodu. Jedná se o zemědělské 

pozemky, které nebyly převedeny na základě předchozích odstavců, když o pozemky 

v předchozích nabídkách nikdo neprojevil zájem. Jedná se tak až o nejzazší způsob 

převodu. Nejdřív se musí pozemky převést podle předchozích ustanovení, čili podle 

ustanovení § 5 až § 7 a pak až podle ustanovení § 8, tím je chráněna zemědělská půda. 

Zatímco u předchozích způsobů se jednalo o prodej prostřednictvím veřejné nabídky, 

tak převod podle ustanovení § 8 zákona o převodu upravuje prodej pozemků v obchodní 

veřejné soutěži. Takové soutěže se již nemůže zúčastnit osoba, která nabyla právo 

uzavřít smlouvu dle ustanovení § 7 a 8 a kupní smlouvu následně neuzavřela.138 

Pravidla konání veřejné obchodní soutěže jsou obsažena v zákoně o převodu, 

subsidiárně se použije obchodní zákoník. Předmětem obchodní veřejné soutěže 

uskutečněné na základě zákona o převodu je určení osoby, která bude mít právo na 

uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude státní zemědělský pozemek.139 

Vyhlašovatelem veřejné obchodní soutěže je Pozemkový fond. Informace o vyhlášení 

obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků se vyvěsí na úřední desce 

obecního úřadu, v jejímž katastrálním území se pozemek nachází a zároveň ji zveřejní v 

denním tisku s celostátní působností Soutěž probíhá nejméně v jednom a nejvíce ve 

třech kolech. Pozemkový fond prodá pozemek osobě, která nabídla nejvyšší kupní cenu. 

                                                 
137 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 51. 
138 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 52. 
139 SOVA, A.: Převod státní zemědělské půdy do vlastnictví jiných osob. Praha, 2007, rigorózní práce. 
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Pokud tato osoba neuzavře ve  lhůtě 45 dní od předložení nabídky na uzavření kupní 

smlouvu, bude Pozemkový fond postupně vyzývat k uzavření smlouvy další osoby a to 

v pořadí podle výše nabídnuté kupní ceny. Další kolo soutěže se může vyhlásit, pokud 

se v předchozím kole neprodaly všechny nabízené pozemky.140
 

Právním titulem převodu je kupní smlouva nebo smlouva o převodu 

zemědělských pozemků. Pokud zákon nestanoví jinak, je převod vždy úplatný. Výše 

kupní ceny se při převodu zemědělských pozemků neurčuje dohodou smluvních stran, 

ale určí se na základě ustanovení zákona o převodu. Výše kupní ceny se liší podle toho, 

kdo je nabyvatelem pozemku, tzn. podle jakého ustanovení je postupováno. Dle 

ustanovení § 11 odst. 3: „Pozemkový fond předloží nabyvateli návrh kupní smlouvy 

nebo smlouvy o převodu zemědělského pozemku bez zbytečného odkladu. Pokud 

nabyvatel smlouvu neuzavře do 45 dnů od převzetí návrhu smlouvy nebo od jeho 

doručení do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem, není Pozemkový fond 

tímto návrhem vázán. Na uzavření kupní smlouvy se použijí ustanovení občanského 

zákoníku. 

Pokud nabyvatel pozemku nezaplatí kupní cenu nebo její část, vzniká převodem 

pozemku ve prospěch státu zástavní právo k pozemku. Zástavní právo svědčí státu, 

Pozemkový fond ho jen uplatňuje. 

 Stát má podle zákona o převodu k převáděnému pozemku předkupní právo 

jako právo věcné. V případě, že by měl nabyvatel v úmyslu daný pozemek dále zcizit, je 

povinen ho písemně nabídnout státu ke koupi za cenu, za kterou ji získal od 

Pozemkového fondu. Jedná se o věcné právo předkupní, které se zapisuje vkladem do 

katastru nemovitostí. Předkupní právo státu nevzniká u převodu zemědělských pozemků 

na oprávněné osoby a na uživatele pozemků v zahrádkových a chatových osadách.141 

Pokud se stát (přesněji řečeno Pozemkový fond) v dohodnuté lhůtě k nabídce nevyjádří 

nebo ji nepřijme, předkupní právo zaniká. Pokud není lhůta smluvními stranami  

dohodnuta, je zákonem stanovena dvouměsíční lhůta, která běží od vyslovení nabídky. 

Smyslem předkupního práva u těchto pozemků je, že má stát pod kontrolou i jejich další 

převod. 

 
 

                                                 
140 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 52. 
141 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 55. 
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3.1.3 Převody lesních pozemků  

Převody lesních pozemků z vlastnictví státu jsou upraveny v zákoně o půdě a 

v zákoně o převodu, konkrétně v ustanovení § 17 a 18. Předmětem takových převodů 

mohou být pouze tzv. odloučené lesní pozemky, u kterých velikost a vzdálenost od 

komplexu státního lesa neumožňuje racionální lesnické obhospodařování. Jejich 

vymezení je proto provedeno na základě výměry a vzdálenosti od komplexu lesa.142 

Podle zákona jsou odloučenými lesními pozemky ty „pozemky, které jsou vklíněné mezi 

lesní pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky 

obklopené pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa“. Další podmínkou je i 

jejich vzdálenost od komplexu státního lesa (za komplex lesa je považována souvislá 

výměra lesů větší než 10 ha). Tato vzdálenost závisí na výměře daného pozemku: 

- při výměře do 0,5 ha musí být vzdálen od komplexu státních lesů více než 100 m,  

- při výměře do 1 ha musí být vzdálen od komplexu státních lesů více než 500 m,  

- při výměře do 5 ha musí být vzdálen od komplexu státních lesů více než 1 000 m, 

- při výměře do 10 ha musí být vzdálen od komplexu státních lesů více než 3 000 m.  

Předmětem převodu může být i spoluvlastnický podíl státu, pokud je jeho podíl 

menší než jedna polovina a pokud jeho spoluvlastnický podíl není větší než 10 ha. 

Podle ustanovení § 4 odst. 3 ZPZLP může být nabyvatelem lesních pozemků 

pouze obec, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola. Je potřeba 

zdůraznit, že se jedná vždy o darování uvedeným osobám. 

Do vlastnictví obce mohou být na základě písemné žádosti bezúplatně 

převedeny odloučené lesní pozemky, určené vydaným územním plánem nebo vydaným 

regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění stavbou ve 

veřejném zájmu nebo stavbou pro bydlení nebo spoluvlastnický podíl státu v případě, že 

je obec spoluvlastníkem pozemku. Převodcem lesních pozemků je tzv. pověřená 

právnická osoba, které bylo svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu.143 Typickým 

převodcem lesních pozemků tak budou České lesy, s. p., ale může jím být i Pozemkový 

fond. 

 

                                                 
142 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z 
převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
143 Dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o převodu. 
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3.2 Převody lesních pozemků podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku 

Převážnou část lesních pozemků ve vlastnictví státu spravuje státní podnik Lesy 

České republiky, s. p., který byl založen Ministerstvem zemědělství roku 1992. Jeho 

hlavní činností je obhospodařování více jak 1,3 mil. ha lesních pozemků (jedná se o 

téměř 86 % rozlohy všech státních pozemků
144). Lesní pozemky jsou dle zákona o 

státním podniku tzv. „určeným majetkem“ (jedná se o majetek, který je jako určený 

označen v zakládací listině Lesy Česká republiky, s. p.). S takovým majetkem může 

podnik dle ustanovení § 17 zákona o státním podniku nakládat jen se souhlasem 

Ministerstva zemědělství. Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje státní podnik 

při hospodaření s majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích. 

 

3.3 Převody ostatních pozemků  

Ostatními pozemky se rozumí výhradně nezemědělské pozemky, které nejsou 

součástí zemědělského půdního fondu, nejsou to pozemky zemědělské ani lesní. Právní 

úprava převodu ostatních pozemků je obsažena v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Stát tu zastupuje v právních 

záležitostech organizační složka státu. Podle tohoto zákona je převod státních pozemků 

na jiné osoby možný jen za obecného předpokladu platného pro jakýkoliv převod 

majetku ze státního vlastnictví, kterým je skutečnost, že pozemek je pro stát trvale 

nepotřebným.145 Podle ustanovení § 14 odst. 7 zákona o majetku ČR se „za nepotřebný 

pro tyto účely považuje zejména majetek, který přesahuje potřeby příslušné organizační 

složky, anebo majetek, na jehož ponechání státu přestal být veřejný zájem, v případě 

věcí též takové věci, které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních 

vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemohou sloužit svému účelu“. 

Při převodu nemovitostí, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí, je nutný 

souhlas Ministerstva financí (v ustanovení § 22 odst. 3 zákona o majetku ČR jsou 

stanoveny výjimky). Ostatní pozemky by mohl za určitých podmínek převádět i státní 

                                                 
144 Dle webových stránek Lesy ČR, s. p., ke dni 30. 5. 2012  <http://www.lesycr.cz/o-nas/profil-
firmy/Stranky/default.aspx> 
145 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 41. 
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podnik, který sice nemá vlastní majetek, ale má právo hospodaření ke státnímu 

majetku. Státní podnik užívá majetek státu na základě práva hospodaření podle pravidel 

obsažených v zákoně o majetku ČR, pokud zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

nestanoví jinak. Jedná přitom vlastním jménem.146 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 45. 
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4. Zápisy vlastnického práva k pozemkům 

 
Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí prošly několika zásadními 

změnami v průběhu posledních desítek let. S tím souvisel i vývoj jejich společenského 

významu. Díky tzv. střednímu občanskému zákoníku147 se staly pouze evidenčními a 

neměly již konstitutivní účinky (zápis ztratil svůj konstitutivní charakter a stal se 

deklaratorním) a vlastnictví se převádělo samotnou smlouvou. Nový občanský zákoník 

č. 40/1964 Sb. zavedl registrační princip, kterým se vlastnictví k nemovitosti nabývalo 

až registrací smlouvy státním notářstvím.148 Dalším zlomem byl zákon č. 264/1992 Sb., 

kterým se měnil a doplňoval občanský zákoník z roku 1964, a to s účinností od 1. 1. 

1993. Dosavadní ustanovení § 132 odst. 2 OZ: „Nabývá-li se vlastnictví rozhodnutím 

státního orgánu, nabývá se vlastnictví dnem v něm určeným, a není-li určen, dnem 

právní moci rozhodnutí.“ bylo změněno na dnešní znění ustanovení § 133 odst. 2 OZ: 

„P řevádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do 

katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ 

Jednalo se tak o návrat k právnímu stavu, který tu byl před více jak čtyřiceti lety a který 

byl založen na principu tradice (platil za občanského zákoníku obecného z roku 1811). 

V novém OZ zůstává okamžik nabytí vlastnického práva dle ustanovení § 1105 beze 

změny: „P řevede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, 

nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“ 

Jak již bylo zmíněno v části druhé, převody nemovitostí jsou charakteristické 

svou dvoufázovostí. První fází je fáze obligačněprávní, neboli uzavření smlouvy o 

převodu pozemku. Druhou fází převodu, kterou se v této části budu zabývat, je zápis 

vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.  

 Právní úprava, která se zabývá Katastrem nemovitostí je obsažena v několika 

právních předpisech. Hlavními z nich jsou tzv. katastrální zákon149, zákon o zápisech 

vlastnických práv do katastru nemovitostí150 a katastrální vyhláška151. Z důvodu přijetí 

                                                 
147 Dle ustanovení § 111 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. 
148 VRCHA, P.: Katastrální (a související) judikatura. 2. vydání, LINDE PRAHA, a. s., 2006, s. 13. 
149 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 
150 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
151 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 



50 
 

nového OZ by tyto dva zákony měl nahradit zákon jediný – zákon o katastru 

nemovitostí. 

Podle ustanovení § 1 odst. 2 KatZ je Katastr „…soubor údajů o nemovitostech v 

České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich 

geometrické a polohové určení…“. Katastr obsahuje geometrické a polohové určení 

nemovitostí a katastrálních území, druhy pozemků, čísla a výměry parcel a údaje o 

právních vztazích (včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných osobách a údaje o 

dalších právech k nemovitostem); je uspořádán v katastrálních operátech podle 

katastrálních území. 

  

4.1 Předmět evidence katastru nemovitostí 

Katastrální zákon v ustanovení § 2 odst. 1 vymezuje, které nemovitosti jsou 

předmětem evidence katastru nemovitostí. Jsou jimi mimo jiné pozemky v podobě 

parcel, tzn. všechny pozemky, které jsou geometricky a polohově určené, označené 

parcelním číslem, zobrazené v katastrální mapě a členěné dle druhů. Dále katastrální 

zákon určuje, jak mají být pozemky označeny v listinách, aby mohly být zapsány do 

Katastru nemovitostí: „…pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního 

území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou 

číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu.“152 

Parcelním číslem se rozumí číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech částech 

katastrálního operátu v jednom katastrálním území. Parcelní číslo ve tvaru zlomku se 

skládá z kmenového čísla v čitateli a z čísla poddělení ve jmenovateli.153 K označení 

parcel vydal Nejvyšší soud České republiky rozsudek sp. zn. 2 Cdon 1900/96, ve 

kterém uvádí, že „Smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům, v níž není 

uvedeno parcelní číslo převáděných pozemků, je neurčitá a proto neplatná (§ 37 OZ), a 

to i v případě, že pozemky jsou ve smlouvě individualizovány jiným způsobem“.154 

Vedení pozemků ve dvou číselných řadách znamená, že stavební a pozemkové 

parcely (parcely, které nejsou stavebními parcelami) mají svou samostatnou číselnou 

řadu. Z toho vyplývá, že mohou existovat stavební a pozemkové parcely se stejnými 

                                                 
152 Dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) KatZ. 
153 KUBA, B., OLIVOVÁ, K. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualizované vydání podle 
právního stavu k 1. 5. 2005. Praha: Linde Praha, a. s., 2005, s. 33. 
154 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1900/96 in Soudní 
rozhledy, č. 7/1998, s. 175. 
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parcelními čísly, ale jinými vlastníky. Pokud by v takovém případě chybělo označení, 

zda se jedná o stavební nebo pozemkovou parcelu, byl by takový právní úkon 

považován za neurčitý a katastrální úřad by návrh na jeho vklad zamítl. Pokud je pouze 

jedna číselná řada, je vedena bez ohledu na druh pozemku. Název katastrálního území je 

nutné uvést vždy přesně, neboť by se mohlo stát, že při nepřesném popisu katastrálního 

území, by mohlo dojít lehce k záměně; např. Doksy u Kladna a Doksy u Máchova 

jezera. 

Samostatnou kategorií pozemků jsou pozemky evidované zjednodušeným 

způsobem. Jedná se o zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a 

jsou sloučeny do větších půdních celků, tzv. honů.155 Takové pozemky vznikaly ještě 

před jednotnou evidencí v 60. letech. Byly evidovány podle způsobu využití, a nikoli 

podle vlastnických vztahů. Z tohoto důvodu docházelo ke sloučení pozemků různých 

vlastníků. Takové pozemky využívala hlavně zemědělská družstva; nepřecházely ale do 

jejich vlastnictví, jak se někteří dosud mylně domnívají.  

Zjednodušená evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí s  využitím 

dokumentace dřívějších pozemkových evidencí (bývalého pozemkového katastru, 

pozemkových knih, přídělového a scelovacího řízení, popř. evidence nemovitostí).156 

Katastrální úřady tyto pozemky postupně převádí do souboru geodetických informací a 

v budoucnu by mělo dojít k jejímu zániku při obnově katastrálního operátu 

přepracováním nebo digitalizací, pokud to umožňuje kvalita původního zobrazení 

parcel. Pokud ne, dojde k zániku zjednodušené evidence novým mapováním nebo 

obnovou provedenou na podkladě výsledků pozemkových úprav.157 Co se týče označení 

takových pozemků v převáděcí listině, je důležité uvést, v jaké dřívější evidenci byly 

tyto pozemky evidovány, dále parcelní číslo a název katastrálního území, ve kterém 

leží.158 V těchto případech existovaly nejednotné názory krajských soudů v rámci 

správního soudnictví, zda právní úkon, který by takové označení postrádal je určitý 

nebo neurčitý, a tím pádem by se měl takový návrh na vklad zamítnout. Z tohoto 

důvodu Nejvyšší soud České republiky vydal sjednocující stanovisko, kde uvedl, že 

„…pokud je v listině parcela označena pouze parcelním číslem bez uvedení, zda jde o 

                                                 
155 Dle ustanovení § 29 odst. 3 KatZ. 
156 KUBA, B., OLIVOVÁ, K. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualizované vydání podle 
právního stavu k 1. 5. 2005. Praha: Linde Praha, a. s., 2005, s. 37. 
157 Dle ustanovení § 90 KatV. 
158 Dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b KatZ. 
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číslo dle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, a 

v daném katastrálním území neexistuje parcela se stejným parcelním číslem, je takové 

označení nemovitosti určité“. 159 

Předmětem zápisů do Katastru nemovitostí je podle ustanovení § 1 odst. 1 ZZáp: 

„…vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní 

právo s účinky věcného práva.“ a další práva, pokud tak stanoví zvláštní zákon, kterým 

je katastrální zákon.160 Zápisem se dle zákona o zápisech rozumí vklad, záznam, 

poznámka nebo jejich výmaz. 

 

4.2 Výpis z katastru nemovitostí 

Pro převod práva k pozemku je důležité dokázat se orientovat ve výpisu 

z Katastru nemovitostí, protože nemovitosti jsou evidovány na jednotlivých listech 

vlastnictví.161 Jedná se o počítačový výstup z databáze obsahující informace o 

nemovitostech, vlastnících a právních vztazích k nim. Nejedná se o souvislý text, ale o 

standardizovaný výstup.162 V záhlaví jsou uvedeny základní identifikační údaje o dané 

nemovitosti, o její poloze (v jakém leží okrese, obci a katastrálním území), dále číslo 

listu vlastnictví a zda jsou v katastrálním území parcely vedeny v jedné nebo ve dvou 

číselných řadách. List vlastnictví je rozdělen na oddíly A – F. 

Oddíl A – „Vlastník, jiný oprávněný“ – v tomto oddíle jsou uvedeny základní 

identifikační údaje o vlastníkovi; jinak pro fyzické osoby, jinak pro osoby právnické. 

Pokud je daná nemovitost ve společném jmění manželů je před jejich jménem uvedena 

zkratka SJM. U nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví se vyznačí ve sloupci „Podíl“ 

výše spoluvlastnického podílu vyjádřená zlomkem. 

Oddíl B – „Nemovitost“ - zde jsou uvedeny nemovitosti, které jsou v daném 

katastrálním území evidovány ve vlastnictví osoby uvedené v oddíle A listu vlastnictví. 

Tento oddíl se člení na tři části. V první jsou evidovány pozemky, v druhé jsou zapsány 

budovy a ve třetí části jsou evidované pozemky ve zjednodušených evidencích (jsou to 

evidence vycházející z pozemkové knihy – označené jako původ Pozemkový katastr, 

evidence nemovitostí – označené jako původ Evidence nemovitostí, a grafických 
                                                 
159 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. Cpjn 38/98. 
160 Dle ustanovení § 2 odst. 4 písm. i) KatZ v návaznosti na ustanovení § 4 KatZ. 
161 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 320. 
162 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 320. 
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přídělů – přídělový plán nebo jiný doklad).163 Jsou zde uvedena čísla parcel, jejich 

výměra v m2 a druh pozemku. U pozemků ve zjednodušené evidenci také údaj o BPEJ. 

Oddíl B1 – „Jiná práva“ – jedná se o práva vyplývající ze smluv o věcných 

břemenech. 

Oddíl C – „Omezení vlastnického práva“ – sem se zapisují všechna omezení 

vlastnického práva, která se vztahují k nemovitosti popsané v oddíle B; jedná se např. o 

zřízení věcného břemene, zástavního práva nebo práva předkupního. Dále jsou sem 

zapisovány i rozhodnutí státních orgánů omezující vlastníkovo oprávnění 

s nemovitostmi nakládat. 

Oddíl D – „Jiné zápisy“ – tento oddíl obsahuje skutečnosti, které ještě přímo 

neomezují vlastníka v nakládání s nemovitostmi nebo nemovitosti přímo nezatěžují, ale 

jsou důležité pro každého, kdo se o dané nemovitosti zajímá.164 Jedná se např. 

o poznámku, že se ohledně nemovitosti vede řízení o určení vlastnictví k ní. 

Oddíl E – „Nabývací tituly a jiné podklady zápisu“ – v tomto oddíle jsou 

uvedeny listiny a jejich popis, na základě kterých bylo zapsáno vlastníkům v oddíle A 

jejich vlastnické právo, např. kupní smlouva nebo rozhodnutí o dědictví. 

Oddíl F – „Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 

k parcelám“ – určují se tu bonitní kódy, a to především pro účely oceňování nebo jiného 

hodnocení pozemků. 

Výpis z Katastru nemovitostí lze získat na místech Czech POINT, např. na 

poště, na úřadě, u notáře. V období let 2007 - 2010 bylo vyhotoveno celkem 1 560 388 

výstupů z Katastru nemovitostí.165 

 

4.3 Povaha vkladu 

Vkladem se rozumí druh zápisu práva do katastru nemovitostí, na základě 

kterého vznikají, zanikají nebo se mění práva k nemovitosti evidované v katastru 

nemovitostí. Dle ustanovení § 14 odst. 1 KatZ se za vklad považuje zápis do 

katastrálních operátů. Vklad má jako jediný ze zápisů do katastru nemovitostí 

                                                 
163 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 322. 
164 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 325. 
165 Statistiky výstupů dostupné z webových stránek <http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488>. 
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konstitutivní (právotvornou) povahu.166 Smluvní převody vlastnického práva k 

nemovitosti se mohou dít pouze na základě zápisu formou vkladu. V ustanovení § 36 

KatV je uvedeno, že předmětem vkladu jsou práva zapisovaná do katastru na základě 

smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti. Nový katastrální zákon rozšiřuje 

okruh věcných práv, které se zapisují formou vkladu, a to v souladu s možností zřizovat 

tato nová práva podle nového OZ.167 

S vkladem je spojena zásada intabulační (konstitutivní) 168, která byla znovu 

obnovena katastrálním zákonem. Tato zásada má zásadní význam v tom smyslu, že 

pokud chce být strana oprávněná vlastníkem daného pozemku, je nucena podat návrh na 

vklad do katastru nemovitostí. Jedná se také o nauku o titulu a modu, tzn. že nemovitost 

se nabývá až okamžikem vkladu do katastru nemovitostí. Věcná práva k pozemkům, 

která se zapisují do katastru nemovitostí, vznikají, mění se a zanikají dnem provedení 

vkladu do katastru nemovitostí, a to s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad. 

Právo však nemůže vkladem vzniknout bez platného nabývacího titulu, stejně jako pro 

vznik práva nepostačuje pouhý nabývací titul.169 Tyto dva instituty od sebe nelze 

oddělovat. 

V minulosti byla intabulační zásada potlačena170 a pozemky se nabývaly pouhou 

smlouvou, což vedlo k tomu, že do katastru nemovitostí se věcná práva zapisovala 

pouze dobrovolně a katastr tak ztratil svůj evidenční smysl a důvěryhodnost.  

 

4.4 Řízení o povolení vkladu 

Řízením o povolení návrhu na vklad (dále jen „vkladové řízení“) se v širším 

smyslu rozumí na jedné straně samotné specifické správní řízení, ve kterém katastrální 

úřad rozhoduje o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (na toto řízení se dle 

ustanovení § 3 odst. 2 ZZáp subsidiárně použije správní řád, a to konkrétně ustanovení 

                                                 
166 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 209. 
167 Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí. 
168 Dle ustanovení § 2 odst. 2 ZZáp: „Práva uvedená v § 1 odst. 1 vznikají, mění se nebo zanikají dnem 
vkladu do katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak.“ a dále dle ustanovení § 133 
odst. 2 OZ: „P řevádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru 
nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ 
169 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 209. 
170 Dle ustanovení § 111 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník: „Vlastnictví k věcem jednotlivě 
určeným převádí se už samotnou smlouvou, není-li umluveno jinak anebo nevyplývá-li nic jiného ze 
zvláštních předpisů.“ 
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o „řízení o žádosti“171, dále zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem a podrobnosti obsahuje katastrální vyhláška), na druhé straně jím je 

samotný zápis v technickém slova smyslu.172  

„ Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení písemného návrhu 

účastníků řízení nebo některého z nich příslušnému katastrálnímu úřadu.“173 Řízení je 

zahájeno pouze na základě návrhu účastníků, jedná se o návrhové řízení, nelze ho 

zahájit z úřední povinnosti (je založeno na zásadě dispoziční). Je tak pouze na vůli 

stran, zda návrh na vklad podají nebo ne.  

Po podání návrhu mohou nastat pouze dvě situace, které vedou k tomu, že daná 

práva nebudou zapsána. První v případě, že nejsou splněny podmínky pro povolení 

vkladu, druhou situací je společná vůle všech osob, které podaly návrh na vklad 

směřující k tomu, aby bylo řízení o povolení vkladu zastaveno.174 Souvisí to 

s občanskoprávním významem vkladu, kdy výsledek vkladového řízení je závislý na 

vůli účastníků, ne na rychlosti rozhodování katastrálního úřadu. Z toho existují dvě 

výjimky. Jde o případy, kdy tu jsou dány zákonné podmínky pro povolení vkladu, ale i 

přesto je návrh zamítnut. První výjimkou je vydání předběžného opatření podle OSŘ175 

a druhou výjimkou je zajištění nemovitého majetku v trestním řízení podle TŘ176. 

V takovém případě pozbývá návrh na vklad, o kterém nebylo dosud pravomocně 

rozhodnuto, své právní účinky. A to i tehdy, pokud účastník učinil právní úkon ohledně 

nemovitosti předtím, než se usnesení o nařízení předběžného opatření stalo 

vykonatelným.  

Katastrální úřad zkoumá skutečnosti rozhodné pro povolení návrhu na vklad 

k okamžiku rozhodování o povolení vkladu jen v případě, kdy zkoumá, zda návrh 

nepozbyl svých právních účinků v souvislosti s vydáním předběžného opatření, kterým 

soud zakazuje účastníkovi nakládat s nemovitostí v jeho vlastnictví. Jedná se o výjimku 

z pravidla, že katastrální úřad zkoumá podmínky pro povolení vkladu ke dni, kdy byl 

návrh na vklad katastrálnímu úřadu doručen.  

 

                                                 
171 Dle ustanovení § 45 SprŘ. 
172 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 55. 
173 Dle ustanovení § 4 odst. 2 ZZáp. 
174 BAUDYŠ, P.: Katastr nemovitostí. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, s. 36. 
175 Dle ustanovení § 76f odst. 2 OSŘ.    
176 Dle ustanovení § 79d odst. 5 TŘ. 
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4.4.1 Návrh na vklad 

Návrh je předpokladem zahájení vkladového řízení. Nelze proto tvrdit, že 

katastrální úřad zahajuje řízení o povolení vkladu. Jedná se o odlišnost od SprŘ, kde 

může být správní řízení zahájeno i z podnětu správního orgánu. Návrh může být podán 

všemi smluvními stranami nebo pouze jednou z nich. Avšak postavení žadatelů 

z hlediska uplatňování procesních práv budou mít pouze ti účastníci, kteří návrh na 

povolení vkladu podepíší. Proto je vždy lepší, když návrh podepíší všichni účastníci 

řízení, ne jenom jedna ze stran. Má to vliv například na zastavení a stažení návrhu na 

vklad. Účastník, který návrh nepodepsal, se k takovému úkonu druhého účastníka 

nemůže ani vyjádřit. Katastrálnímu úřadu však plyne ze SprŘ povinnost uvědomit 

všechny jemu známé účastníky řízení o zahájení vkladového řízení (i ty, kteří návrh 

nepodepsali). Je hospodárnější, pokud účastníci podají společný návrh, neboť za každý 

podaný návrh se platí správní poplatek 1000 Kč.177 

Návrh se podává místně příslušnému katastrálnímu úřadu, kterým je ten 

katastrální úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Jsou-li převáděné nemovitosti 

evidované v obvodech územní působnosti více katastrálních úřadů, návrh se podává u 

každého z nich.178 Pokud je předmětem smlouvy směna pozemků, které se nacházejí 

v územní působnosti více katastrálních úřadů, předloží se návrh jen jednomu z nich; tak 

tomu je i v případě zřízení věcného břemene.179 

Návrh na vklad není časově omezen, není vázán na zákonnou lhůtu. Účastníci ho 

mohou podat kdykoli po podpisu smlouvy.180 Ústavní soud vyslovil názor, že „…ani 

uplynutí času nemůže nic změnit na vázanosti účastníků smlouvy projevy jejich vůle“. 181 

Je lepší, pokud účastníci smlouvy podají návrh co nejdříve. Souvisí to se zásadou 

priority; katastrální úřad se zabývá podanými návrhy v pořadí, v jakém byly podány, 

nikoli v pořadí podle data sepsání smlouvy. K tomu se vyjádřil Okresní soud v Jičíně: 

„Není důležité, kdy byla smlouva uzavřena, ale kdy byl podán návrh na vklad 

                                                 
177 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 71. 
178 Dle ustanovení § 37 odst. 1 KatV. 
179 Dle ustanovení § 37 odst. 2 písm. c) KatV. 
180 Jednací řád katastrálního úřadu č. ČÚZK - 6900/2005-22 
181 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 10. 1996, sp. zn. IV. ÚS 201/96. 
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vlastnického práva z ní vyplývající.“ 182 Z toho vyplývá, že vlastník nemovitosti může 

uzavřít více smluv o stejné nemovitosti, avšak vlastníkem se stává ten, kdo podá dříve 

návrh na vklad a katastr ho kladně vyřídí. Souvisí to také s právní jistotou účastníků a s 

principem dobré víry osob, které se opírají o zápisy v katastru nemovitostí. Pokud by 

jeden z účastníků smlouvy zemřel, obligační závazek (závazek ze smlouvy) přechází 

okamžikem smrti na jeho právní nástupce – dědice, kteří jsou vázáni zůstavitelovými 

závazky.  

Ke dni doručení návrhu na vklad se vážou právní účinky vkladu.  Účastníci 

tak  mohou ovlivnit, kdy jim vzniknou, zaniknou nebo se změní vlastnická nebo jiná 

práva k nemovitosti. 

Katastrální úřad zkoumá náležitosti návrhu na vklad a přílohy s ním spojené, 

které jsou stanoveny v ZZáp.183 Jednou z náležitostí je označení katastrálního úřadu, 

kterému je návrh určen. Pokud je daný katastrální úřad místně nepříslušný, rozhodne o 

postoupení návrhu na vklad místně příslušnému katastrálnímu úřadu a současně o tom 

uvědomí toho, kdo podání učinil.184 Dalšími náležitostmi jsou označení osob, které jsou 

účastníky řízení a označení práv, která mají být zapsána do katastru. Návrh na zápis 

vkladu do katastru nemovitostí se novelou ZZáp, účinnou od 1. 1. 2012, podává na 

stanoveném formuláři Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu.185 Pokud návrh 

na vklad nemá zákonem stanovené náležitosti, katastrální úřad vyzve žadatele 

v přiměřené lhůtě k doplnění daných nedostatků, z tohoto důvodu může řízení přerušit. 

Pokud nejsou vady návrhu odstraněny, řízení zastaví; naopak v něm pokračuje. 

Každý návrh musí obsahovat přílohy stanovené zákonem o zápisech v § 4 odst. 

4. Pokud tak neučiní, bude katastr postupovat stejně jako v případě výše. Listina, na 

základě které má být vlastnické právo zapsáno, musí být katastru předána v takovém 

počtu kolik je jejích účastníků a dva navíc (jedno vyhotovení do spisu a jedno do sbírky 

listin). Poté, co je vklad proveden, katastrální úřad vyznačí na listinu doložku o 

provedení vkladu a tak ji pošle všem účastníkům. 

                                                 
182 Rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. 13 C 58/2009, publikovaný in 
Vrcha, P., Vrchová K., Janků P.: Z rozhodovací činnosti KÚ a soudu ve věcech vkladu práva 
k nemovitostem. 3. Vydání, 2011, s. 150. 
183 Dle ustanovení § 4 odst. 3 a 4 ZZáp, subsidiárně se použije ustanovení § 37 odst. 1 a § 45 SprŘ. 
184 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, str. 61. 
185 Dostupné na webových stránkách  k stavu ke dni 21. 2. 2012 
<http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULARE>. 
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Je důležité rozlišovat mezi vadou věcné smlouvy a vadou návrhu na vklad. 

Zatímco vadu návrhu lze ve vkladovém řízení odstranit, vadu listiny již odstranit nelze. 

V době podání návrhu musí být smlouva po právní stránce perfektní, neboť právní 

účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení, a to ke 

dni, kdy byl tento návrh doručen katastrálnímu úřadu. Právní vady smlouvy lze 

odstranit přijetím jejího dodatku. V takovém případě však půjde o smlouvu odlišnou a 

účastníci budou muset podat nový návrh na vklad, opírající se o smlouvu novou.186 

Za každý návrh se platí správní poplatek, který se od 1. 1. 2012 zvýšil z 500,- Kč 

na hodnotu 1000,- Kč podle položky č. 120 přílohy k zákonu o správních poplatcích187. 

Platí se kolkovými známkami při podání návrhu na vklad nebo na zvláštní účet státního 

rozpočtu příslušného katastrálního úřadu převodem z účtu poplatníka nebo poštovní 

poukázkou. 

 Návrh má tedy i procesní účinky, dnem doručení podání návrhu na vklad 

Katastrálnímu úřadu, je zahájeno vkladové řízení. Průběh celého vkladového řízení se 

zaznamenává v tzv. protokolu o vkladech (protokol „V“), který lze sledovat na 

internetových stránkách Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu188. Protokol 

„V“ je součástí Sbírky listin katastrálního operátu.189 Došlý návrh se sem hned 

zaznamená a označí se v něm den, měsíc, rok, hodina a dokonce i minuta doručení 

návrhu podle podacího razítka. Pro každý návrh je založen spis, ve kterém se 

zaznamenává průběh řízení o vkladu. Nejpozději následující den katastrální úřad 

vyznačí u příslušné parcely v katastru nemovitostí tzv. plombu, která je znamením toho, 

že se s danou parcelou provádí změna. Na výpisu z katastru nemovitostí je vyznačena 

písmenem „P“ před danou parcelou. Plomba se zruší okamžikem provedení vkladu nebo 

vyznačením data právní moci rozhodnutí o zamítnutí vkladu nebo usnesení o zastavení 

řízení.  

 

4.4.2 Skutečnosti zkoumané katastrálním úřadem 

V řízení o povolení vkladu Katastrální úřad před rozhodnutím o návrhu na vklad 

zkoumá listinu, na základě které má být vklad povolen. Zkoumá ji pouze z hledisek 

                                                 
186 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 10. 1998, sp. zn. 15 Ca 305/98, in VRCHA, P.: 
Katastrální (a související) judikatura. 2. Vydání, LINDE PRAHA, a. s., 2006. 
187 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
188 Dostupné na webových stránkách <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx>. 
189 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 213. 
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taxativně vymezených v ustanovení § 5 odst. 1 ZZáp, jedná se tak jen o některé aspekty 

platnosti smlouvy. Ostatními aspekty platnosti smlouvy, které však mohou způsobit i 

neplatnosti smlouvy, se katastrální úřad nezabývá.190 Tzn. že nezkoumá platnost a smysl 

smlouvy ani vztahy z ní vyplývající, ale přezkoumá listinu jen z hlediska náležitostí 

taxativně vymezených zákonem. 

Katastrální úřad tyto náležitosti zkoumá ke dni podání návrhu na vklad 

(naopak k okamžiku rozhodování, katastrální úřad zkoumá, zda návrh na vklad 

nepozbyl svých právních účinků). Pokud dojde po podání návrhu na vklad ke 

skutečnosti, která má za následek odpadnutí některé již splněné podmínky pro vklad, 

katastrální úřad tuto skutečnost nebere v potaz. Z těchto důvodu může dojít i k tomu, že 

katastrální úřad povolí vklad na základě neplatné smlouvy. Není v jeho silách toto 

přezkoumávat. Jediné, co může katastrální úřad udělat je, že řízení přeruší dle 

ustanovení§ 64 odst. 1 pís. c) SprŘ v návaznosti na ustanovení § 57, probíhá-li řízení o 

předběžné otázce nebo vyzve účastníka řízení dle ustanovení § 57 odst. 1 pís. b), aby 

podal ve lhůtě, kterou určí, žalobu na neplatnost smlouvy, na základě které má být 

proveden vklad.191 Ovšem v případě, že soud vysloví neplatnost smlouvy a vklad byl již 

proveden, katastrální úřad stav zápisu v katastru nemovitostí nemůže vrátit do 

původního stavu.  

  
Dle ustanovení § 5 odst. 1 ZZáp katastrální úřad v řízení o povolení vkladu 

před svým rozhodnutím zkoumá, zda: 

 

a) navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru 

 Katastrální úřad nejprve zkoumá, zda údaje uvedené v přezkoumávané listině 

odpovídají údajům evidovaným v katastru nemovitostí; zkoumá zejména údaje o 

dosavadním vlastníkovi, který s nemovitostmi nakládá a údaje o převáděných 

nemovitostech. V žádném případě není možné, aby byl vklad povolen, aniž by byla 

návaznost na předcházející zápis v katastru.192 Nejzávažnější jsou případy, kdy je v 

                                                 
190 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 88. 
191 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 89. 
192 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 90 s odkazem na rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze 
dne 27. 9. 2000, sp. zn. 30 Ca 434/99-50.  
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katastru zapsaná odlišná osoba nebo nemovitost než uvádí listina. V takovém případě 

katastrální úřad návrh na vklad zamítne. K zamítnutí ale nedojde v důsledku neplatnosti 

takové smlouvy, ale právě proto, že navrhovanému vkladu je na překážku stav zápisů 

v katastru.193 Nesoulad může být ale i jen neformálního rázu, např. když dojde ke změně 

jména vlastníka, jeho adresy nebo rodného čísla. 

  

b) navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin 

 Navrhovaný vklad musí mít oporu v listině, na základě které se nemovitost 

převádí a na základě které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. V této listině 

musí být obsažen právní úkon, kterým dochází ke vzniku, zániku nebo změně věcného 

práva, jehož vklad se navrhuje v návrhu.194 Podle rozhodnutí Krajského soudu 

v Českých Budějovicích195 „ je nutné dokládat právo nakládat s nemovitostí vlastnickým 

titulem, tj. listinou dokládající vlastnické právo, a nikoliv pouhým výpisem z evidence 

nemovitostí“. Tato listina nemůže odkazovat na jinou listinu ohledně jejích podstatných 

náležitostí, např. na znalecký posudek v případě kupní ceny u kupní smlouvy, který není 

její nedílnou součástí. V takových případech by byl katastrální úřad nucen návrh na 

vklad zamítnout.196 

 

c) právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného  

    práva je určitý a srozumitelný 

 Náležitosti právního úkonu jsou uvedeny v ustanovení § 37 odst. 1 OZ tak, že 

právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. 

Katastrální úřad dle KatZ pouze zkoumá, zda je právní úkon učiněn srozumitelně a 

určitě. Účastníci smlouvy se musí ve smlouvě vyjádřit tak, aby jejich projevy vůle byly 

jasně patrné z jejich právního úkonu. Nejlépe pokud např. v kupní smlouvě vyjádří 

kupující svou vůli koupit nemovitosti uvedením, že nemovitost „kupuje“ a prodávající 

uvedením, že nemovitost „prodává“.197 Ve smlouvě musí být jasně určen předmět 

                                                 
193 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 99. 
194 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, str. 102. 
195 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 6. 1993, sp. zn. 10 Ca 158/93.  
196 Srovnej Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 1994, sp. zn. 33 Ca 86/94.  
197 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s, 98 s odkazem na rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze 
dne 10. 1. 1995, sp. zn. 19 Ca 288/94-10 uvádí, že „projevy vůle v kupní smlouvě nelze považovat za 
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právního úkonu a účastníci smlouvy. Pokud se převádí jen část pozemku, musí být 

nedílnou součástí smlouvy geometrický plán, potvrzený katastrálním úřadem, jinak je 

projev vůle uvedený ve smlouvě neurčitý a vklad nemůže být proveden. Podle rozsudku 

Nejvyššího soudu ČR: „…musí být v listině uvedeny všechny nemovitosti podle obcí, 

katastrálních území a parcelních čísel uvedených v evidenci nemovitostí.“ 198 Pokud by 

ve smlouvě o převodu pozemků chyběla jedna z uvedených náležitostí označení 

pozemku, byla by smlouva neurčitá, a proto neplatná. Individualizace musí být 

provedena takovým způsobem, aby bylo i třetím osobám nepochybně zřejmé, které 

pozemky jsou předmětem právního úkonu. Podle stávající praxe je pozemek dostatečně 

určen, pokud je stanoveno jeho parcelní číslo, výměra, katastrální území, číslo listu 

vlastnictví a odkaz na nabývací listinu, kterou se prodávající stal jejím vlastníkem. 

Pokud účastníci vymezí parcelu jinou výměrou než je v katastru nemovitostí, je 

následkem neurčitost a nesrozumitelnost právního úkonu. 

 

d) právní úkon je učiněn v předepsané formě 

 Podle ustanovení § 46 odst. 1 OZ musí mít smlouva o převodu nemovitostí 

písemnou formu, jinak by byl takový právní úkon dle ustanovení § 40 odst. 

1 OZ absolutně neplatný. Další podmínkou u smlouvy o převodu nemovitostí jsou dle 

ustanovení § 46 odst. 2 OZ projevy účastníků na téže listině. V případě, že účastníci 

uzavírají smlouvu o převodu nemovitosti na základě hmotněprávní plné moci, musí být 

nedílnou součástí smlouvy. Ke smlouvě musí být připojena nejpozději v okamžiku 

podání návrhu na vklad. Písemná forma je buď prostá, pro její zachování je nutná 

písemnost a podpis, nebo kvalifikovaná (notářský zápis).199 Taková forma je nutná 

v případech, že jeden z účastníků smlouvy nemůže psát nebo číst nebo že je taková 

forma předepsaná zákonem.200 Pokud by zákonná forma smlouvy nebyla dodržena, 

Katastrální úřad by takový návrh na vklad zamítl z důvodu, že právní úkon nebyl 

proveden v předepsané formě, ne z důvodu absolutní neplatnosti právního úkonu. 

 Katastrální úřad hlavně zkoumá, zda jde o písemné projevy vůle osob ve 

                                                                                                                                               
dostatečně určité, pokud v jejím textu není uvedeno, že prodávající přesně určené nemovitosti  prodává a 
kupující je kupuje a přebírá.“ 
198 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 6. 1990, sp. zn. 3 Cz 45/90. 
199 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 112. 
200 Např. dohoda o změně stanoveného rozsahu společného jmění manželů dle ustanovení § 415a odst. 1 
OZ. 
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smlouvě uvedených. Projev vůle osob považuje za zjištěný, jestliže jsou jejich 

vlastnoruční podpisy úředně ověřeny podle zákona o ověřování201 nebo podle 

notářského řádu202, pokud byla smlouva sepsána notářským zápisem, pokud smlouva 

obsahuje prohlášení advokáta o pravosti podpisu, pokud právnická osoba předložila 

podpisový vzor shodný s podpisem na smlouvě a u obchodní společnosti i výpis 

z obchodního rejstříku nebo účastník smlouvy uzná pravost svého podpisu před 

katastrálním úřadem (toto uznání se vyznačí na prvopisu smlouvy vyznačením doložky 

s textem: „Pravost podpisu uznána dne…“).203 

 

e) účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu 

 Katastrální úřad zkoumá oprávnění s nemovitostí nakládat nejen u účastníka 

řízení, který nemovitost pozbývá (vlastníka), ale i u osoby, která má danou nemovitost 

nabýt. Existují případy, kdy je v katastru nemovitostí zapsán duplicitní zápis 

vlastnického práva k určité nemovitosti. V takových případech nelze s danou 

nemovitostí až do odstranění duplicitního zápisu nakládat. Katastrální úřad řízení 

přeruší a vyzve navrhovatele, aby se žalobou na určení vlastnictví domáhal určení, že 

skutečným vlastníkem je on, a nikoliv osoby zapsané jako ostatní duplicitní vlastníci. 

Nebo navrhovatelům doporučí, aby sporné vlastnictví vyřešili mimosoudně – uznáním 

vlastnictví.204  

 

f) účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 

státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu 

 Katastrální úřad zkoumá pouze taxativně vymezené skutečnosti uvedené 

v ustanovení § 5 odst. 1 pís. f) ZZáp. Nezkoumá tedy, jestli není účastník omezen ve 

smluvní volnosti na základě závazkového vztahu, kdy se smluvně zaváže k určitým 

omezením vůči třetí osobě.205 Takové omezení působí jen mezi stranami obligačního 

vztahu. Není tedy překážkou vkladu práva do katastru nemovitostí. Pokud je ovšem 
                                                 
201 Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o  
změně některých zákonů. 
202 Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 
203 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 113. 
204 Z odůvodnění Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. 10 Ca 370/2001-
20.  
205 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 126. 
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účastníkova smluvní volnost omezena právním předpisem, rozhodnutím soudu nebo 

státního orgánu, katastrální úřad takový vklad práva nepovolí. Právními předpisy, 

kterými je vlastník pozemku omezen jsou např. zákon o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby206 nebo zákon o 

ochraně přírody a krajiny207. 

Soud může účastníka omezit ve smluvní volnosti, pokud mu zakáže zcizovat 

nemovitosti na základě usnesení o předběžném opatření dle ustanovení § 76 nebo 

např. usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti dle ustanovení 

§ 335 a násl. OSŘ. 

Omezením účastníka ve smluvní volnosti státním orgánem je např. územní 

rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků dle usnesení § 77 odst. 1 

písm. d) stavebního zákona nebo souhlas orgánu státní správy lesů k dělení lesních 

pozemků dle ustanovení § 12 odst. 3 lesního zákona v případě, že by výměra jednoho 

dílu byla méně než jeden hektar. Tato rozhodnutí by měla být součástí příloh návrhu na 

vklad. Pokud tomu tak není, katastrální úřad se dotáže stavebního nebo jiného orgánu 

státní správy, zda bylo takové rozhodnutí nebo jiné opatření vydáno.  

 

g) k právnímu úkonu účastníka řízení byl udělen souhlas podle zvláštního předpisu. 

 Nejčastějšími případy přezkoumávanými z hlediska ustanovení § 5 odst. 1 

písm. g) ZZáp jsou právní úkony nezletilých, kteří jsou zastoupeni zákonnými zástupci 

(např. obdarování nezletilého).208 Dále Katastrální úřad zkoumá právní úkony zástupců 

osob, jejichž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena nebo jí byly zcela 

zbaveni nebo právní úkony opatrovníka, který byl určité osobě ustanoven např. 

z důvodu neznámého pobytu nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu. Takové právní úkony musí být předem schváleny soudem. Teprve až schválením 

se stávají perfektními, s účinky ex tunc; jsou vlastně dovršením platnosti právního 

úkonu. Soudní rozhodnutí musí být nedílnou součástí listiny, podle které má být právo 

zapsáno do katastru. Jiným příkladem souhlasu podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) 

ZZáp. je souhlas pozemkového úřadu s právním úkonem vlastníka pozemků, týkající se 

                                                 
206 Dle ustanovení § 10 zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z 
vlastnictví státu na jiné osoby. 
207 Dle ustanovení § 23 a § 32 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny. 
208 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 129. 
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jednotlivých pozemků nebo jejich částí zahrnutých do pozemkových úprav podle 

ustanovení § 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku. 

Katastrální úřad zkoumá, zda byly tyto právní úkony schváleny nejpozději ke 

dni podání návrhu na vklad. Ke skutečnostem, které nastaly po tomto dni, třebaže dosud 

nebylo o povolení vkladu rozhodnuto, katastrální úřad nepřihlíží.209  

 

4.4.3 Přerušení a zastavení řízení 

Katastrální úřad může řízení o povolení vkladu přerušit, a to z důvodů 

uvedených v ustanovení § 64 odst. 1 SprŘ. Není to jeho povinnost, ale záleží na jeho 

správním uvážení, zda takové rozhodnutí vydá či nikoli. V usnesení vždy stanoví lhůtu 

přerušení. 

Nejčastějším důvodem pro přerušení řízení je nedostatek zákonných náležitostí 

návrhu na vklad, a zda jsou k němu přiloženy stanovené přílohy. Pokud tomu tak není, 

katastrální úřad vyzve navrhovatele, aby případné nedostatky odstranil nebo potřebné 

přílohy doplnil a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Dále může Katastrální úřad 

řízení přerušit a současně účastníka vyzvat k zaplacení správního poplatku. Jakmile je 

katastrálnímu úřadu předložen doklad o zaplacení poplatku, v řízení pokračuje. Dalším 

důvodem je vyřešení předběžné otázky. Může jít např. o případ, kdy byla podána žaloba 

na určení vlastnického práva k nemovitosti. Katastrální úřad řízení přeruší i do doby 

ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi a z dalších důvodů 

stanovených zákonem. Řízení může přerušit i na požádání žadatele o přerušení řízení 

(v takovém případě musí s přerušením souhlasit všichni účastníci). Žadatel svou žádost 

nemusí odůvodnit a katastrálnímu úřadu ze zákona nevyplývá oprávnění důvody žádosti 

přezkoumávat. Pro tento případ není v zákoně stanovena lhůta. 

Usnesení o přerušení řízení se oznamuje všem účastníkům řízení doručením 

stejnopisu písemného vyhotovení usnesení do vlastních rukou.210 Proti usnesení o 

přerušení lze podat odvolání, které ovšem nemá odkladný účinek. 

Na rozdíl od toho je katastrální úřad dle ustanovení § 66 odst. 1 SpřŘ povinen 

řízení zastavit z důvodů stanovených zákonem (nemá na rozdíl od případů přerušení 

                                                 
209 KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualizované vydání podle 
právního stavu k 1. 5. 2005. Praha: Linde Praha, a. s., 2005, s. 101. 
210 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 80. 
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řízení prostor pro správní uvážení). V případě řízení o povolení vkladu se využívají jen 

některé důvody zastavení řízení, které jsou uvedené v ustanovení § 66 odst. 1 písm. a, c, 

d, e, f, h, ostatní jen sporadicky. Řízení je nejčastěji zastaveno v případech, kdy účastník 

řízení ani ve stanovené lhůtě, neodstranil podstatné vady návrhu nebo nezaplatil správní 

poplatek. Řízení se zastaví, pokud navrhovatel vezme svůj návrh na vklad vlastnického 

práva zpět. V případě, že je více účastníků řízení, je nutné, aby se zpětvzetím žádosti 

všichni souhlasili. Proti usnesení o zastavení řízení o povolení vkladu lze podat 

odvolání do patnácti dnů od doručení k zeměměřičskému a katastrálnímu inspektorátu 

prostřednictvím katastrálního úřadu, které rozhodnutí vydalo. Odvolání nemá odkladný 

účinek. 

 

4.4.4 Rozhodnutí katastrálního úřadu 

Podle ustanovení § 5 odst. 2 ZZáp: „Jestliže jsou podmínky vkladu splněny, 

katastrální úřad rozhodne, že se vklad povoluje; v opačném případě, jakož i tehdy, 

ztratil-li návrh podle zvláštního zákona své právní účinky, návrh zamítne.“ V případech, 

kdy jsou zákonné podmínky splněny pouze u některých navrhovaných práv či některých 

právních úkonů, na základě kterých je vklad práva navrhován, katastrální úřad takový 

návrh částečně povolí a částečně zamítne. Musí jít však o práva nebo právní úkony 

navzájem oddělitelné a účastníci s tím musí souhlasit.211 

Ustanovení § 5 odst. 3 ZZáp katastrálnímu úřadu umožňuje zapsat kladné 

rozhodnutí pouze do spisu. Účastníkům řízení se doručuje zpět jen listina s vyznačenou 

doložkou. Takové rozhodnutí se tedy nedoručuje a nabývá právní moci okamžikem 

poznamenání do spisu. Neobsahuje ani odůvodnění. Katastrální úřad je povinen na 

požádání účastníka vyhotovit písemné potvrzení, může vydat i písemné rozhodnutí. 

Proti kladnému rozhodnutí není povolen opravný prostředek, autoremedura, ani žaloba 

ve správním soudnictví.212 Pokud by byl vklad učiněn nesprávně, ani katastrální úřad 

ani účastník nemohou dosáhnout zrušení rozhodnutí o vkladu. Jedinou možností je 

podat určovací žalobu dle ustanovení § 80 písm. c) OSŘ, že vlastníkem nemovitosti je 

osoba, která vlastníkem byla před povolením vkladu vlastnického práva.213 Na rozdíl od 

                                                 
211 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 214. 
212 KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualizované vydání podle 
právního stavu k 1. 5. 2005. Praha: Linde Praha, a. s., 2005, s. 102. 
213 BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
Komentář. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 155. 
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toho se zamítavé rozhodnutí vyhotovuje písemně a všem účastníkům se doručuje. Podle 

nové právní úpravy, účinné od 1. 1. 2012, nelze proti zamítavému rozhodnutí podat 

opravný prostředek podle správního řádu, ale pouze žalobu podle části páté OSŘ. Lhůta 

pro podání žaloby je 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. V písemné podobě se 

vyhotovuje i rozhodnutí o provedení částečného vkladu. 

 

4.4.5 Provedení vkladu 

Pokud katastrální úřad o návrhu na vklad rozhodne kladně, provede vklad, a to 

ke dni, kdy mu byl návrh doručen. Provedení vkladu je podmíněno vydáním rozhodnutí 

o povolení vkladu. Bez něho nelze vklad provést.214 Vkladem se rozumí zápis do 

katastrálního operátu. Pokud je součástí smlouvy geometrický plán na rozdělení 

pozemku, vyznačí katastrální úřad změny hranice parcely v katastrální mapě.215 

Katastrální úřad je povinen dle KatV216 zápis provést do 30 dnů od právní moci 

rozhodnutí o povolení vkladu. Jinak je možné vklad provést také na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v řízení podle části páté OSŘ o opravném 

prostředku proti rozhodnutí katastrálního úřadu, pokud soud rozhodne přímo ve věci a 

rozsudkem rozhodne, že se vklad povoluje.217 

Na přezkoumávané listině se vyznačí doložka, která obsahuje číslo jednací 

rozhodnutí, na základě kterého byl vklad povolen, den zápisu vkladu do katastru 

nemovitostí a den právního účinku vkladu. Existují dva typy katastrálních doložek. Liší 

se podle toho, jaký orgán vklad práva povolil, buďto katastrální úřad nebo soud v řízení 

o žalobě proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Smlouva s vyznačenou doložkou se 

doručuje všem účastníků do vlastních rukou a zároveň se jeden z prvopisů smlouvy 

založí do sbírky listin.218  

Provedením vkladu je řízení o povolení vkladu ukončeno. 

 

 
 
 

                                                 
214 Dle ustanovení § 3 odst. 1 ZZáp. 
215 KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualizované vydání podle 
právního stavu k 1. 5. 2005. Praha: Linde Praha, a. s., 2005, s. 102. 
216 Dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) KatV. 
217 TRAJER, V.: Katastr nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 97. 
218 PEKÁREK, M. et al.: Pozemkové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 215. 
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Závěr 

 

Diplomová práce pojednává o převodech vlastnického práva k pozemkům a o 

institutech s touto problematikou spojených. První část podává obecnou charakteristiku 

pozemkového vlastnictví. Právní úprava týkající se vlastnického práva k pozemkům 

obsahuje na rozdíl od jiných věcí více omezení v dispozičních oprávněních 

pozemkového vlastníka, což vyplývá z povahy půdy, která je jednou ze základních 

složek životního prostředí a přirozeným prostředím pro rostliny i živočichy. Nejenže je 

hlavním výrobním prostředkem a produkčním činitelem v zemědělství a lesnictví, ale je 

i rezervoárem užitných hodnot, např. nerostů a vody, dále stanovištěm pro veškerou 

lidskou činnost výrobní i nevýrobní. Půda je tak pro lidstvo naprosto nepostradatelná, 

s čímž je spojena právní úprava vztahů, jež s půdou a jejím užíváním souvisí a patří mezi 

nejaplikovanější právní normy.  

Předmětem převodu vlastnického práva nemůže být obecně půda, ale jen její 

konkrétní část, která je od ostatních částí zemského povrchu oddělena v mezích určitých 

hranic. Lze tak převádět pouze konkrétní parcelu.  

V závěru bych se především zmínila o zásadních změnách, které souvisí 

s tématem diplomové práce a jež přinesl nový občanský zákoník. Podstatnou změnou je 

návrat k zásadě superficies solo cedit (to znamená, že povrch ustupuje půdě), jíž se 

stavba stane součástí pozemku a dohromady budou tvořit jeden samostatný předmět 

vlastnictví (vlastník pozemku a stavby již nebude mít dvojí vlastnictví ke každé věci, 

ale jedno vlastnictví k pozemku). Od tohoto okamžiku bude možné disponovat pouze 

s pozemkem. Tam, kde bude ke dni účinnosti nového občanského zákoníku existovat 

jednota ve vlastnictví pozemku a staveb na něm postavených, stane se stavba součástí 

pozemku přímo ze zákona. V případech, kdy budou nemovitosti v rukou rozdílných 

vlastníků, vznikne jim přímo ze zákona předkupní právo. Pokud vlastník pozemku bude 

chtít pozemek prodat, má zákonnou povinnost nabídnout ho nejprve vlastníkovi stavby 

a naopak. Jedná se o předkupní právo věcné, které se váže k určitému pozemku nebo 

stavbě, to znamená, že pokud vlastník jedné věci nebude mít o druhou zájem, předkupní 
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právo bude na dané věci dál váznout. V současné době existuje přes 300 000 případů, 

kdy na pozemku jednoho vlastníka stojí stavba vlastníka odlišného.219 

V roce 2011 skončilo přechodné sedmileté období, které si Česká republika při 

podpisu Smlouvy o přistoupení k EU vyjednala a v němž bylo omezeno nabývání 

zemědělských a lesních pozemků občany členských států a společností zřízených podle 

práva jiného členského státu. Novelou devizového zákona č. 206/2011 Sb. bylo zrušeno 

ustanovení § 17 a od 1. května 2011 mohou v České republice cizozemci nabývat 

veškeré tuzemské nemovitosti dle DZ bez omezení. Došlo tak k harmonizaci práva EU 

s českým vnitrostátním právem a k úplné právní liberalizaci českého trhu 

s nemovitostmi. Vyřešil se tak problém, kdy cizozemec musel hledat nejrůznější 

způsoby, jak zákaz nabývání nemovitého majetku obcházet, např. na základě povolení 

k trvalému pobytu nebo prostřednictvím cizinci vlastněné tuzemské právnické osoby. 

V druhé části Převody vlastnického práva k pozemkům uvádím, že v případě 

nabývání vlastnického práva k pozemkům se rozlišuje převod a přechod vlastnictví. 

Převodem se rozumí případ, kdy se vlastnické právo převádí na základě projevu vůle 

dosavadního vlastníka i nabyvatele. Převody práva jsou frekventovaným způsobem 

vzniku vlastnického práva. Je to zřejmé ze statistik zápisů vkladem dle ročenky 2012 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, podle níž bylo v roce 2011 provedeno 

477 077 vkladů vlastnického práva k pozemkovým parcelám.  

Základními převodními smlouvami jsou smlouvy kupní, darovací a směnné. 

Převažujícím smluvním typem pro převody pozemků je kupní smlouva. Darovací 

smlouva je způsob méně častý z důvodu vyšší ceny nemovitosti a vzhledem k tomu, že 

je darování nejběžnější mezi osobami blízkými, dává se přednost nabytí vlastnického 

práva přechodem ve formě dědictví. Co se týče smlouvy směnné, tak jejím četným 

předmětem jsou právě pozemky.  

Pokud by šlo o převod nemovitosti mezi podnikateli, budou se řídit občanským 

zákoníkem, který upravuje jen kupní smlouvu na věci movité, nikoliv na věci nemovité. 

V dalších věcech, jimiž jsou zajištění závazku, promlčení apod., se budou řídit 

ustanoveními obchodního zákoníku. Jestliže je ale nemovitost prodávána v rámci 

prodeje podniku, řídí se její prodej podle právní úpravy smlouvy o prodeji podniku 

                                                 
219 Dle webových stránek  k stavu ke dni 30. 5. 2012 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/159173-katastralni-zakon-dozna-velkych-zmen-rozhodla-
vlada/>. 
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obsažené v ObchZ. Na rozdíl od kupní smlouvy je darovací smlouva upravena pouze v 

občanském zákoníku. To znamená, že i darovací smlouva mezi podnikateli se řídí 

úpravou občanského zákoníku. Tuto dvojkolejnost závazkového práva odstraňuje nový 

OZ tím, že sjednocuje úpravu jednotlivých smluv a obecných ustanovení závazkového 

práva do jednoho právního předpisu, kterým je občanský zákoník. 

V druhé části je věnována zvýšená pozornost právnímu institutu odstoupení od 

smlouvy. Otázka právních účinků a následků plynoucích z odstoupení od smlouvy je 

předmětem sporů a diskusí v právní teorii i v soudní praxi již několik let. Jedná se o to, 

zda odstoupením od smlouvy dle ustanovení § 48 OZ dochází ke zrušení pouze 

obligačněprávních účinků anebo i účinků věcněprávních (kdy bylo již na základě 

smlouvy vloženo pro kupujícího vlastnické právo do katastru nemovitostí). Na toto 

téma bylo publikováno bohaté množství statí a judikatury. V tomto kontextu existují 

dva pomyslné tábory. První zastává názor, že se odstoupením ruší jak titulus, tak i 

modus, druhý názor (početnější) se domnívá, že je v případě odstoupení zrušen jen 

titulus a zůstává modus, jenž musí být zrušen dodatečně; to znamená, že zaniká 

závazkový právní vztah, nikoliv věcná práva z něho plynoucí. Pro pochopení této 

problematiky je rozhodující znát judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu, která je 

doposud nejednotná a prochází dynamickým vývojem. Řešení otázky účinků odstoupení 

od smlouvy je klíčové především v případech, kdy byla nemovitost ještě před 

odstoupením původního vlastníka převedena dále na třetí osobu, která by tak nabyla 

nemovitost od nevlastníka. Platná právní úprava však až na výjimky nabytí nemovitosti 

v dobré víře od nevlastníka neumožňuje. 

 Nový OZ do této problematiky vnáší jasno, přichází s přelomovým ustanovením 

§ 984 odst. 1, který obsahuje princip materiální publicity údajů zapsaných ve veřejných 

seznamech: „Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním 

stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu 

v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje 

k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do 

veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.“ Nová úprava tak zvyšuje 

právní jistotu osob při úplatných převodech nemovitostí, které jsou zapisovány do 

Katastru nemovitostí. Pokud tedy třetí osoba nabude nemovitost od neoprávněného a je 
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v dobré víře, nemůže se jí stát (až na výjimku v ustanovení § 985 nového OZ), že by o 

své vlastnické právo přišla. 

Ve třetí části se zabývám převody pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. 

Podmínky nabývání pozemků ve vlastnictví státu jsou upraveny v několika zvláštních 

právních předpisech, které jsou přímo zaměřeny na problematiku státního vlastnictví 

anebo obsahují jen některá ustanovení týkající se státního vlastnictví. Tyto zákony 

upravují zejména otázku, kdo bude jménem státu vystupovat v právních vztazích 

týkajících se pozemkového vlastnictví státu, a obecná pravidla hospodaření těchto 

subjektů s pozemky (v případě zemědělských a lesních pozemků jsou jimi Pozemkový 

fond ČR a státní podnik Lesy ČR, s. p.). Tyto zákony přesně určují, které pozemky lze 

z vlastnictví státu převádět a které osoby je mohou nabývat. Nabyvatelem tak může být 

pouze omezený okruh osob. Zákon jako nabyvatele upřednostňuje fyzické osoby před 

osobami právnickými. Nejčastějšími důvody převodů státních pozemků jsou zvláště 

převody z titulu restituční náhrady, převody zemědělských a lesních pozemků podle 

zákona o převodu a převody ostatních pozemků. 

Z důvodu, že existuje charakteristická dvoufázovost převodu nemovitostí, 

v poslední části se věnuji zápisům vlastnického práva k pozemkům. Pro nabytí 

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

vlastnického práva vkladem 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. Jedná se o intabulační (konstitutivní) zásadu. V novém OZ 

zůstává okamžik nabytí vlastnického práva dle ustanovení § 1105 beze změny: 

„P řevede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá 

se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“ 

Podání návrhu na zapsání vkladu do katastru nemovitostí není nijak povinné. 

Zákonem není stanovena lhůta, dokdy má jedna ze stran takový návrh podat. Je i 

možné, aby takový návrh vůbec nepodala, v takovém případě vlastnické právo zůstane 

nadále původnímu vlastníkovi. Vlastník nemovitosti dokonce může uzavřít několik 

převodních smluv ke stejnému pozemku najednou, vlastníkem se ale stane ten, kdo jako 

první doručí návrh katastrálnímu orgánu na vklad vlastnického práva do katastru. 

V novém OZ je to explicitně vyjádřeno v ustanovení 1100 odst. 2: „P řevede-li strana 
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vlastnické právo k věci zapsané ve veřejném seznamu postupně několika osobám, stane 

se vlastníkem osoba, která je v dobré víře a jejíž vlastnické právo bylo do veřejného 

seznamu zapsáno jako první, a to i v případě, že její právo vzniklo později.“  

Na závěr je třeba se zmínit o novele č. 349/2011 Sb., zákona o zápisech 

vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem, která přináší řadu přínosných 

změn. Od roku 2013 zavádí povinnost podávat návrh na vklad na stanoveném formuláři. 

Rok 2012 je přechodným obdobím, kdy mohou účastníci podávat návrhy na vklad 

dosavadním způsobem, jak v neformalizované podobě, tak i na daném formuláři. Jedná 

se o krok správným směrem, který se osvědčil už u zavedení elektronických podání do 

obchodního rejstříku. Bude se tak zamezovat chybám a snad se také zrychlí zpracování 

a vyřízení podaných návrhů. Další změnou je zvýšení správního poplatku za podaný 

návrh na zahájení řízení z 500 Kč na 1000 Kč. Zásadní modifikací je také obrana proti 

rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Podle nové právní úpravy, účinné od 1. 1. 2012, nelze 

proti zamítavému rozhodnutí podat opravný prostředek podle správního řádu. Účastníci 

mohou podat pouze žalobu podle části páté OSŘ, která je jediným opravným 

prostředkem. Lhůta pro podání žaloby je 30 dnů ode dne doručení zamítavého 

rozhodnutí. Novela tak přináší jasné stanovení postupu obrany proti zamítavému 

rozhodnutí katastrálního úřadu. 

Tato novela obsahuje množství převážně dobrých změn. Nebude mít však 

dlouhého trvání, neboť z důvodu přijetí nového OZ by katastrální zákon a zákon o 

zápisech do budoucna (s novým OZ) měl nahradit zákon jediný, a to nový zákon o 

katastru nemovitostí, který by měl přinést v souvislosti s novým OZ řadu podstatných 

změn. 
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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. 
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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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Abstract 

Transfers of land ownership 

 

    This thesis provides a clear and comprehensive explanation on the transfer of 

land ownership and institutions associated with this issue. Land from other things in the 

legal sense is so different that it raises the need to create specific legal regulations, 

which contain the basic institutions and principles of land law. The special nature of the 

land is determined by its specific characteristics that distinguish it from all other things. 

Although it has a long tradition of land ownership, it has still not developed it’s uniform 

and comprehensive legislation. General law for the transfer of land ownership is a civil 

code. Special regulations are cadastral law and the law on registration of ownership and 

other rights in real estate, the law on transfers of agricultural and forest land, Land Act 

and others. Due to the adoption of a new civil code, there are some places to identify 

and compare to the current legal system, and possible adjustment for the future.  

The thesis is divided into four parts. The first part contains general 

characteristics of land ownership, and describes its object, subject, content, institutions 

and basic concepts that are associated.  

The second part deals with various ways of transfer of title to land. The basic 

meaning of transfer is when the original owner requests for land ownership to be 

transfered to the future owner, which is illustarted in the person’s will. The basic 

conduction contracts explain the purchase, donation and exchange, which have been 

dividend into their own individual chapters. Increased attention is focused on the 

purchase agreement, which is the most common reason for transfer of land ownership. 

The third section describes the transfer of land from state ownership to another 

person. These are mainly agricultural, forestry and other land. These particular lands are 

subject to special legal regime. For example, it is a requirement for them that they can 

be acquired only by the law of the designated person. Lots of state ownership can be 

transferred and acquired by name, only to designated parties. The two main transferor‘s 

of state land, is Pozemkový fond ČR a Lesy ČR, s. p.  

Due to the nature of the two phases property transfer which is located in the last 

part of the thesis, I will deal with registrations of land ownership. For the acquisition of 

ownership is required to conclude a contract on the transfer of land and registration of 
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property rights, by a deposit in the Land Registry, which will in turn finalize the 

transfer. Only at the moment of deposit may it create, change and or extract real rights 

in land, which is entered into the real estate, with legal effect on the date of the 

application for deposit. 
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