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1. Úvod 

Půda patří mezi základní složky životního prostředí. Její význam jako 

neobnovitelného zdroje pro lidskou existenci je obrovský. S její pomocí jsou 

realizovány základní lidské potřeby, nutné pro přežití lidského druhu. S obděláváním 

zemědělské půdy se proměnil migrující člověk lovec a sběrač v člověka usazeného a 

mohlo tak docházet k vytváření stabilnějších společenských útvarů.Půda má však 

daleko více funkcí. Bez půdy by nebyl možný život rostlin a živočichů. Největší část 

půdy v České republice slouží k zemědělským účelům. Jedná se o půdu v kulturní 

krajině, přetvořené pro potřeby člověka. Ochrana půdy by měla být velice důležitým 

zájmem státu a celé společnosti, aby nedocházelo nejen k úbytku rozlohy půdy, ale 

také ke zhoršování kvality. 

Téma diplomové práci jsem si vybral mimo jiné z důvodů osobního zájmu o 

problematiku vlastnictví zemědělské půdy. Mojí rodině bylo v restituci navráceno přes 

6 hektarů zemědělských pozemků, na kterých však již nehospodaříme, ale jsou 

pronajaty samostatně hospodařícím zemědělským podnikatelům. Zemědělské 

pozemky se nacházejí na Jižní Moravě v regionu úrodné Hané.  

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat vlastnictví zemědělských 

pozemků, omezení vlastnictví zemědělských pozemků a náhrad za tato omezení a také 

se zmínit o současném stavu vlastnictví zemědělských pozemků v ČR. Ke zpracování 

práce byla jako metoda vědecké práce vybrána analýza a syntéza.  

Úvodní část je věnována významu zemědělské půdy pro člověka a produkční a 

mimoprodukční funkci půdy. Zmíněn je také problém ohrožení půdy, zdroje těchto 

ohrožení a opatření k zabránění ohrožení a k nápravě poškozené půdy.  

Druhá část se nejprve zabývá obecně institutem vlastnictví a dále vlastnictvím 

zemědělské půdy. Historický exkurz do vývoje vlastnictví zemědělské půdy začíná 

první pozemkovou reformou a přes poválečné změny a druhou pozemkovou reformu 

je koncentrován spíše na období let 1948 až 1991. Úsek od změny společenského 

zřízení v únoru 1948 do přijetí zákona o půdě
1
v roce 1991 se dotýkal i drobných 

vlastníků zemědělské půdy a samostatně hospodařících rolníků. Pozemkové reformy a 

dekrety o konfiskaci se dotýkali spíše vlastníků desítek hektarů a příslušníků 

národnostních menšin. Své místo má i vývoj katastrální evidence od středověku po 

současnost a vývoj novější evidence zemědělské půdy. 

                                                      
1
 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon 

o půdě). 
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Třetí kapitola tvoří samotné jádro diplomové práce. Název kapitoly je totožný 

s názvem diplomové práce. Omezení vlastnického práva je nejprve řešeno v rámci 

ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Předmětem ochrany je 

rozloha a kvalita zemědělské půdy. Další oddíl se zaměřuje na omezení z důvodů 

ochrany složek životního prostředí a zemědělské činnosti v rámci zákonů, regulujících 

zemědělství. Významným omezením je obecná a zvláštní ochrana přírody. 

Ekonomické nástroje jsou rozděleny na odvody za vynětí půdy ze ZPF a dotace na 

obhospodařování půdy. Samostatně je upravena problematika náhrad pro vlastníky či 

nájemce zemědělské půdy ve znevýhodněných oblastech. 

Čtvrtá část práce Současný stav zemědělského vlastnictví analyzuje daňové 

aspekty vlastnictví zemědělské půdy a v rámci komplexnějšího pojednání o 

problematice také trh se zemědělskou půdou v ČR.  

V závěru diplomové práce je celá problematika shrnuta a popsán mechanismus 

kompromisu mezi vlastnictvím jako panstvím nad věcí a jeho omezení z důvodů 

veřejného zájmu a zájmu na ochraně životního prostředí. Nechybí také zamyšlení nad 

právním stavem de lege lata a de lege ferenda. 

 

1.1. Význam zemědělské půdy 

Zemědělská půda je dosud nenahraditelným a nezastupitelným výrobním 

prostředkem, umožňujícím zemědělskou výrobu. Ve vyspělých zemích se však role 

půdy mění z původního odznaku vlivu, moci a potravinové soběstačnosti spíše na 

investiční produkt s vidinou zisku nebo alespoň ochrany finančních prostředků před 

znehodnocením. V tuzemských poměrech byl v minulých desetiletích potlačován 

někdejší význam sociálního postavení vlastníka půdy. S rozvojem společnosti a 

právních vztahů po roce 1989 však pomalu nabývá vlastnictví zemědělské půdy svůj 

ztracený význam. 

 

1.2. Produkční a ekologické (mimoprodukční) funkce půdy 

Produkční funkci půdy bychom mohli rozdělit na užitkovou funkci, funkci 

v životním prostředí a kulturní funkci půdy v historii člověka a přírody. Za užitkovou 

funkci půdy se považuje její role jako základního výrobního prostředku v zemědělství 

a lesnictví, jako prostor, kde se realizují lidské aktivity a jako zdroj surovin.  

Produkční funkce půdy byla vnímána po dlouhou dobu jako hlavní, někdy 

dokonce jako jediná funkce půdy. Vlastnictví půdy bylo vnímáno jako jeden 
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z nejdůležitějších společenských atributů. Intenzifikace zemědělství a zvýšené 

produkční nároky na půdu však vedly ještě v nedávné době k negativním dopadům – 

používání chemických hnojiv, rozsáhlé meliorace, zavlažování nebo naopak 

odvodňování půdy. V moderní době dochází pod vlivem různých dotačních politik a 

trendů k utlumování produkční funkce půdy – zatravňování orné půdy, zalesňování 

nebo dlouhodobé nevyužívání orné půdy či vynětí půdy ze ZPF pro stavby 

infrastruktury a budov.  

Kulturní funkce půdy je často spojována s dějinami lidské činnosti a přírody. 

Půda archivuje a uchovává změny klimatu a vegetace i archeologické nálezy. Velký 

soubor environmentálních funkcí půdy udržuje stabilitu celosvětových ekosystémů. 

Význam půdy jako přírodního zdroje byl definován pracovní skupinou pro půdu 

přípravného výboru konference OSN
2
.   

Ekologická (environmentální) funkce půdy obecně označuje soubor funkcí půdy: 

filtrační, akumulační nebo retenční, puflační, transformační a asanační a funkce 

transportní
3
. Filtrační funkce půdy umožňuje vstup vody do půdy (vsak vody) a její 

výstup, přičemž voda se obohatí o určité látky z půdy. Retenční či akumulační funkce 

půdy je myšlena jako retence vody v půdě, ale také spousty dalších látek. Puflační 

schopnost půdy utlumuje dynamiku některých půdních vlastností – okyselování, 

acidifikace půdy či tlumení rychlých teplotních změn. Transformační funkce půdy 

zabezpečuje přeměnu látek v jejich cyklu, tj. umožňuje procesy rozkladu, mineralizace 

a syntézy nových látek. Narušení této důležité funkce může způsobit znečištění půdy, 

problémy v růstu rostlin a znečišťování vody. S transformační funkcí úzce souvisí 

funkce asanační, která zahrnuje procesy rozkladu a mineralizace živočišných 

organismů a těl. Transportní funkce půdy zprostředkovává migraci látek v půdním 

prostředí i v krajině a vzájemnou výměnu látek mezi půdou, vzduchem a vodou. Pro 

zemědělské využívání půdy je potřeba najít kompromis, zaměřený na zachování všech 

půdních funkcí, aby byla zachována hodnota půdy pro další generace. 

 

 

                                                      
2
 „Půda je omezený a nenahraditelný přírodní zdroj. V případě postupující degradace a její ztráty se 

stává tento zdroj v mnoha částech světa hranicí dalšího rozvoje lidské společnosti. Půda zásadním 

způsobem ovlivňuje v globálním, regionálním i lokálním měřítku přírodní cykly oběhu vody, látek a 

energie. Půda a její environmentální funkce rozhodují o vývoji a stavu krajiny, o uspokojování potřeb 

každé společnosti a je tedy základní podmínkou pro život na zemi, je základní pro každou lidskou 

bytost.“ Zdroj: VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy, 2009-2011. 2 sv., str. 105.  
3
 VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR., str. 105. 
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1.3. Ohrožení půdy a její ochrana 

Následující kapitola se zabývá nejčastějšími zdroji ohrožení a poškozování 

zemědělské půdy nejen v ČR, ale i celosvětově. I když ochrana půdy bývá řešena na 

rozdíl od např. ochrany ovzduší nebo vodstva spíše na vnitrostátní či regionální 

úrovni, a to z důvodu vazby půdy na konkrétní území či teritorium státu
4
. Problém 

všeobecné degradace půd především činností člověka je však globálního charakteru. 

Jednotlivé složky životního prostředí neexistují izolovaně, ovlivňují se navzájem a 

pochopitelně nerespektují státní hranice, takže i ohrožení celosvětového půdního 

fondu je nutné řešit na celoevropské a celoplanetární úrovni. 

 

1.3.1. Ochrana zemědělské půdy a ohrožující činitelé  

Půda jakožto významná složka životního prostředí s širokým rozsahem funkcí 

představuje základní výrobní prostředek v zemědělství. Je však ohrožena celou řadou 

procesů, z větší části vyvolaných činností člověka, které vedou k omezení či dokonce 

znemožnění produkční funkce půdy. Ve střední Evropě jsou půdy nejvíce ohroženy 

erozí, debazifikací, acidifikací, fyzikální degradací, znečištěním a kontaminací a 

dehumifikací.  

 

Poškozování zemědělské půdy acidifikací 

Jedná se o degradační přírodní proces, projevující se snížením obsahu uhličitanů 

v půdě. Činnost člověka se negativně projevuje používáním kysele působících 

průmyslových i organických hnojiv, účinkem imisí a kyselých dešťů, odebíráním 

důležitých prvků z půdy pěstovanými plodinami, intenzivním zavlažováním nebo také 

monokulturami či nízkým zastoupením víceletých pícnin s vysokým podílem obilovin. 

K zamezení poškozování zemědělské půdy acidifikací je doporučováno
5
 omezení 

kyselých průmyslových i organických hnojiv, pravidelná rotace plodin, omezení 

monokultur a pravidelné vápnění půd zejména mletým vápencem. 

 

Ohrožení zemědělské půdy dehumifikací 

Z organické hmoty, jež se do půdy dostane, je během jejího rozkladu v půdě 

akumulováno mezi 10 – 30 % ve formě humusu a 60 – 80 % uhlíku je uvolňováno ve 

                                                      
4
 DAMOHORSKÝ, Milan, a kol. Mezinárodní právo životního prostředí. 1. vyd. Beroun: Eva 

Rozkotová - IFEC, 2008, 318 s., str. 113. 
5
 VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR., str. 107. 
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formě CO² do ovzduší. Intenzivní zemědělskou činností obsah humusu výrazně klesá, 

neboť zvýšené provzdušňování a intenzivnější činnost vody v půdě tlumí humifikaci 

organických zbytků. Následkem toho je půda zranitelnější vůči vodní a větrné erozi, 

snížení filtrační a retenční kapacity, snížení poutání živin a mnohé další negativní 

jevy. Prevenci proti dehumifikaci poskytuje zásobování zemědělské půdy dostatečným 

množstvím organického materiálu, ponechání většiny posklizňových zbytků na poli, 

omezení orby či protierozní opatření
6
. 

 

Ohrožení zemědělských půd utužováním 

Půda je vystavena nepříznivému rozpadu půdní struktury, což má za následek 

změny její pórovitost, objemové hmotnosti, schopnosti propustnosti či snížení retenční 

kapacity. V podmínkách ČR jde o jedno z největších ohrožení zejména orné půdy, 

v případě utužování se jedná ze 70 % o tzv. technogenní utužování, způsobené 

vjížděním zemědělské techniky na převlhčenou půdu (např. po dešti). K zamezení 

zranitelnosti se doporučuje
7
 úprava půdy jen za vhodných vlhkostních podmínek (lépe 

za sušších), provádění orby na různou hloubku podle potřeby plodin, zabránění častým 

závlahám, monokulturám a nízkému či žádnému zastoupení víceletých pícnin v rotaci 

plodin. 

 

Úbytek zemědělské půdy jejím zastavováním 

Pro zábor zemědělské půdy z důvodů výstavby, spojené s rozšiřováním lidských 

sídel (zejména v souvislosti se suburbanizací
8
), se vžil termín Soil Sealing

9
. Termín je 

nejčastěji interpretován jako zakrytí půdy neprostupnými materiály (beton, asfalt), 

následkem čehož půda ztrácí své přirozené vlastnosti a není schopna plnit své funkce. 

Nekontrolovaný průběh suburbanizace a rozšiřování měst může vést až ke ztrátám 

nejkvalitnější půdy. V ČR ubylo v letech 1966 – 2011 cca 284 tisíc ha zemědělské 

půdy a tento trend dále pokračuje. Suburbanizace se týká především Prahy a Brna, 

společně s tzv. výstavbou na zelené louce přinášejí negativní dopady sociální a 

environmentální. Plochy pro výstavbu v okolí velkých měst náležejí často do ZPF, 

výstavbou domů, skladišť, výrobních hal či obchodních center dochází k nevratnému 

                                                      
6
 VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR str. 108. 

7
 Tamtéž, str. 111. 

8
 Stěhování lidí z měst na venkov. 

9
 Tamtéž, str. 112. 
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záboru půdy a k poškození většiny jejich funkcí a přeneseně i k ovlivnění okolní 

krajiny a životního prostředí. 

Soil Sealing tak náleží k největšímu nebezpečí pro zemědělskou půdu, neboť při 

zástavbě dochází k celkové ztrátě půdy s dalšími důsledky pro ekosystém. Objevuje se 

i názor
10

, že vzhledem k jednodušší rekultivaci pozemku vyňatého ze ZPF by bylo 

vhodnější neprovádět u staveb, kde se nepředpokládá dlouhodobé trvání stavby, 

skrývku humusové vrstvy, ale ponechat ji na místě. Důležitějším opatřením je ovšem 

podpora regenerace brownfields
11

, a právní restrikce a ekonomické znevýhodnění 

výstavby na zelené louce
12

. 

 

Ohrožení zemědělské půdy erozí 

Eroze vzniká jako čistě přírodní proces, při kterém působením vody, větru, ledu, 

příp. jiných činitelů dochází k rozrušování půdního povrchu, odnosu půdních části a 

jejich následnému usazování. Následkem přechodu na zemědělskou velkovýrobu a 

další intenzifikaci byl problém eroze v ČR dlouhou dobu ignorován a podceňován. 

Výsledkem jsou značné škody nejen na samotné zemědělské půdě, ale i na veřejném a 

soukromém majetku v obcích, zasažených povrchovým odtokem a smyvem půdy ze 

zemědělských pozemků. V důsledku rozsáhlých změn v pozemkovém vlastnictví, 

vyvolaném restitucí nemovitého majetku po roce 1989, bohužel nedošlo k většímu 

pokroku v boji s erozí. Transformovaná zemědělská družstva či samostatně 

hospodařící zemědělci nadále obhospodařují obrovské půdní celky a jejich 

„remízování“ a navrácení do stavu před rokem 1948 se nekoná a nejspíše ve velké 

míře ani konat nebude, také vinou nezájmu vlastníků, samospráv i státu
13

. 

Vliv eroze na samotnou zemědělskou půdu se projevuje především v odnosu 

ornice, zmenšováním mocnosti půdního profilu, zvyšováním štěrkovitosti půdy, 

snižováním obsahu živin a humusu nebo poškozováním plodin a kultur. Odnos části 

půdy větrnou erozí způsobuje i na poměrně značné vzdálenosti od erodovaného 

pozemku znečištění vodních zdrojů, zanášení akumulačních prostor nádrží, snižování 

                                                      
10

 Tamtéž, str. 113. 
11

 „Nemovitost, která v současnosti není dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná a kterou lze 

účelně využít za podmínky realizace projektu regenerace zóny nebo projektu rekonstrukce objektu.“ 

Slovník cizích slov, přístupný z www:http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/. 
12

 VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR, str. 114.  
13

 Tamtéž, str. 114. 
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průtočné kapacity vodních toků, zakalení povrchových vod či zvýšené nároky na 

úpravu především pitné vody a těžbu usazenin
14

.  

K hlavním opatřením proti v našich podmínkách nejčastější vodní erozi náleží 

ochrana půdy před účinky dopadajících kapek deště, podpora vsaku vody do půdy, 

zlepšování soudržnosti půdy a jejich pojivých vlastností, omezování unášecí síly vody 

a soustředěného povrchového odtoku nebo zachycování smyté zeminy. Stejně jako u 

jiných zdrojů ohrožení se jedná o komplex administrativních, ekonomických a 

agrotechnických nástrojů k zamezení eroze
15

. 

 

Kontaminace zemědělské půdy 

Kontaminace půdy může vážně poškodit další složky ekosystému (voda či 

ovzduší). Mezi půdu nejvíce zatěžující prvky se řadí tzv. těžké kovy, způsobujících 

kromě ohrožení půdy samotné i úhyn rostlin a živočichů. Nejzávažnější je 

antropogenní vliv na kontaminaci půdy, pocházející z průmyslové a zemědělské 

činnosti. Ze zemědělství zatěžují půdu především průmyslová hnojiva, organické látky 

a pesticidy. Také používání kalů z čistíren odpadních vod nebo vytěžené rybniční a 

říční usazeniny způsobují zátěž půdy rizikovými prvky
16

.  

Samostatnou kapitolou představují tzv. perzistentní organické polutanty (dále jen 

„POP“). Jedná se o rozsáhlou skupinu látek přírodního nebo antropogenního původu, 

které vykazují toxické vlastnosti, jsou persistentní
17

 a bioakumulují. Způsobují 

hormonální poruchy a ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka. Dále mohou 

POP způsobit poškození imunitního systému a některé z nich také rakovinu. Větší 

zátěž POP vzniká činností člověka a POP je možné je rozčlenit jako přímé 

antropogenní produkty (pesticidy, změkčovadla, obalový materiál, aj.) a vedlejší 

antropogenní produkty (exhalace a imise). Mezi tzv. sledované POP jsou zařazeny 

například monoaromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen, nebo ethylbenzen) nebo 

pesticidy (označované zkratkami DDT, DDD, DDE
18

). 

                                                      
14

 Tamtéž, str. 114. 
15

 VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR, str. 117. 
16

 Tamtéž,str. 117. 
17

 Persistence je schopnost látky zůstávat v prostředí po dlouhou dobu beze změny. Persistentní látky 

jsou odolné vůči chemickému, fotochemickému, termickému i biochemickému rozkladu. To umožňuje 

jejich koloběh v prostředí a kumulaci v půdách, sedimentech i v jiných organismech. Zdroj: 

HOLOUBEK, Ivan a kol.: Persistentní organické polutanty, PLANETA 2001, Ročník IX, číslo 2/2001. 
18

 Chlorované pesticidy, derivát DDT (dichlorbifenyltrichlormethylmethan). 
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Limitní hodnoty obsahu POP v půdě jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí ČR č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti 

ochrany ZPF
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19

 Tamtéž, str. 118. Výrobu a použití vybraných POP reguluje Stockholmská úmluva o persistentních 

organických polutantech z roku 2001, jejímž cílem je eliminace vybraných nejnebezpečnějších POP. 

ČR podepsal aúmluvu prostřednictvím tehdejšího ministra životního prostředí Miloše Kužvarta 23. 

května 2001 a Parlament ČR ji ratifikoval 5. února 2002. 
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2. Vlastnictví zemědělské půdy 

 

2.1. Specifika vlastnictví zemědělské půdy 

Předmětem vlastnického práva není zemský povrch jako takový, nýbrž jen jeho 

individualizovaná část – pozemek. Tento pozemek má podobu parcely, označené 

parcelním číslem, která se nachází v určitém katastrálním území. Předmětem 

pozemkového vlastnictví jsou i součásti pozemku, jako jsou porosty a plody, pokud 

nedojde k jejich oddělení. Součástí pozemku naopak nejsou stavby, vody a jeskyně
20

.  

 

Legální definici pozemku obsahuje § 27 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastrální zákon“). Pozemkem se 

rozumí část zemského povrchu, oddělená od sousedních částí hranicí územní správní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, držby, hranicí druhů 

pozemků, popř. rozhraním způsobů využití pozemků. Parcelou je pak dle § 27 písm. b) 

katastrálního zákona pozemek, který je polohově a geometricky určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 

 

Subjektem pozemkového vlastnictví může být každá fyzická osoba, právnická 

osoba soukromého a právnická osoba veřejného práva (zejména územní samosprávný 

celek a stát). Určitá omezení přináší článek 11 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod (dále jen „LZPS“), kde se hovoří o pozemcích, které můžou být pouze ve 

vlastnictví státu, obce nebo vybraných právnických osob. V současné době se jedná o 

pozemky na území vojenských újezdů
21

, národních parků a národních přírodních 

rezervací
22

 a pozemky pod dálnicemi a silnicemi I. třídy
23

. Pozemky mohou být ve 

vlastnictví jedné osoby stejně jako ve spoluvlastnictví osob několika, přičemž výměra 

na jednoho vlastníka není nijak omezena.  

 

Obsah subjektivního práva vlastníka je v případě pozemkového vlastnictví 

totožný s vlastnictvím obecně. Oprávnění užívat pozemek je však omezeno co do 

možnosti spotřeby a zničení pozemku, což z jeho podstaty není možné. Vlastník dále 

nemůže užívat pozemek k libovolnému účelu, je omezen především veřejným zájmem 

                                                      
20

 § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 3 odst. 1 vodního zákona, § 61 odst. 3 ZOPK. 
21

 § 31 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
22

 § 23 odst. 1, § 32 a § 35 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
23

 § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
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a zájmy vlastníků sousedních pozemků (zejména tzv. sousedskými právy nebo 

věcnými břemeny). Změna účelu užívání často podléhá souhlasu nebo povolení 

příslušného státního orgánu. Zneužití vlastnického práva je zakázáno článkem 11 odst. 

3 LZPS. Důvody četných omezení vlastnického práva je třeba hledat především ve 

zvláštní podstatě půdy a potřebě zajistit její efektivní využití a obhospodařování a 

zároveň zajistit ochranu životního prostředí a ochranu půdy jako jeho podstatné 

složky. Po roce 1989 došlo spolu se změnou společenského řádu k vypuštění 

nežádoucí povinnosti pozemek užívat nebo zajišťovat hospodaření na půdě, což ovšem 

neznamená rezignovat na jeho osud. Vlastník je nadále povinen podle obecných zásad 

nikomu neškodit a nezatěžovat sousední pozemky zaplevelováním a dalšími 

nežádoucími jevy
24

. 

 

Vlastník zemědělského pozemku je dále oprávněn se svým pozemkem svobodně 

nakládat, což podle projevu jeho vůle znamená: 

- pozemek zcizit, 

- přenechat pozemek k užívání jiné osobě, 

- pozemek odkázat závětí, 

- k pozemku zřídit věcné břemeno, zástavní nebo předkupní právo, 

- zavázat se s účinky inter partes, že na pozemku něco strpí, něčeho se zdrží 

nebo bude něco konat ve prospěch třetí osoby
25

. 

 

Dalším podstatným znakem vlastnictví je oprávnění pozemek držet. Proti rušení 

držby je vlastník oprávněn použít svépomoc nebo požádat o předběžnou ochranu 

příslušný obecní úřad
26

. Další ochranu poskytuje vlastníkovi soud, a to žalobou na 

vyklizení pozemku a žalobou zápůrčí (negatorní), podanou proti neoprávněným 

zásahům do jeho práv. 

Pozemek může být i ve spoluvlastnictví více osob. V případě nejběžnějšího 

podílového spoluvlastnictví uplatňuje každý ze spoluvlastníků oprávnění k celému 

pozemku a ne jen k jeho části. O nakládání s pozemkem a využívání pozemku 

rozhodují spoluvlastníci hlasováním, přičemž váha hlasů je dána velikostí podílu na 

spoluvlastněném pozemku. V případě nedohody se mohou spoluvlastníci obrátit na 

                                                      
24

 § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. 
25

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010., 

str. 30 – 31. 
26

 § 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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soud, aby podílové spoluvlastnictví pozemku zrušil. U pozemků je zrušení 

spoluvlastnictví snazší v tom, že půda je snadno dělitelná, aniž by dělením docházelo 

k znehodnocení jako například při dělení staveb nebo věcí movitých
27

. 

 

2.1.1 Vznik a zánik vlastnického práva k zemědělské půdě 

Dělení vzniku vlastnického práva k zemědělským pozemkům podle římského 

práva na originární a derivativní se v tomto případě neuplatní, neboť nová půda v ČR 

nevzniká a vlastnictví je možné nabýt pouze od jiného vlastníka. I když vlastník 

pozemku není momentálně znám, neznamená to, že se jedná o věc ničí. Vznik 

vlastnického práva k zemědělským pozemkům se nijak neliší od jeho vzniku u 

ostatních nemovitostí a může nastat převodem na základě smlouvy nebo přechodem 

děděním, vydržením, rozhodnutím státního orgánu a na základě zákona
28

. 

 

Nabývání vlastnického práva k zemědělským pozemkům na základě smlouvy je 

v praxi velice časté. Rozlišujeme smlouvy kupní, darovací nebo směnnou. Dalším 

smluvním typem může být smlouva o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví nebo smlouva o vydání pozemku na základě restitučních zákonů. 

Smlouva je titulem k převodu vlastnického práva k pozemkům, má obligatorně 

písemnou formu a k dokončení celého převodu je vedle smlouvy potřeba ještě vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí
29

. 

Vlastnické právo k pozemkům vzniká i děděním. Dědictví se nabývá smrtí 

zůstavitele za podmínky jeho potvrzení soudem. Dědici se mohou dohodnout na nabytí 

pozemků jen jedním nebo některými z nich. Jestliže k dohodě nedojde nebo ji soud 

neschválí, potvrdí soud nabytí dědictví podle dědických podílů a pozemek se stane 

spoluvlastnictvím dědiců.  

Zemědělský pozemek lze rovněž vydržet. Předpokladem je oprávněná a 

nepřetržitá držba pozemku po dobu alespoň deseti let. Oprávněná osoba musí být 

objektivně v dobré víře přesvědčena o svém vlastnictví. Vzhledem k tomu, že 

zemědělské pozemky jsou zpravidla reálně dělitelné, lze vydržet i jen část takového 

pozemku. 

                                                      
27

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 26 – 30. 
28

 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 

2010., str. 61 – 62. 
29

 Postup podle § 2 až § 6 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv 

k nemovitostem. 
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Na základě rozhodnutí státního orgánu může dojít k přechodu vlastnického 

práva rozhodnutím soudu nebo správního úřadu. Soud rozhoduje v případě zrušení a 

rozdělení spoluvlastnictví nebo v případě dražby pozemku. Správní orgán naopak 

rozhoduje zejména jako vyvlastňovací úřad o vyvlastnění
30

, o vydání nemovitosti 

oprávněné osobě
31

 a o výměně pozemku nebo přechodu vlastnického práva podle 

zákona o pozemkových úpravách
32

.  

Posledním způsobem vzniku vlastnického práva je přímo zákon. Jako nabývací 

titul bývá používán zřídka, po roce 1989 takto nabyli pozemky ve státním vlastnictví 

jejich držitelé, kteří tyto pozemky dostali do osobního užívání. Ve stejné době takto 

vzniklo i vlastnické právo obcí k určitým pozemkům, do té doby ve státním 

vlastnictví
33

. 

Vlastnické právo k pozemkům nemůže zaniknout absolutně vzhledem k podstatě 

pozemku jako součásti zemského povrchu, ale pouze relativně. Zánik subjektivního 

práva jedné osoby je proto vždy spojen se vznikem subjektivního práva osoby jiné
34

.  

 

Speciálními zákony je upraveno nabývání vlastnického práva na základě 

smlouvy k pozemkům ve vlastnictví státu. Po roce 1989 byl nejčastější převod 

pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví oprávněné osoby jako náhrada za pozemky, 

které jí nebylo možno z různých důvodů vydat. Jedná se o speciální bezúplatný převod 

náhradou za pozemky, které nebylo možné vydat
35

. Převod pozemků ve vlastnictví 

státu je dosud omezen především zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Převod se na 

některé druhy pozemků nevztahuje
36

. Dále jsou v zákoně taxativně vyjmenovány 

                                                      
30

 Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastění). 
31

 § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. 
32

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
33

 Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. 
34

 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva., str. 69. 
35

 Na základě zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. 
36

 Výčet je uveden v § 2 zákona a jedná se o: a) zemědělské nebo lesní pozemky, na jejichž vydání bylo 

uplatněno právo podle zvláštních předpisů a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,b) zemědělské a 

lesní pozemky nebo jejich části určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem 

anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo těmito stavbami 

již zastavěné, s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 5 odst. 1 a 2, zemědělských 

pozemků již využitých ke zřízení technické infrastruktury a lesních pozemků převáděných podle § 18; v 

případě pochybností vydá na základě žádosti Pozemkového fondu konečné stanovisko příslušný úřad 

územního plánování, c) zemědělské a lesní pozemky, jejichž převodu brání zvláštní předpis, d) 

zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy pro výstavbu 
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osoby, způsobilé k nabytí vlastnického práva k pozemkům, stejně jako pozemky, 

způsobilé k převodu na tyto osoby. 

 

Nabyvatelem pozemku, převedeného z vlastnictví státu, tak může být pouze: 

a) fyzická osoba, občan ČR nebo jiného členského státu Evropské unie (dále jen 

„EU“) s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu 

Evropských společenství (dále jen „ES“), pokud je evidován v evidenci 

zemědělských podnikatelů a jeho trvalý pobyt je alespoň 3 roky, 

b) obec, 

c) právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitých staveb 

na převáděných pozemcích, 

d) oprávněná osoba, jejíž nárok vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny 

pozemku podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku 

předcházejícího uzavření kupní smlouvy, v případě převodů podle § 7 z 

minimální ceny a v případě převodů podle § 8 z ceny pozemku podle cenového 

předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího 

vyhlášení prodeje, 

e) veřejná vysoká škola, 

f) veřejná výzkumná instituce
37

. 

 

Přednost při převodech pozemků mají především jejich uživatelé, vlastníci 

sousedních pozemků nebo nájemci. Jestliže tyto preferované osoby neprojeví do 1 

měsíce od vyhlášení záměru o pozemky zájem, mohou se o jejich koupi přihlásit další 

osoby.  

Mezi zákony umožňující převod pozemků z vlastnictví státu na fyzické a 

právnické osoby by bylo možné zařadit již zmiňovaný zákon č. 219/2000 Sb., o 

majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Předmětem prodeje se může stát 

                                                                                                                                                         
polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření, e) zemědělské 

pozemky, o jejichž převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle zvláštního předpisu, f) lesní pozemky v 

lesích ochranných a lesích zvláštního určení s výjimkou spoluvlastnických podílů státu, g) lesní pozemky 

v lesích hospodářských o souvislé výměře větší než 10 ha, h) zemědělské a lesní pozemky ve vojenských 

újezdech,i) zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních 

rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků. 
37

 § 4 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví 

státu na jiné osoby. 
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pozemek, který se stane pro organizační složku nepotřebným
38

. Nabýt pozemek od 

státu by bylo možné i od státního podniku za podmínek uvedených v zákoně č. 

77/1997 Sb., o státním podniku.  

 

2.1.2. Nájem zemědělského pozemku 

Díky tehdejší legislativní úpravě byl institut nájmu (přenechání užívání pozemku 

za úplatu) u zemědělských pozemků až do roku 1991 na okraji zájmu
39

. V souvislosti 

s restitucí zemědělské půdy a postupným návratem tržních podmínek do zemědělství 

nabýval nájem zemědělských pozemků opět potlačený význam. 

Nájemní vztah je občanským zákoníkem definován jako vztah mezi 

pronajímatelem a nájemcem, v němž pronajímatel přenechává nájemci věc, aby ji 

dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky
40

. Nájemní vztah vzniká 

především nájemní smlouvou a projev vůle v ní učiněný musí být svobodný, 

dobrovolný, vážný, určitý a srozumitelný. Mezi podstatné náležitosti nájemní smlouvy 

patří vymezení smluvních stran, předmět smlouvy (tedy dostatečně a určitě definovaný 

pozemek), náležitý projev vůle pronajímatele pozemek pronajmout, vůle nájemce 

pozemek do nájmu přijmout, časové vymezení trvání nájmu a úplatnost. Podstatnými 

náležitostmi není účel nájmu.  

Pronajímatel má ovšem právo na nájemné, stejně jako mu přísluší zástavní právo 

k movitým věcem, nacházejícím se na pronajatém pozemku a patřících nájemci nebo 

osobám žijícím s nájemcem ve společné domácnosti
41

. Dalším oprávněním 

pronajímatele je přístup k pozemku za účelem kontroly jeho užívání. Pronajímatel je 

povinen přenechat pozemek nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému nebo stranami 

smlouvy dohodnutému užívání. 

Nájemce není oprávněn provádět změny pozemku (změnu druhu pozemku, 

umisťování staveb nebo výsadbu trvalých porostů) bez souhlasu pronajímatele. Pokud 

by pronajímatel dal ke změně souhlas, ale nezavázal se k úhradě nákladů s ní 

spojených, je nájemce oprávněn požadovat úhradu toho, oč se změnila hodnota 

pozemku, a to až po skončení nájmu. Jestliže nájemce provede na pozemku změny bez 

souhlasu pronajímatele, je povinen uvést po skončení nájmu pozemek do původního 

                                                      
38

 V § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

jsou vyjmenovány případy, kdy může organizační složka převést vlastnické právo k pozemku na jinou 

osobu pouze se souhlasem Ministerstva financí a kdy bez jeho souhlasu. 
39

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 100. 
40

 § 663 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
41

 § 672 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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stavu. Do podnájmu je možné dát pronajatý pozemek jen tehdy, pokud to nájemní 

smlouva nebo zákon nezakazuje
42

. 

Nájem končí dohodou, uplynutím doby, výpovědí smlouvy, odstoupením od 

smlouvy, v důsledku rozhodnutí příslušného orgánu, zánikem nájemce nebo 

v důsledku splnění rozvazovací podmínky. Při skončení nájmu uplynutím doby může 

nastat situace, že nájemce pronajatý pozemek dále užívá a pronajímatel proti němu 

nepodá do 30 - ti dnů ode dne skončení nájemní smlouvy žalobu na vyklizení 

pozemku. V takovém případě se obnoví nájemní smlouva za stejných podmínek, jako 

původní, nejdéle však na dobu jednoho roku. Výpovědí může ukončit nájem 

kterákoliv ze stran. Výpovědní lhůta může být ujednána ve smlouvě a není-li tomu tak, 

je u pozemků náležejících do ZPF a pozemků lesních jednoroční s tím, že lhůta končí 

vždy k 1.říjnu běžného roku
43

. Jestliže se jedná o tzv. nepřístupné pozemky, 

výpovědní lhůta pronajímatele nájemci neskončí dříve, než budou provedeny 

pozemkové úpravy (zpřístupnění pozemku po pozemkových úpravách)
44

. 

Nepřístupnými pozemky se rozumí takové pozemky, ke kterým nemá vlastník přístup 

z veřejné komunikace. Jediný přístup k takovým pozemkům je přes pozemky jiných 

vlastníků
45

. Odstoupení od nájemní smlouvy je možné jen v zákonem výslovně 

uvedených případech. Nájemní vztah zaniká také rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu 

o vyvlastnění pozemku, s výjimkou, kdy je na jeho zachování veřejný zájem. Stejně 

tomu je i v případě rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 

úprav (s výjimkou výměny pozemků). V případě zániku pronajímatele vstupuje do 

nájemního vztahu jeho nástupce. Tato skutečnost dává nájemci možnost nájemní 

smlouvu vypovědět, pronajímateli však nikoliv
46

. 

Zvláštním užívacím vztahem k pozemkům je právo hospodaření. Vztahuje se 

pouze na pozemky nenáležející do ZPF ve vlastnictví státu, jejichž režim je upraven 

zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Právo hospodaření přísluší vždy 

pouze organizační složce státu nebo jiné státní právnické osobě.  

 

 

                                                      
42

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010., 

str. 106. 
43

 § 677 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
44

 § 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. 
45

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 162. 
46

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 109. 
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2.1.3. Odnětí a omezení vlastnického práva k pozemkům 

Odstavec 4 článku 11 LZPS umožňuje vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva. Vzhledem k tomu, že jde o omezení jednoho ze základních 

lidských práv, stanoví pro tyto případy LZPS tři základní podmínky. Omezení 

vlastnictví nebo vyvlastnění musí být ve veřejném zájmu, na základě zákona a za 

náhradu. 

Právě ochrana veřejných zájmů často vyžaduje vyvlastnění nebo alespoň 

omezení vlastnického práva formou zákonného věcného břemene. Bližší upřesnění 

podmínek vyvlastnění upravuje občanský zákoník a stavební zákon, v němž je také 

obsažena právní úprava účelů vyvlastnění a vlastního vyvlastňovacího řízení. Další 

účely vyvlastnění jsou stanoveny zvláštními právními předpisy, které ale neobsahují 

samostatnou právní úpravu vyvlastňovacího řízení a odkazují v tomto směru na úpravu 

v rámci stavebního zákona. Právě tyto zvláštní předpisy jsou součástí této kapitoly. 

 

Zákon o vyvlastnění  

Citelný zásah do vlastnického práva znamená vyvlastnění pozemku. Vyvlastnění 

je možné provést jen v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“). 

Vyvlastnění se rozumí podle § 1 zákona odnětí nebo omezení vlastnického práva, 

odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického 

práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo 

stavbě. Odnětím vlastnické právo přechází na jinou osobu v celém rozsahu. Jedná se 

tedy o úplnou ztrátu vlastnictví původního vlastníka. Naproti tomu omezením se pouze 

zasahuje do některého z oprávnění, vyplývajících z vlastnictví, zejména do dispozice 

s věcí. Vyvlastnění je možné jen pro účel, stanovený zvláštním zákonem a jen ve 

veřejném zájmu. Vyvlastnění není přípustné, jestliže je možné práva k pozemku 

potřebná pro uskutečnění účelu získat dohodou nebo jiným způsobem. Veřejný zájem 

je neurčitý právní pojem a je možno za něj označit takový zájem, jehož nositelkou je 

společnost. Takovým zájmem je zcela nepochybně i zájem na zabezpečení 

optimálního rozvoje života společnosti, zabezpečení součinnosti všech subjektů a 

činností v území s cílem dosáhnout jeho trvale udržitelného rozvoje
47

. Veřejný zájem 

na vyvlastnění je základním předmětem zjišťování správního orgánu ve 

                                                      
47

 JANDERKA, Karel. Zákon o vyvlastnění: poznámkové vydání: s výkladem k zákonu o urychlení 

výstavby dopravní infrastruktury. 2. vyd. Praha: Linde, 2010., str. 17. 
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vyvlastňovacím řízení a je nutno jej chápat jako zájem, který by bylo možné označit 

jako veřejně prospěšný. Vždy je důležité pamatovat na subsidiaritu vyvlastnění, musí 

být upřednostňována dohoda či jiné vypořádání. Vyvlastnění jako nucený zásah do 

vlastnického práva je teprve krajním řešením. Nelze pozemek vyvlastnit, pokud lze 

najít řešení jiné než dohodou, např. v podobě zřízení věcného břemene. Podle § 4 

odstavce 1 zákona o vyvlastnění lze vyvlastnění provést jen v takovém rozsahu, který 

je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění. Jestliže k dosažení účelu dostačuje omezení 

vlastnického práva, neodnímá se, ale dojde k jeho omezení jen do té míry, nakolik je 

to potřebné. Vyvlastnění je nutné posuzovat z hlediska intenzity zásahu do práva a 

rozsah takového zásahu musí odpovídat účelu vyvlastnění
48

. Projevuje se zde zásada 

přiměřenosti (proporcionality) vyvlastnění, která je jednou ze základních podmínek 

zásahu do vlastnického práva. V případě, že by zřízením věcného břemene bylo do 

užívání pozemku zasaženo do té míry, že by toto užívání bylo jen velmi obtížné, lze na 

žádost vyvlastňovaného rozsah vyvlastnění zvětšit.  

Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši obvyklé ceny 

pozemku
49

 nebo ve výši ceny práva odpovídající věcnému břemeni
50

. Náhrada za 

vyvlastnění musí splňovat několik kritérií. Především musí vyrovnat majetkovou 

újmu, vzniklou vyvlastňovanému v důsledku vyvlastnění a musí být také spravedlivá a 

přiměřená
51

. V případě odnětí vlastnického práva se stanoví jako náhrada cena ve výši 

ceny obvyklé, která je definována jako prodej stejného, popř. obdobného pozemku. Při 

stanovení náhrady za zřízení věcného břemene se cena určuje výnosovým způsobem 

ve výši ceny obvyklé. U zemědělských pozemků je dobře zjistitelný roční užitek, 

násobí se tedy počtem let užívání, nejvýše však pěti lety. Nebylo-li možné cenu 

stanovit za pomoci ročního užitku ze zemědělského pozemku, poskytuje se náhrada 

jednorázově ve výši 10.000 Kč bez ohledu na výměru pozemku
52

. V případě dohody 

mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným je možné místo peněžité náhrady poskytnout 

náhradu ve formě věcného plnění. Náhradní pozemek musí být ve srovnatelném 

                                                      
48

 Pro stavbu telekomunikačního vedení nebude nutné odnímat vlastnické právo v celém rozsahu, ale 

dojde jen k omezení vlastnického práva věcným břemenem, JANDERKA, Karel. Zákon o vyvlastnění: 

poznámkové vydání: s výkladem k zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. 2. vyd. Praha: 

Linde, 2010., str. 18. 
49

 Podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 
50

 Podle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 
51

 JANDERKA, Karel. Zákon o vyvlastnění: poznámkové vydání: s výkladem k zákonu o urychlení 

výstavby dopravní infrastruktury. 2. vyd. Praha: Linde, 2010., str. 25. 
52

 JANDERKA, Karel. Zákon o vyvlastnění, str. 26. 
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rozsahu a kvalitě nebo má vyvlastňovaný právo na vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně 

vyvlastňovaného pozemku a pozemku náhradního.   

 

Zákon o pozemkových úpravách 

Velmi významná omezení vlastníků pozemků se objevují v zákoně č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. V rámci pozemkových úprav 

jsou omezování vlastníci, kterým se nově prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, 

a s nimi i vlastnická práva. Pozemkovou úpravou se rozumí změny v uspořádání 

pozemků v určitém území, provedené za účelem vytvoření půdně ucelených 

hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy s jejich souhlasem 

podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na 

investiční výstavbu
53

. V souvislosti s pozemkovými úpravami se uspořádávají 

vlastnická práva a s nimi související věcná břemena
54

, prostorově a funkčně pozemky, 

které se scelují nebo dělí, zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a 

vyrovnání jejich hranic. Důležitou funkcí pozemkových úprav je rovněž zajištění 

podmínek pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 

vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny
55

. 

Pozemkové úpravy se realizují ve dvou formách: jednoduché a komplexní. Při 

jednoduchých pozemkových úpravách se provádí uspořádání na části katastrálního 

území. Tyto jednoduché úpravy bývají užívány např. při protierozních nebo 

protipovodňových opatřeních a při žádosti vlastníků na zpřístupnění pozemků nebo 

jejich scelování. Naproti tomu komplexní pozemkové úpravy si kladou za cíl nové 

prostorové a funkční uspořádání v celých částích území a vyrovnání hranic, aby byly 

vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření na pozemcích. Po provedení 

pozemkových úprav nastává nové majetkoprávní uspořádání území a nový pořádek 

v ZPF s posouzením a navržením nového stavu ekologické stability krajiny
56

. 

Pozemkové úpravy jsou rozděleny do několika etap. Řízení o zahájení 

pozemkových úprav se zahajuje vždy, když žádost podají vlastníci nadpoloviční 

výměry pozemků. Jinak musí být shledán důvod, pro který se pozemkové úpravy 

iniciují (např. těžba nerostných surovin, realizace významné dopravní stavby, apod.). 

Po zahájení řízení následuje jednání se všemi účastníky (vlastníky pozemků, obcí, 

                                                      
53

 § 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. 
54

 § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách. 
55

 Tamtéž. 
56

 DUDOVÁ, Jana. Pozemkové právo. Vyd. 1. Ostrava: KeyPublishing, 2007., str. 87. 
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popř. stavebníkem, jedná-li se o úpravy, vyvolané stavbou). Další fází je podrobný 

průzkum území a jeho vyhodnocení pro zemědělskou výrobu, ochranu půdy, krajinné 

prvky, atd. Pozemkový úřad vyhotoví soupis nároků všech vlastníků pozemků, 

dotčených pozemkovými úpravami. Ještě před návrhem pozemkových úprav je 

navržen tzv. plán společných zařízení, který obsahuje např. opatření sloužící 

ke zpřístupnění pozemků (cesty, železniční přejezdy, brody či jezy), protierozní 

opatření, vodohospodářská opatření nebo opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí a zvýšení ekologické stability území
57

. 

Výsledkem průzkumu a vyhodnocení terénu je návrh nového uspořádání 

pozemků. Schvaluje jej pozemkový úřad za podmínky, že s návrhem vyslovily souhlas 

tři čtvrtiny vlastníků dotčených pozemků. Na základě schváleného návrhu 

pozemkových úprav vydá pozemkový úřad rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv k pozemkům. Náklady na pozemkové úpravy jsou hrazeny ze 

státního rozpočtu. Realizací návrhu nového uspořádání pozemků a sítě cest mezi nimi 

se mají vytvořit podmínky pro racionální hospodaření a jejich zpřístupnění
58

. 

 

Horní zákon  

Oprávněné zájmy vlastníka zemědělské půdy se mohou dostat do konfliktu se 

zájmy státu na využití nerostného bohatství. Omezení v souvislosti s těžební činností 

obsahuje především zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(dále jen „horní zákon“) a také zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (dále jen 

„geologický zákon“). Pojem geologické práce je definován v § 2 geologického 

zákona
59

.  
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 Tamtéž, str. 90.  
58

 Tamtéž, str. 91. 
59

Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na 

území České republiky, který zahrnuje: a) zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a 

složení geologické stavby území a jejích zákonitostí; b) vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, 

ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu; c) 

vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a 

termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, 

jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu; d) zjišťování a ověřování 

inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, 

dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území; e) zjišťování a ověřování 

geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a 

odpadů v horninovém prostředí a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie 

zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl; f) zjišťování a hodnocení geologických 

činitelů ovlivňujících životní prostředí; g) zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění 

v horninovém prostředí. 
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Při provádění geologických prací, kde je nutné omezit vlastnická práva, je nutné 

oznámit místně příslušné obci ve lhůtě nejméně 15 dnů zahájení takových prací, jejich 

účel, rozsah a předpokládanou dobu jejich trvání
60

. S vlastníky dotčených pozemků 

nebo jejich nájemci musí být před zahájením geologických prací uzavřena písemná 

dohoda, kde budou specifikovány práce a z nich vyplývající omezení pro vlastníka 

pozemku. V případě nedohody by mohl o omezení vlastnických práv k pozemkům 

rozhodnout místně příslušný krajský úřad. I v případě nezahájení dobývání ložiska je 

dotčený vlastník pozemku povinen strpět na pozemku vyznačení a uchovávání 

významných výzkumných a průzkumných děl a nepoškozovat je. 

Před zahájením dobývání výhradního ložiska musí být stanoven dobývací 

prostor
61

. Děje se tak na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního báňského 

úřadu. Účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru jsou také fyzické a právnické 

osoby, jejichž vlastnická práva k pozemkům mohou být přímo dotčena. Obvodní 

báňský úřad oznámí zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru nejpozději 7 dní 

před ústním jednáním. V řízení mohou dotčení vlastníci uplatňovat připomínky. 

Jestliže nebudou připomínky uplatněny nejpozději při ústním jednání, nemusí k nim 

být přihlédnuto. Lhůta nejméně 7 dní je podle mého názoru příliš krátká na to, aby si 

dotčení vlastníci nemovitostí mohli připravit kvalifikované připomínky, a nahrává 

spíše navrhovateli řízení o stanovení dobývacího prostoru. Mezi osoby přímo dotčené 

nelze považovat např. nájemce nemovitosti nebo zástavní věřitele, jejichž pohledávky 

jsou zajištěny zástavou předmětné nemovitosti, stejně jako za přímé dotčení nelze 

pokládat např. snížení tržní ceny nemovitostí
62

, i když by jím byl dotčen například 

zástavní věřitel. 

Další omezení vlastníků na základě horního zákona vyplývají z části zákona, 

zabývající se dobýváním ložisek. Jestliže se organizace oprávněná k dobývání ložiska 

nedohodne s těžbou dotčeným vlastníkem pozemků, je tato organizace oprávněna ke 

zřízení v dobývacím ložisku nebo i mimo něj stavby, popř. provozní budovy potřebné 

pro otvírku, přípravu i dobývání ložiska nebo zušlechťování získaných nerostů
63

. 

Důležitější je ale možnost odnětí vlastnického práva na základě zákona o vyvlastnění. 

V současné době se ovšem projednává v Poslanecké sněmovně Parlamentu (dále jen 
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 § 9a odst. 3 geologického zákona. 
61

 Řízení o stanovení dobývacího prostoru upravuje § 28 horního zákona. 
62

 MAKARIUS, Roman. Horní zákon: komentář k zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon). V Ostravě: Anagram, 2012., str. 46. 
63

 § 31 odst. 4 písm. a) horního zákona. 
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„PSP“) ČR návrh novely horního zákona, která odstraní možnost vyvlastnění a další 

omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech
64

. Stát tak 

jako vlastník výhradních ložisek nerostů už nebude moci z důvodu převažujícího 

veřejného zájmu odjímat vlastnické právo k pozemkům a od návrhu zákonodárce 

očekává lepší zabezpečení ochrany soukromého vlastnictví
65

.  

Organizaci oprávněné k dobývání ložiska v dobývacím prostoru svědčí také po 

předchozím oznámení právo vstupu na pozemky jiných vlastníků, provádění obhlídky 

či jiných kontrolních činností, měření a instalace měřičských a hraničních značek a 

ochranných znaků a jiných zařízení s dobývací činností souvisejících
66

.  

V odborných kruzích jsou hornímu zákonu vyčítány nedostatky, mající původ 

v době, kdy byl zákon přijímán a v celkové atmosféře plánovaného hospodářství, kdy 

mělo každý rok docházet ke zvýšení výroby oceli a těžby uhlí bez ohledu na dopady 

této činnosti. Hornímu zákonu je vytýkána orientace na prioritní zájem vytěžit nerosty 

s nedostatečným zohledňováním ochrany a potřeb životního prostředí, časově 

neomezeným povolením k hornické činnosti, pokulhávajícím respektováním 

vlastnického práva a nepřipuštění dotčených obcí a veřejnosti do některých řízení
67

. 

 

Zákon o pozemních komunikacích 

Zvláštním zákonem k vyvlastňovacímu zákonu je zákon č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích. Ten v§17 řeší situace při výstavbě silnic. Podle odstavce 

prvního lze pro uskutečnění stavby dálnice
68

, silnice nebo místní komunikace omezit 

vlastnické právo. Druhý odstavec § 17 jde s omezením vlastnických práv k pozemkům 

ještě dál. Umožňuje je vyvlastnit i v případě, že již byla zřízena stavba dálnice, silnice 

nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku této stavby se nepodařilo 

dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku. Při zřizování staveb 

dálnic, rychlostních komunikací a silnic se velice často obcházel souhlas vlastníků 

dotčených zemědělských pozemků. Státní organizace jako stavebník často místo 

                                                      
64

Důvodová zpráva k novele horního zákona – přístupná na www: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=731&CT1=0. 
65

 K dni odevzdání diplomové práce (30.9.) byl návrh novely zákona schválen PSP ČR ve 3. čtení a 

postoupen Senátu. 
66

 § 15 odst. 1 horního zákona. 
67

 TKÁČIKOVÁ, Jana, ed. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí: sborník příspěvků z 

konference: Brno, červen 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010., str. 191. 
68

 Dálnicí je definována jako pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly, která se budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy 

napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.(podle § 4 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích). 
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vlastníka pozemků jednala jako s účastníky s jednotnými zemědělskými družstvy, 

které měly zemědělské pozemky trvale v užívání. Situaci se dodnes u mnoha vlastníků 

pozemků nepodařilo vyřešit, především kvůli neochotě právních nástupců státních 

organizací a údajnému nedostatku potřebných financí na výkup pozemků.  

 

Zákon o drahách 

Dalším zákonem omezujícím vlastníky z oblasti dopravní je zákon č. 266/1994 

Sb., o drahách. Ustanovení § 8 zákona o drahách stanoví ochranná pásma pro 

jednotlivé druhy drah v rozmezí od deseti metrů do sta metrů, v nichž váže určité 

činnosti na souhlas drážního správního úřadu. Vlastník pozemku nacházejícího se 

v ochranném pásmu je povinen strpět v nezbytné míře a na nezbytnou dobu vstup 

provozovatele dráhy a dopravce na svůj pozemek za účelem oprav, údržby a 

provozování dráhy a odstraňování následků nehod, poškození dráhy a překážek 

omezujících provozování drážní dopravy. Oprávněné osoby jsou při vstupu povinny 

co nejméně rušit při užívání dotčených pozemků a předcházet vzniku škod. 

V nouzových situacích nebo v naléhavém veřejném zájmu na provozu dráhy či drážní 

dopravy je provozovatel nebo dopravce oprávněn použít pozemek vlastníka 

v ochranném pásmu. Použití pozemku je možné pouze v nezbytné míře, na nezbytnou 

dobu a za náhradu. Za jednorázovou úhradu je vlastník pozemku přilehlého k dráze 

tramvajové nebo trolejbusové povinen strpět omezení spočívající v umístění a 

provozování pevných trakčních, signalizačních a zabezpečovacích zařízení. Uvedené 

omezení je opět přípustné pouze v nezbytné míře a na nezbytně nutnou dobu.  

 

Zákon o civilní letectví 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví vymezuje v § 37 a násl. ochranná 

pásma v okolí letišť a leteckých staveb
69

, ve kterých omezuje provádění určitých 

činností, zejména zřizování staveb. Provozovatel letiště nebo jiných leteckých staveb 

je oprávněn podle § 42 zákona o civilním letectví vstupovat na cizí pozemky, a to i 

mimo ochranné pásmo, za účelem zajištění provozování letišť a jiných leteckých 

staveb, případně odstraňování dalších překážek. Vstup na cizí pozemek lze uskutečnit 

pouze na nezbytnou dobu, v nezbytné míře a po předchozím vyrozumění vlastníka 
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 Legální definice letiště je obsažena v § 2 odst. 5 a letecké stavby v § 36 zákona č. 49/1997 Sb., o 

civilním letectví. 
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dotčeného pozemku. Při výkonu uvedeného oprávnění musí být vlastník pozemku co 

nejméně rušen a je třeba dbát, aby nevznikaly škody, jimž lze zabránit.
70

 

 

Zákon o myslivosti 

Zákon o myslivosti by mohl být vykládán tak, že omezuje spíše vlastníky lesních 

pozemků. Neméně důležitý je ale i pro vlastníky pozemků zemědělských. Příslušným 

zvláštním zákonem, upravujícím tuto problematiku, je zákon č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti (dále jen „zákon o myslivosti“). Za citelný zásah do vlastnických práv 

bychom mohli považovat již samotné zřízení honitby na zemědělském pozemku. 

Honitbou se podle zákona o myslivosti rozumí soubor souvislých honebních pozemků 

jednoho nebo více vlastníků, vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, 

v němž lze provádět právo myslivosti
71

. Jako honitba může být uznán jakýkoliv 

pozemek, který není uveden ve výčtu pozemků v § 2 písm. e) zákona o myslivosti
72

. 

Jestliže vlastník nesouhlasí se zařazením svého zemědělského pozemku do honitby, 

má možnost se postupem podle § 17 zákona o myslivosti bránit. Prohlášení pozemků 

za nehonební probíhá ve správním řízení, příslušným orgánem státní správy myslivosti 

je krajský úřad. Ten má právo žádost vlastníka prohlásit pozemky za nehonební 

posuzovat. K střetu vlastnického práva a mysliveckého práva se vyjádřil i Ústavní 

soud v nálezu č. 34/03
73

. 

S právem myslivosti je spojeno také užívání honebních pozemků. Nemyslí se 

tím braní užitků, ale především užívání povrchu. Z důvodů pohybu některých druhů 

zvěře pod i nad povrchem pozemků se právo myslivosti týká i prostoru pod povrchem 

(např. prostor nor) a nad povrchem (lov ptáků). Tyto prostory jsou součástí honebního 

pozemku v míře nezbytně nutné, ovšem i tak mohou znamenat značné zásahy do 

vlastnických práv. Za nezbytnou míru bývá považováno
74

 takové užívání, bez kterého 
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 Uvedená ustanovení se podle § 43 zákona o civilním letectví použijí i v případě vojenských letišť, 

vojenských leteckých staveb a jejich ochranných pásem. 
71

 § 2 písm. i zákona o myslivosti. 
72

 Za nehonební pozemky se podle § 2 písm. e) zákona o myslivosti považují pozemky uvnitř hranice 

současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, 

pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady 

a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, 

silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny 

rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti. 
73

 Střetem práva vlastnického a výkonu práva myslivosti se zabýval Ústavní soud ČR v nálezu Pl. ÚS 

34/03 ze dne 13. 12. 2006. Dospěl k závěru, že výkon práva myslivosti je legitimním omezením 

vlastnického práva, a to z důvodu povahy myslivosti jako činnosti směřující především k ochraně zvěře. 
74

 ČECHURA, Vladimír, VANĚK, Jiří a NOVÁK, Rudolf. Komentář k zákonu o myslivosti. 1. vyd. 

Praha: Vega, 2002., str. 12 – 13. 



25 

 

by nebyl jinak možný výkon práva myslivosti podle § 2 zákona
75

. K zásahům nad 

nezbytně nutnou míru je nutný souhlas vlastníka, popřípadě nájemce pozemků. 

Takovými zásahy jsou například všechny stavby mysliveckých zařízení. Kritéria 

zásahu do vlastnického práva v míře nezbytně nutné naplňuje i ponechání tzv. 

výhozu
76

 na honebním pozemku, podle některých názorů dokonce není nutné ani 

zakopání výhozu podle veterinárních předpisů
77

. Právo na vstup na zemědělské 

pozemky honitby má v nezbytné míře nejen uživatel či nájemce honitby, ale také 

odvozeně jeho zaměstnanci, členové nebo hosté.  

Souhlas vlastníka zemědělských pozemků je vyžadován při umístění tzv. 

mysliveckých zařízení, tj. slanisek, napajedel, zařízení pro přikrmování, pozorování a 

lov zvěře. Jestliže však vlastník pozemků souhlas nevydá nebo jej odmítne vydat, 

může o umístění těchto zařízení rozhodnout orgán státní správy myslivosti
78

. 

Myslivecká zařízení jsou ve smyslu dřívějšího stavebního zákona drobnými 

stavbami
79

 a vlastníkovi honebního pozemku patří pouze tehdy, je-li zároveň 

uživatelem honitby.  

Samotné povinnosti vlastníků pozemků něco konat nebo něčeho se zdržet 

najdeme v § 10 zákona o myslivosti. Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování 

při pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků povinni dbát na to, 

aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována (např. při oplocení pastviny ostnatým 

drátem). Vlastníci či nájemci zemědělských pozemků mohou bez omezení používat 

tzv. pastevní ohradník. Podle stavebního zákona
80

 natažené dráty, i kdyby byly pod 

elektrickým proudem, nelze považovat za plot, jehož instalace by podléhala 

přinejmenším stavebnímu ohlášení. Pastevní ohradníky většinou nezabraňují zvěři ve 

vstupu na pastviny a samotným myslivcům také ne
81

. Povinnost se vztahuje na 

vlastníky a nájemce všech pozemků, tedy i nehonebních. Dále zákon o myslivosti 

upravuje povinnost bránit škodám působeným na zvěři při obhospodařování 

honebních pozemků. Za tímto účelem je vlastníku nebo nájemci pozemku uložena 
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 Výkon práva myslivosti je definován jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně 

žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých 

tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. 
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 Nepoživatelné vnitřnosti ulovené zvěře. 
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 ČECHURA, Vladimír, VESELÝ, Zdeněk a NOVÁK, Rudolf. Myslivost a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 

2000., str. 36. 
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 § 9 odst. 2 zákona o myslivosti. 
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 § 139 odst. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon.  
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 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
81

 ČECHURA, Vladimír, VESELÝ, Zdeněk a NOVÁK, Rudolf. cit. dílo., str. 45. 



26 

 

povinnost oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění 

zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na 

ochranu rostlin. Další povinností vlastníků a nájemců je kosit pícniny za pomoci 

účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř 

byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji. 

Při tzv. dohledávce zvěře je osoba tuto dohledávku provádějící oprávněna v 

nezbytně nutné míře vstupovat na neoplocené nehonební pozemky, a to po předchozím 

vyrozumění vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních pozemků, který se může 

dohledávky zvěře zúčastnit a který má povinnost provedení dohledávky umožnit. 

Dohledávku na oploceném nehonebním pozemku je možno provést jen po souhlasu 

jeho vlastníka, popřípadě nájemce. Dohledávka se obvykle provádí s pomocí 

myslivecky upotřebitelného psa
82

. 

 

Zákon o rybářství  

Vedle mysliveckého zákona omezuje vlastníky pozemků ještě podobný zákon, 

regulující chov a lov zvířat, tentokráte ryb. Podle § 11 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o 

rybářství jsou vlastníci pobřežních pozemků povinni strpět vstup uživatele rybářského 

revíru, rybářského hospodáře a jeho zástupce, držitele povolenky k lovu a rybářské 

stáže. Pokud uvedené osoby způsobí vlastníkovi při vstupu na jeho pozemek škodu, 

jsou povinny ji nahradit. Vlastník pobřežního pozemku je taktéž povinen strpět na 

svém pozemku označení rybářského revíru nebo chráněné rybí oblasti
83

. 

 

Zákon o požární ochraně 

Vlastníci pozemků jsou podle § 22 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

povinni umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru 

nebo k zamezení jeho šíření, popř. k provedení jiných záchranných prací, zejména 

vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich 

částí nebo porostů. Je-li to nezbytně nutné pro cvičení jednotky požární ochrany, je 

vlastník povinen umožnit vstup na svůj pozemek. O tomto vstupu musí hasičský 

záchranný sbor kraje nebo obec, která cvičení jednotky požární ochrany organizuje, 

vlastníka pozemku informovat nejméně 24 hodin před zahájením cvičení. V případě 
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nesouhlasu vlastníka pozemku se vstupem rozhodne hasičský záchranný sbor kraje 

nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, zda vstup na nemovitost 

je pro cvičení této jednotky nutný
84

. 

 

Zákon o zeměměřičství 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ukládá v § 7 vlastníku povinnost 

umožnit v nezbytném rozsahu a po předchozím oznámení vstup a vjezd oprávněných 

osob na své pozemky. Tyto osoby také mohou, po předchozím upozornění, v 

nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a 

odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek
85

. 

Vlastník dotčeného pozemku je povinen strpět umístění zeměměřičských značek a 

zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepoužitelnými nebo co by 

je mohlo zničit. V případě poškození, zničení či odstranění značek je vlastník 

pozemku povinen učinit oznámení správci značky
86

.  

Není-li možné nemovitost uvést do původního stavu a vznikla-li vlastníkovi 

pozemku majetková újma v důsledku výkonu zeměměřických činností, má právo na 

její náhradu. Je-li vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti omezen umístěním 

značky v obvyklém využívání nemovitosti, má právo na přiměřenou náhradu i za toto 

omezení. Náhrady se poskytují na základě dohody. Pokud by k dohodě nedošlo, 

rozhodne o poskytnutí náhrady a její výši soud
87

.  

 

Energetický zákon 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) 

obsahuje ve své zvláštní části možnost omezení práv vlastníků pozemků v souvislosti 

s provozem elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.  

 

V části energetického zákona, regulující elektoenergetiku, stanoví energetický 

zákon oprávnění provozovatelů přenosových a distribučních soustav. Tito 

provozovatelé jsou oprávněni v souladu s podmínkami stanovenými územním 

rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích pozemcích 
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zařízení přenosové a distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat 

v nich vedení. Pro tyto účely jsou povinni zřídit na základě smlouvy s vlastníkem 

pozemku věcné břemeno umožňující využití dotčeného pozemku nebo jeho části. V 

případě, že vlastník není znám, není určen, je prokazatelně nedosažitelný, nečinný 

nebo nedošlo k dohodě s ním, rozhodne o zřízení věcného břemene na návrh 

provozovatele stavební úřad
88

. 

Dále mají v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení právo vstupovat 

a vjíždět na cizí pozemky. V případech, kdy tak po předchozím upozornění neučiní 

sám vlastník pozemku, jsou provozovatelé oprávněni odstraňovat a oklešťovat 

stromoví a jiné porosty a v případě potřeby provádět likvidaci odstraněného a 

okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 

zařízení přenosové soustavy. Provozovatel je povinen při výkonu svých oprávnění co 

nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených pozemků a vstup na jejich nemovitosti jim 

oznámit. Po skončení prací má vlastník právo na uvedení pozemku do předchozího 

stavu. Není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, uvede provozovatel 

pozemek do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání
89

. Vznikla-li 

vlastníkovi pozemku v důsledku výkonu práv provozovatele majetková újma nebo je-

li omezen v užívání pozemku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Další 

omezení vlastníka pozemku obsahuje energetický zákon v § 28 odst. 4 a § 29 odst. 3 

v souvislosti s dodávkami elektřiny odběratelům. 

Za účelem provozování zařízení elektrizační soustavy vymezuje energetický 

zákon ochranná pásma jednotlivých zařízení k zajištění spolehlivého provozu a k 

ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní 

moci územního rozhodnutí. V těchto pásmech je zakázáno prováděturčité činnosti, 

případně je jejich provádění vázáno na souhlas vlastníka uvedených zařízení
90

. 

 

Po elektroenergetice je dalším významnou částí energetického zákona regulace 

plynárenství. Výrobce plynu je oprávněn vstupovat a vjíždět na cizí pozemky v 

souvislosti se zřizováním a provozováním těžebních plynovodů nebo výrobny plynu, 

odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty a provádět likvidaci odstraněného a 
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okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz 

těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v případech, kdy tak po předchozím 

upozornění neučinil sám vlastník či uživatel
91

. K těmto činnostem je opět nutné zřízení 

věcného břemene
92

 umožňujícího využití dotčeného pozemku. V souvislosti s 

omezením vlastnického práva k pozemku v důsledku oprávnění provozovatelů 

přenosových soustav, distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu se jedná o 

stejná omezení, jako v elektoenergetice. Obdobné jsou i povinnosti vlastníků pozemků 

ve vztahu k dodávkám plynu zákazníkům. Pro plynárenská zařízení vymezuje 

energetický zákon ochranná pásma v § 68. V ochranném pásmu zařízení, které slouží 

pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno 

provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho 

spolehlivost a bezpečnost provozu. Další vymezené činnosti lze provádět pouze se 

souhlasem osoby provozující příslušné plynárenské zařízení. Zákon rovněž zavádí 

bezpečnostní pásma, která mají sloužit k zamezení nebo zmírnění účinků případných 

havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob
93

. Ochranná i 

bezpečnostní pásma vznikají dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 

Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je oprávněn v rozsahu 

podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a 

provozovat ve veřejném zájmu na cizích pozemcích rozvodná tepelná zařízení, stavět 

podpěrné body a přetínat tyto pozemky potrubními trasami. Pro tyto účely je povinen 

zřídit věcné břemeno, umožňující využití cizího pozemku nebo jeho části. Dále může 

vstupovat a vjíždět na cizí pozemky v souvislosti se zřizováním a provozem 

rozvodných zařízení a odstraňovat porosty ohrožující provoz rozvodných zařízení, 

pokud tak neučinil po předchozím upozornění vlastník dotčeného pozemku
94

. 

Vlastníci pozemků, na nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho 

část nezbytná pro dodávku třetím osobám, jsou povinni umístění a provozování tohoto 

zařízení strpět. Podmínky pro zřizování věcného břemene a náhrada újmy vlastníkovi 

pozemku jsou upraveny totožně jako v případě elektroenergetiky a plynárenství. 

V podrobnostech tak lze odkázat na předcházející kapitoly.  

                                                      
91

 § 57 odst. 1 písm. g) energetického zákona. 
92

 Podmínky pro zřízení věcného břemene a náhradu majetkové újmy vlastníkovi pozemku jsou shodné 

s podmínkami vymezenými části energetického zákona o elektroenergetice. 
93

 § 69 odst. 1 energetického zákona. 
94

 § 76 odst. 5 energetického zákona. 



30 

 

Ochranná pásma jsou v rámci teplárenství upravena v § 87 energetického 

zákona. V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné 

energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato 

zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umisťování 

konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování 

trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze s předchozím 

souhlasem provozovatele tohoto zařízení. Vlastník pozemku je povinen umožnit 

provozovateli zařízení přístup k pravidelné kontrole a provádění nezbytných prací na 

zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném na jeho pozemku. Pokud to technické a 

bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo 

bezpečnosti osob, je provozovatel zařízení před zahájením prací povinen vlastníka 

pozemku o rozsahu a době trvání prací informovat a po ukončení prací uvést dotčené 

prostory do původního stavu, a není-li to s ohledem na povahu provedených prací 

možné, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání
95

. 

 

Zákon o elektronických komunikacích 

Na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen 

„zákon o elektronických komunikacích“), dochází k omezení vlastníků pozemků 

stanovením ochranných pásem a oprávnění využívat cizí nemovitosti. 

Ochranná pásma se dělí na ochranné pásmo komunikačního vedení a ochranné 

pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje. Ochranné pásmo podzemního 

komunikačního vedení vzniká právní mocí rozhodnutí o umístění stavby podle 

stavebního zákona a činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Zákon o elektronických 

komunikacích vymezuje v § 102 odst. 3 činnosti, jejichž realizace je vázána na souhlas 

vlastníka vedení nebo rozhodnutí stavebního úřadu. Jedná se o provádění zemních 

prací a terénních úprav, zřizování staveb, umísťování konstrukcí a jiných zařízení. 

Vysazovat trvalé porosty a vykonávat činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit jeho bezpečnost a 

spolehlivost provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka 

vedení
96

. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení vzniká dnem právní moci rozhodnutí o 

umístění stavby, případně o chráněném území nebo ochranném pásmu stavebního 

                                                      
95

 § 87 odst. 5 energetického zákona. 
96

 § 102 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích. 



31 

 

zákona. Parametry ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví 

stavební úřad přímo v rozhodnutí a to na návrh vlastníka vedení. Prakticky totožná je 

situace při vymezení ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového 

spoje
97

. 

 

Podrobná úprava omezení vlastníků pozemků v souvislosti s oprávněním 

podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť (dále jen „podnikatel“) je obsažena 

v § 104 zákona o elektronických komunikacích. Další podmínky pak vymezuje 

rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby. Na cizím pozemku tak lze zřizovat a 

provozovat zařízení vymezená v § 104 odst. 1
98

. Pro zajištění uvedených oprávnění 

uzavře podnikatel s vlastníkem dotčeného pozemku písemnou smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčeného pozemku za jednorázovou 

náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení věcného 

břemene ke skutečně dotčené části pozemku. Na návrh podnikatele je možné uzavřít i 

jinou smlouvu. Nedojde-li k uzavření dohody, rozhodne o návrhu podnikatele na 

zřízení věcného břemene stavební úřad. Obdobně se postupuje i v případě, že vlastník 

dotčeného pozemku není znám, není určen, je prokazatelně nedosažitelný nebo 

nečinný, je-li vlastnictví pozemku sporné nebo je vlastník v dispozici s pozemkem 

omezen
99

. 

Na základě oznámení vlastníkovi pozemku je podnikatel oprávněn v souvislosti 

s vymezenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě 

komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích 

pozemcích v nezbytném rozsahu na tyto pozemky vstupovat nebo vjíždět. Stejně tak je 

oprávněn v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 

nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý 

provoz komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení
100

. V případě 
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poruchy nebo přerušení provozu komunikačního vedení nebo elektronického 

komunikačního zařízení je podnikatel oprávněn za účelem odstranění poruchy nebo 

přerušení provozu vstoupit na pozemek, na němž je toto vedení nebo elektronické 

komunikační zařízení umístněno, bez souhlasu vlastníka, nebylo-li možné vstup 

oznámit a souhlas od vlastníka získat. Po skončení prací je povinen uvést pozemek do 

předchozího stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do 

stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčeného pozemku
101

.  

Oprávnění z věcných břemen vzniklých podle zákona o elektronických 

komunikacích přecházejí na právní nástupce podnikatelů a vlastníky či nabyvatele 

vedení, či jejich části, jsou-li tyto osoby zároveň podnikateli zajišťujícími veřejnou 

komunikační síť
102

. 

 

Zákon o památkové péči 

Omezení vlastníka pozemku archeologickými výzkumy a nálezy upravuje zákon 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „zákon o památkové péči“). Před 

vlastním prováděním archeologických výzkumů jsou Archeologický ústav Akademie 

věd ČR (dále jen „Archeologický ústav“) a oprávněné organizace
103

 povinny uzavřít 

s vlastníkem dotčeného pozemku, na kterém se mají výzkumy provádět, smlouvu o 

podmínkách výzkumu. Jestliže se nepodaří tuto dohodu s vlastníkem uzavřít, rozhodne 

krajský úřad o povinnostech vlastníka pozemku strpět provedení archeologického 

výzkumu a o podmínkách, za kterých může být výzkum proveden. Povinnost strpět 

provedení výzkumu vyplývá přímo ze zákona, je-li vlastník stavebníkem a jde o 

záchranný archeologický výzkum
104

. I v tomto případě je však nutné uzavření výše 

zmíněné smlouvy nebo rozhodnutí krajského úřadu o podmínkách provedení 

výzkumu. Dojde-li k objevu archeologického nálezu mimo výzkum, musí být 

informován Archeologický ústav nebo nejbližší muzeum. Archeologický nález i 

naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem 

nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti dní
105

. 
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V případě podstatného omezení vlastníka (správce či nájemce) v běžném užívání 

dotčeného pozemku v důsledku provádění archeologického výzkumu nebo opatření na 

ochranu archeologických nálezů, má nárok na poskytnutí přiměřené jednorázové 

náhrady od Archeologického ústavu nebo oprávněné organizace. Po ukončení prací 

uvede Archeologický ústav či oprávněná organizace pozemek do původního stavu. 

Není-li to možné nebo účelné, poskytne vlastníkovi peněžitou náhradu
106

. 

 

2.2. Vývoj vlastnictví zemědělské půdy v ČR 

Ve vývoji vlastnictví zemědělské půdy na území ČR a jejích předchůdců se 

zaměřím pouze na 20. století. Jak je popsáno níže, vlastnictví půdy a s ním spojená 

práva, procházela různými revolučními zvraty při pozemkových reformách po 

světových válkách, totalitním charakterem státu ve druhé polovině století až 

k pokusům o nápravu křivd po roce 1989 do dnešního stavu. 

 

2.2.1 Vývoj vlastnictví zemědělské půdy do roku 1945 

V moderní historii země se pozemkové vlastnictví vyvíjelo bez revolučních 

událostí až do konce 1. světové války. V roce 1919 byla zahájena tzv. první 

pozemková reforma. Její podstatou byl hlad po půdě, způsobený zachováním velkých 

šlechtických pozemkových majetků z dřívější doby, nedostatkem půdy na trhu a 

potřebou zajistit obživu venkovského obyvatelstva. Nejprve byla zákonem č. 32/1918 

Sb., o obstavení velkostatků, zamezena dispozice se zemědělskými pozemky, jestliže 

osoba měla ve vlastnictví více než 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha jakékoliv 

půdy. Následně byl majetek za pomoci zákona č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého 

majetku pozemkového, novým československým státem zabrán, ačkoliv ještě nedošlo 

ke změně vlastnictví, stát získal možnost majetkem disponovat. Zákonem č. 81/1919 

Sb., o rozdělení vyvlastněného majetku, bylo umožněno poskytnout zabraný majetek 

tzv. přidělencům do vlastnictví, nájmu, pachtu nebo ke zřízení stavby. Výměra 

přidělované půdy byla 6 až 10 ha na jednoho přidělence. Celý proces první pozemkové 

reformy byl zakončen zákonem č. 329/1919 Sb., o převzetí a náhradách za 

vyvlastňované pozemky, kterým došlo k převzetí zabíraných pozemků a stanovení 

náhrad za tyto pozemky. Podle vyvlastňovacích plánů ze začátků pozemkové reformy 
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mělo být přerozděleno kolem 4 miliónů ha půdy, ve skutečnosti se to podařilo jen u 

cca 1,8 miliónů ha, z čehož zemědělské půdy bylo 868 tisíc ha
107

. 

 

2.2.2 Zemědělství a zemědělské vlastnictví pozemků od roku 1945 do roku 1991 

Poválečného hospodaření na zemědělské půdě a jejího vlastnictví se nejvíce 

dotkly dekrety prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Z více než 40 vydaných a následně 

ratihabovaných dekretů měl pro zemědělskou problematiku význam zejména dekret č. 

5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově právních úkonů z doby nesvobody a o 

národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a 

některých organizací a ústavů. Umožnil zneplatnit převody mimo jiné zemědělské 

půdy na teritoriu Československa, odstoupeném Mnichovskou dohodou v roce 1938 a 

také převody v rámci germanizace a arizace půdy. Dalším významným dekretem byl 

dekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku 

Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, jenž ke dni 

23.6.1945 konfiskoval osobám výše uvedeným veškerý zemědělský majetek. Po 

konfiskaci majetku adresátům této právní normy byli také dekretem č. 33/1945 Sb., o 

úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské ze 

dne 2.8.1945, zbaveni československého občanství. Následoval dekret č. 28/1945 Sb., 

o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, 

slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. Celkem se konfiskace dotkly více než 

2,3 miliónů ha půdy, z čehož bylo 62 % zemědělská půda
108

. 

V rámci druhé pozemkové reformy byla řešena také revize reformy první. 

Základem se stal zákon č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, později 

novelizovaný zákonem č. 44/1948 Sb. Revize se vztahovala na všechen majetek, který 

spadal pod první pozemkovou reformu, ale byl z ní vypuštěn vyloučením nebo 

propuštěním ze záboru, dále na majetek, o němž dosud nebylo rozhodnuto a na tzv. 

zbytkové statky. Při revizi bylo možné jít v naléhavých případech až na výměru 50 ha 

u jednoho vlastníka nebo až na celou výměru u zbytkových statků. Poslední fází druhé 

pozemkové reformy byl zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, přijatý až 

po únoru 1948. Byla zde uplatňována zásada, že půda patří těm, kdo na ní pracují. 

Maximální hranice pozemkového vlastnictví jedné osoby byla 50 ha, ale jen za 

předpokladu, že na ní sám hospodaří. Stejně jako v první pozemkové reformě a při její 
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revizi měl stát půdu od vlastníků vykupovat. Výše náhrady měla být stanovena 

dodatečně, což se však již nestalo a vlastníci takto vykoupené půdy žádnou náhradu 

neobdrželi. Na konci této fáze druhé pozemkové reformy byl proto nadbytek volné 

půdy z důvodů nedostatku zájemců o příděl
109

. Mnozí zájemci o půdu nedisponovali 

potřebnými znalostmi a dovednostmi k obdělávání přidělené půdy, stejně jako 

potřebnou technikou a proto mnohdy přidělenou půdu opustili. 

 

Jednotná zemědělská družstva a jejich vývoj 

Politické a společenské změny po tzv. „únorovém vítězství pracujícího lidu“ se 

promítly do přijetí zákona č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech. 

JZD se postupně vytvářela od jednodušších forem po formy sofistikovanější a 

k pozemkovému vlastnictví jeho členů i nečlenů také nevýhodnějším. Literatura před 

rokem 1989 rozdělila JZD do 4 typů
110

: 

 

1. JZD I. typu 

Fungující spíše na bázi sdružení zemědělců za účelem sdílení techniky a 

společném prodeji produktů z rostlinné výroby. Výnosy z vlastní činnosti dostával 

přímo zemědělec. 

 

2. JZD II. typu 

V tomto typu se již projevilo scelování pozemků (spojováním polí a 

rozoráváním mezí) družstvem, ale výnos pro každého rolníka stále ještě závisel na 

rozloze jím vnesené půdy do družstva a tento typ tedy neměl příliš diskriminační 

charakter pro vlastníky větší plochy zemědělské půdy. 

 

3.  JZD III. typu  

Zemědělská výroba zde byla již zespolečenštěna, členové družstva byli k 

družstvu v pracovním poměru a dostávali mzdu za vykonanou práci. I přes výrazné 

zásahy do vlastnických práv zemědělců jim stále ještě plynula peněžní náhrada za 

půdu vnesenou do družstva. 
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4. JZD IV. typu 

Zde dosáhlo omezování vlastnických práv nejvyšší formy a nepočítalo se již 

s náhradou za vnesené pozemky ani náhradou za jejich užívání družstvem. Bezúplatné 

a časově neomezené užívání zemědělských pozemků zavedl zákon č. 122/1975 Sb., o 

jednotných zemědělských družstvech, o němž bude řeč dále. 

 

Začátkem 60. let byla kolektivizace prakticky dokončena. Ke dni 1.1.1963 

obhospodařovaly JZD 60,8 % celkové výměry zemědělské půdy. Společně s jinými 

zemědělskými závody ve státním nebo socialistickém vlastnictví to bylo 84 % 

zemědělské půdy
111

. Ovšem podíl užívání zemědělské půdy socialistickým sektorem 

byl napříč okresy a kraji v Československu velmi různý. Zatímco v Čechách 

k 1.1.1964 hospodařil socialistický sektor prakticky ve všech okresech na více než 90 

% celkové výměry zemědělské půdy (výjimkou byly okresy Liberec, Jablonec a 

Frýdek-Místek), na Slovensku hospodařili na zemědělské půdě zhruba v polovině 

okresů alespoň z jedné čtvrtiny samostatně hospodařící rolníci
112

. 

 

Od počátku 60. let zmiňuje literatura
113

hospodářské a společenské upevňování 

JZD a rozvoj jejich výrobních sil, což se projevilo ve slučování JZD a růstem 

obhospodařované zemědělské půdy na jedno JZD. Slučování JZD nemělo 

pozitivněprávní oporu (docházelo častěji k „nařízenému slučování“ než slučování na 

základě svobodného rozhodnutí členů družstva) až do roku 1975 a opíralo se jen o tzv. 

politicko-organizační směrnici. Počet JZD klesl z 12 560 v roce 1959 na 1 779 v roce 

1979
114

. Zemědělské družstevnictví se dočkalo modernější právní úpravy v roce 1975 

v podobě zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.  

 

Ve 2. polovině 70. a především v 80. letech se začíná objevovat nový trend – 

formování tzv. JZD kombinátního typu. Myšlenkou je opuštění orientace pouze na 
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zemědělskou výrobu a rozšiřování aktivit i do dalších oblastí. Původní JZD měla 

vytvořit holdingovou strukturu a jednotlivé části se měly specializovat na činnosti 

nesouvisející sice přímo se zemědělskou prvovýrobou, ale potřebné pro chod JZD. 

Příkladem jsou zásobovací a nákupní služby nebo technické a stavebnické služby. 

Nejdále se podařilo tuto fázi vývoje socialistického družstevnictví naplnit ve známém 

JZD Slušovice, které se v 80. letech dostalo do popředí celého československého 

hospodářství. 

 

Užívací práva k zemědělským pozemkům v období socialismu 

Ve vztahu k vlastníkům zemědělské půdy mělo patrně největší dopad užívací 

právo zemědělských pozemků JZD. Užívací práva byla rozdělena na prvotně užívací 

práva a druhotně užívací práva
115

. Vlastnické právo bylo postupně potlačováno 

užívacím právem a ztrácelo svůj význam. JZD si zemědělskou půdu chtěla zajistit „na 

věčné časy“ a bez náhrad. Ke zřízení užívacího práva byly oprávněny různé subjekty 

(např. správce pozemku při převodu správy nebo při zřizování práva dočasného 

užívání, okresní národní výbor, atd.) a bylo tak možné učinit i proti vůli vlastníka
116

.

  

Předchůdcem socialistických užívacích práv k zemědělské půdě ještě bez 

totalitního nátlaku a ideologického zabarvení byl zákon č. 55/1947 Sb., o pomoci 

rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu. Zákon souvisel spíše 

s nedostatkem pracovních sil k obdělávání zemědělské půdy po roce 1945 zejména v 

pohraniční. Připouštěl možnost přikázat neobdělávanou půdu rolníka na dobu tří 

hospodářských let jiným rolníkům. 

Již po únoru 1948 následoval zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských 

družstvech. Užívací práva se v něm nevyskytovala a celý zákon byl spíše 

administrativně-politického charakteru
117

. 

V roce 1955 bylo přijato nařízení vlády č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních 

k zajištění zemědělské výroby
118

. Zde se poprvé hovoří o omezování vlastnických práv 
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směrem k nudum proprietatis a užívacích právech ve prospěch zemědělských závodů 

socialistického sektoru (především JZD). 

Z hlediska vlastnictví zemědělské půdy je ve vládním nařízení důležitý oddíl 

první, nazvaný Zajišťování zemědělské výroby na zemědělské půdě malých a středních 

rolníků. V případě, že ze závažných osobních důvodů nebo pro nedostatek pracovních 

sil ve své rodině nemohl rolník na své zemědělské půdě řádně hospodařit nebo ji 

nemohl dát do tehdy ještě přípustného pronájmu, byl povinen tuto skutečnost oznámit 

okresnímu národnímu výboru (dále jen „ONV“). ONV v součinnosti s místním 

národním výborem (dále jen „MNV“) projednal možnost uzavření smlouvy o 

odevzdání půdy se zemědělským závodem socialistického sektoru. Smlouva měla být 

uzavřena na dobu nejméně šesti let a uživatel byl povinen platit náhradu za užívání 

půdy ve výši sjednané smlouvou. Nebylo-li smluvní zajištění obdělávání možné, MNV 

jednoduše přikázal půdu do užívání zemědělskému závodu socialistického sektoru. 

Tvrdší postup byl uplatňován proti kulakům
119

. Nejenže kulak byl při osobních 

důvodech (nemoc, stáří, atd.) neobhospodařování půdy povinen tuto skutečnost 

oznámit ONV, ale smluvní zajištění obhospodařování u něj nepřicházelo v úvahu. Měl 

možnost dobrovolně nabídnout státu, aby převzal jeho majetek bezplatně do 

vlastnictví nebo aby dal souhlas s bezplatným přikázáním majetku do užívání 

zemědělského závodu socialistického sektoru. Jestliže nebylo možné s majetkem 

kulaka takto naložit, našel tehdejší zákonodárce „řešení“ hned v dalším odstavci
120

: do 

doby, než bude v obci zřízeno JZD, převezme majetek bezplatně do užívání strojní a 

traktorová stanice. Cílem takto tvrdého postupu bylo rozkulačení
121

 vesnice a boj proti 

„vesnickým boháčům“. 

Vládní nařízení postihlo i vlastníky zemědělské půdy, kteří nebyli zemědělci. 

Mohli nabídnout půdu do výkupu podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové 
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majetnější sedlák a vesnický boháč (hanlivé pojmenování majetnějších sedláků, pocházející z dřívějšího 

sovětského období).  
120

 § 8 odst. 2 vládního nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby. 
121

 Eliminovat zemědělské vlastnictví kulaků na vesnici a jejich celkový vliv na zemědělské 

hospodaření. 
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reformě. Další možností bylo dobrovolně nabídnout zemědělskou půdu státu, aby ji 

bezplatně převzal do vlastnictví. 

 

Nejvýznamnějším užívacím právem bylo tzv. právo družstevního užívání 

pozemků. Aby mohlo být překonáno soukromé malorolnické hospodaření na 

zemědělské půdě, bylo třeba zajistit JZD legální cestou bezúplatné a časově 

neomezené užívání půdy jak jeho členů, tak i nečlenů, kteří nebyli schopni zajistit její 

obdělávání. Právním předpisem, zavádějícím právo družstevním užívání, byl kromě již 

zmíněného vládního nařízení č. 50/1955 Sb., zákon č. 49/1959 Sb., o jednotných 

zemědělských družstvech. Družstevníci
122

 byli povinni odevzdat družstvu pozemky 

(nejen zemědělské, ale i lesní) do užívání, vlastnictví k nim ale zůstalo zachováno. 

Právo družstevního užívání opravňovalo družstvo k užívání pozemku ve stejném 

rozsahu, v jakém by náleženo vlastníku. Družstvo nesmělo pozemky zatížit ani zcizit, 

ale mohlo na něm provádět stavby. Dále bylo oprávněno přidělit pozemky 

v družstevním užívání jako záhumenek rodině družstevníka. 

 

Zákon o JZD z roku 1959 byl v roce 1975 derogován zákonem č. 122/1975 Sb. 

se stejným názvem. Instituty v novém zákoně o JZD a jeho struktura se příliš nelišily, 

zákon byl jen modernizován a přizpůsoben tehdejší realitě. Právo družstevního užívání 

zemědělských pozemků členů družstva (tzv. sdružené pozemky) bylo zakotveno v § 

37 zákona o JZD jako bezúplatné a časově neomezené. V rámci užívacího práva 

                                                      
122

 V rámci kolektivizace v 50. letech se zakládala JZD zejména podle zákona č. 69/1949, o JZD. Vznik 

členství je zde upraven v § 7 odst. 1: Členem jednotného družstva se může stát dobrovolně každý 

zemědělec nebo osoba, která svou účastí může přispěti ke splnění úkolu družstva. Zákon č. 49/1959 Sb., 

o JZD se vůbec neřeší vznik členství v JZD, v § 2 odst. 2 pouze uvádí, že družstva jsou budována 

dobrovolným rozhodnutím jejich členů. Podle zákon č. 122/1975 Sb., o JZD, se mohl stát členem 

družstva každý občan po skončení povinné školní docházky a členství vzniklo na základě písemné 

přihlášky občana a rozhodnutí družstva o jeho přijetí (§ 16 odst. 1). Když odmítl zemědělec do JZD 

vstoupit, byl nejprve přesvědčován o výhodách kolektivizace, např. propagací dobrých výsledků 

družstev, besedami se sovětskými zemědělci a s vybranými rolníky, kteří navštívili ukázkové sovětské 

kolchozy, až se toto přesvědčování a agitace proměnila v nátlak v různých formách - zvyšování daní, 

vysoké ceny za pohonné hmoty, osivo a další nezbytné komodity pro nečleny družstev, neúměrné 

navyšování kvót povinných dodávek, které měli odvádět státu (spojené s postihem za jejich neplnění až 

k obvinění z trestného činu ohrožování hospodářského plánu). Totalitní režim dělal vše pro to, aby 

plnění povinných dodávek nečlenům družstva co nejvíce ztížil – dostávali nejhorší půdu, byly jim 

násilím odebírány zemědělské stroje, měli zákaz najímání a zaměstnávání námezdních pracovních sil, 

atd. V mnoha lokalitách byli zemědělci označeni za sabotéry a ve vykonstruovaných procesech 

odsouzeni k nuceným pracím v uranových dolech, propadnutí veškerého majetku a zákazem pobytu 

celé rodiny v obci trvalého pobytu. Nakonec byla drtivá většina zemědělců donucena ke vstupu do JZD. 

Poz. aut.: Pocházím ze zemědělské rodiny a pradědeček odmítl vstoupit na začátku 50. let do JZD. 

Funkcionáři JZD a MNV činil nátlak na celou rodinu, kterému nakonec pradědeček podlehl a stal se 

členem JZD.  
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mohlo družstvo na sdružených pozemcích zřizovat stavby potřebné pro činnost 

družstva i obytné domy v rámci podnikové bytové výstavby
123

. Zemědělské družstvo 

mohlo také přenechat zemědělský pozemek do užívání jiné socialistické organizaci, 

pochopitelně bez ohledu na zájmy vlastníka pozemku. I když zemědělské pozemky 

nebyly vhodné pro socialistickou velkovýrobu, našel tehdejší zákonodárce řešení. 

Takové pozemky mohly být v případě, že se nacházely v intravilánu obce a 

nepřekračovaly výměru 0,1 ha, poskytnuty do užívání členům družstva, kteří neměli 

vlastní zahradu
124

. Právo družstevního užívání zaniklo převodem nebo přechodem 

sdruženého pozemku do socialistického vlastnictví. Nezaniklo například vystoupením 

vlastníka z družstva nebo jeho vyloučením, ani přechodem vlastnického práva na 

dědice. 

Pro členy JZD bylo určeno zvláštní užívací právo k půdě osobní povahy – 

záhumenkové užívání půdy. Tento institut se socialistický zákonodárce snažil potlačit 

jako přežitek z doby kolektivizace a dobová literatura jej označuje za dočasný
125

. 

Do záhumenkového užívání mohla být členu družstva přidělena půda ve vlastnictví 

jiného člena družstva nebo i nečlena
126

, popř. půda ve státním vlastnictví. Výměra 

přidělené půdy byla za běžných podmínek stanovena 0,25 ha na člena rodiny. Pro 

případ vytváření „nerovností“ mezi družstevníky platilo pravidlo, že do výměry 

záhumenku se započítává výměra zahrady, která nebyla sdružena jako půda JZD a 

kterou člen družstva, popř. jeho rodina, užívá. 

 

Zvláštní právní úprava pro legální, bezplatné a časově neomezené užívání 

zemědělské půdy i pro jiné socialistické zemědělské organizace přinesl zákon č. 

123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, což 

přineslo „zdvojkolejnění“ užívacích práv.  Tento zákon derogoval nařízení vlády č. 

50/1955 Sb.
127

. Užívání pozemků podle tohoto zákona bylo ve prospěch 

socialistických zemědělských organizací, jakož i státních organizací, které plnily 

vědeckovýzkumné úkoly a úkoly výuky pro odvětví zemědělství. Zákon zajišťoval 

                                                      
123

 § 37 odst. 3, písm. c) zákona č. 122/1975 Sb., o jednotných zemědělských družstvech. 
124

 § 40, písm. c) zákona č. 122/1975 Sb., o jednotných zemědělských družstvech. 
125

 FÁBRY, Valér a DROBNÍK, Jaroslav. Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa. 1. vyd. 

Praha: Academia, 1983., str. 309. 
126

 V praxi se stávaly případy, že půda určená jako záhumenková byla ve vlastnictví nečlena družstva, 

nacházela se v sousedství jeho nemovitosti, ale byla přidělena do užívání členu družstva z naprosto 

odlišné části družstvem obhospodařovaného katastrálního území. 
127

 FÁBRY, Valér a DROBNÍK, Jaroslav. Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa. 1. vyd. 

Praha: Academia, 1983., str. 251. 
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užívání zemědělské půdy, ale také oprávnění zemědělské organizace zřizovat na 

pozemcích stavby, potřebné pro činnost zemědělské organizace, i obytné domy v rámci 

podnikové bytové výstavby
128

, a to i proti vůli vlastníků pozemků
129

. Ke vzniku 

užívacího práva podle tohoto zákona postačovalo, aby vlastník zemědělské půdy 

nezajistil v souladu s dosaženým stupněm rozvoje zemědělské výroby její řádné 

obdělávání ve shodě se zájmy společnosti a nevyužíval ji k zajištění produkce 

společensky žádoucích zemědělských výrobků. Vlastník pozemků měl v případě 

neplnění těchto velmi extenzivně nastavených podmínek také povinnost tuto 

skutečnost bezodkladně oznámit prostřednictvím MNV k ONV. Další omezení pro 

vlastníky byla uvedena hned v následujícím odstavci: ONV působí k tomu, aby vlastník 

zemědělské půdy, který neplní nebo nemůže plnit povinnosti uvedené v odstavci 1, 

daroval své zemědělské pozemky státu nebo uzavřel se zemědělskou organizací 

písemnou dohodu, kterou jí odevzdá své pozemky, popřípadě i jiný zemědělský 

majetek, který zemědělská organizace potřebuje, do užívání
130

. Jestliže vlastník 

pozemku „nepodlehl působení ONV“, odstavec 3. přinášel „řešení“: ONV rozhodl o 

zřízení práva užívání i proti vůli vlastníka. Právo užívání zaniklo přechodem nebo 

převodem užívaných zemědělských pozemků do socialistického společenského 

vlastnictví, nikoliv např. smrtí vlastníka nebo převodem vlastnického práva, jak by se 

dalo spíše očekávat. Převod pozemků mezi osobami soukromého práva a trh se 

zemědělskou půdou tedy i z tohoto důvodu nemohl existovat. Vlastník zemědělského 

pozemku nemohl pozemek zcizit bez souhlasu socialistické zemědělské organizace, 

s výjimkou darování státu
131

. 

 

V socialistickém právu existovala odděleně užívací práva fyzických osob 

k půdě. Užívání bylo možné pro výlučně osobní potřeby fyzických osob nebo i 

                                                      
128

 § 2 odst. 2, písm. c) zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku 

k zajištění výroby.  
129

 O oprávnění socialistické zemědělské organizace ke zřízení stavby podle zákona č. 123/1975 Sb., o 

užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, se ve svém nedávném usnesení vyjádřil 

i Nejvyšší soud ČR (sp.zn.22 Cdo 1964/2010). Ke vzniku práva užívání půdy a jiného zemědělského 

majetku k zajištění výroby podle tohoto zákona nebylo zapotřebí zápisu práva užívání do evidence 

nemovitostí. Právo užívání půdy pozemku vzniklé podle tohoto zákona obsahovalo i právo zřídit na 

pozemku stavbu. 
130

 § 6 odst. 2 zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění 

výroby. 
131

 § 12 odst. 3 zákona č. 123/1975, o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby.   
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individuální malovýrobou
132

. Právo osobního užívání pozemků bylo vytvořeno 

občanským zákoníkem jako důsledek koncepce, že půda není předmětem práva 

osobního vlastnictví a že stát nebude převádět svou půdu do vlastnictví občanů, ani 

k uspokojování jejich osobních potřeb
133

. Právo osobního užívání pozemků sloužilo 

k tomu, aby si občané na pozemcích, ke kterým se právo zřídí, mohli vystavět rodinný 

domek, rekreační chatu nebo garáž anebo zřídit zahrádku; toto právo je možné zřídit i 

k pozemkům, na kterých tyto stavby jsou již vystavěny nebo zahrádky zřízeny. Právo 

osobního užívání není časově omezeno a přechází na dědice
134

. 

 

2.2.3. Vývoj pozemkového vlastnictví po roce 1991 

Společenské změny po roce 1989 umožnily částečnou nápravu majetkových a 

morálních křivd minulého režimu. Zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), měly být 

podle preambule zákona zmírněny některé majetkové křivdy, k nimž došlo vůči 

vlastníkům zemědělského a lesního majetku v letech 1948 – 1989. Cílem byla také 

obnova původních vlastnických vztahů k půdě v souladu se zájmy hospodářského 

vývoje, rozvoje venkova i v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí
135

. 

Zákonem měla být nově upravena práva a povinnosti nájemců půdy vůči vlastníkům 

Základním principem zákona je skutečnost, že osoby odlišné od vlastníka mohou půdu 

dále užívat výhradně na základě smluvního vztahu k němu, nebo ve zvláštních 

případech ve vztahu k Pozemkovému fondu ČR. Zákon (konkrétně § 22), zrušil 

některá užívací práva k půdě a zemědělskému majetku
136

, existující podle dřívější 

právní úpravy. V této souvislosti byly zákonem stanoveny výjimky z jinak obecně 

platného principu výhradně smluvních vztahů, opravňujících k užívání půdy. Ke dni 

účinnosti zákona (nastavena ke dni vyhlášení) vzniklo podle § 22 namísto užívacích 

práv dotčeným subjektům právo nájmu nikoliv smluvně, ale ex lege a zákonem byl 
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 FÁBRY, Valér a DROBNÍK, Jaroslav. Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa. 1. vyd. 

Praha: Academia, 1983., str. 276. 
133

 FÁBRY, Valér a DROBNÍK, Jaroslav. Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa. 1. vyd. 

Praha: Academia, 1983., str. 279.  
134

 § 198 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění do novely občanského zákoníku č. 

509/1991 Sb. 
135

 Preambule zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. 
136

 Zanikla tato užívací práva: a) právo družstevního užívání ke sdruženým pozemkům vlastníků, kteří 

nejsou členy zemědělského družstva; b) právo užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění 

výroby; c) právo k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesa; d) právo bezplatného užívání rybníků; 

e) právo trvalého užívání nemovitosti ve vlastnictví státu; f) právo hospodaření k nemovitosti ve 

vlastnictví státu. 
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upraven také režim takto vzniklého práva nájmu, pokud jde o způsob skončení 

nájemního vztahu a stanovení výše nájemného. Jestliže se vlastník zemědělského 

pozemku s dosavadním uživatelem nedohodl jinak, vznikl 24. června 1991 nebo dnem 

vydání pozemku v restituci mezi nimi nájemní vztah, který bylo možné vypovědět k 1. 

říjnu běžného roku. Výpovědní lhůta činí jeden rok. V desátém odstavci tohoto 

paragrafu bylo stanoveno roční nájemné za pozemky, náležející do zemědělského 

půdního fondu, ve výši 1 % z ceny pozemků
137

, pokud se vlastník s nájemcem 

nedohodl jinak. Desátý odstavec se dostal do zákona o půdě až v průběhu roku 1993, 

tedy téměř dva roky po jeho účinnosti. Jestliže mezitím již došlo k uzavření nájemní 

smlouvy s určitou cenou, zůstává tato smlouva nedotčena, ale je možné ji na základě 

oboustranné dohody změnit. Zmíněný odstavec se týká jen půdy náležející do 

zemědělského půdního fondu, tento pojem je ovšem širší než zemědělská půda. 

Vlastnictví k porostům členů zemědělských družstev na pozemcích, které nebyly 

v jejich vlastnictví (bylo jim přiděleno jako záhumenek), zůstalo nedotčeno. Jestliže se 

na restituovaném pozemku nacházel při ukončení jeho nájmu trvalý porost ve 

vlastnictví JZD, přecházel do vlastnictví vlastníka pozemku, stejně jako nezbytné 

stavby bezprostředně související s trvalým porostem a melioračním zařízením, 

umístěným pod povrchem země, které se na pozemku nacházely v okamžiku ukončení 

nájmu.  

 

Tento zákon patří mezi klíčové restituční zákony a měl za cíl napravit nerovnosti 

mezi vlastnictvím a užíváním zemědělské půdy za minulého režimu. Liší se od jiných 

zákonů, upravujících vlastnické vztahy již tím, že obsahuje preambuli
138

. V preambuli 

je vytyčeno rozhodné období, kdy docházelo k majetkovým křivdám – období let 1948 

až 1989. Věcná působnost zákona se vztahuje na půdu, která tvoří zemědělský půdní 

fond nebo do něj náleží.  

                                                      
137

 Ceny byly odvozeny od vyhlášky ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou 

byl stanoven seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických 

jednotek (BPEJ). 
138

 Preambule zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku: Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve snaze zmírnit následky 

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

1948 až 1989, dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu obnovením původních vlastnických 

vztahů k půdě upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i 

v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí. 
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Překážkami vydání pozemků v restituci se zabýval § 11. V restituci nelze vydat 

pozemek, ke kterému bylo zřízeno právo tzv. osobního užívání. Tento institut se 

novelou občanského zákoníku změnil od 1.1.1992 na vlastnické právo fyzické osoby. 

Dále nebylo možné vydat například pozemky, na kterých byla před 1.10.1976 zřízena 

zahrádkářská nebo chatová osada. Po tomto datu začaly být zahrádkářské osady 

umísťovány na pozemky nevhodné pro zemědělskou velkovýrobu. V případech 

překážky vydání pozemků podle tohoto zákona se oprávněným osobám poskytovaly 

náhrady ve formě jiných pozemků nebo náhrady finanční. 

Z hlediska vlastníka zemědělské půdy bychom mohli zmínit také zákon č. 

42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v 

družstvech, byť se netýká bezprostředně zemědělské půdy. Tento zákon upravoval 

majetkové nároky členů zemědělských družstev a jiných oprávněných osob a jejich 

vypořádání. Zemědělské družstvo mělo členskou schůzí schválit tzv. transformační 

projekt. Následně mělo dojít k přeměně družstva na obchodní společnost. Jestliže se 

tehdejší členové zemědělských družstev nechtěli stát účastníky právnické osoby, 

vzešlé z transformačního projektu, měl jim být jejich majetkový podíl vypořádán do 

90 dnů ode dne, kdy o vypořádání požádali. V mnoha případech byl z bývalých 

zemědělských družstev vyveden majetek a na vypořádání podílů jim nestačily 

prostředky, což se pochopitelně setkalo s negativní reakcí bývalých družstevníků. 

 

2.3. Evidence zemědělské půdy 

Potřeba mít přehled a vést evidenci půdy souvisela nejprve s daňovými 

povinnostmi a potřebou administrace výběru daní. V kapitole je nastíněn vývoj 

evidence od středověku až do katastrálního zákona. 

 

2.3.1. Vývoj katastrální evidence zemědělské půdy 

Evidence zemědělské půdy v Českých zemích sahá až do 11. století, kdy byla za 

knížete Oldřicha vytvořena první evidence polností pro daňové účely. Ve 14. století 

s rozvojem kolonizace došlo k rozdělování již zaevidovaných nových pozemků 

německým kolonistům. Evidence úzce souvisela s daňovým břemenem z polností, 

neboť v raném středověku byla zemědělská výroba prakticky jediným pravidelným 

zdrojem příjmů panovníka a šlechty.  
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Rok 1654 je spojen se vznikem tzv. prvního rustikálního katastru. V období po 

třicetileté válce bylo nutné obnovit selský stav, což se neobešlo bez evidence. Jedná se 

o skutečně první všeobecný soupis půdy, daňové povinnosti byli podrobeni kromě 

sedláků i mlynáři, měšťané, svobodníci a jiní. Následovala další zpřesňování a 

reformy berní ruly (1684, 1748, 1757
139

), nazvané též rustikální katastr, až byl roku 

1785 vydán císařem Josefem II. patent o reformě pozemkové daně a vyměření půdy 

(označen jako tzv. josefínský katastr). Podle tohoto katastru je evidována většina 

pozemků dodnes. 

V první polovině 19. století se připravoval tzv. Stabilní katastr, který kromě 

evidence pozemků měl obsahovat také hodnocení (bonifikaci) pozemků, čemuž 

předcházelo přesné trigonometrické zaměření v letech 1824 – 1843. Pozemky zde byly 

rozděleny na zdaňované a nezdaňované. 

Problémem Stabilního katastru však bylo velmi rychlé zastarávání informací a 

bonifikace půdy podle hodnoty pěstovaných plodin, jež se velmi často měnila, proto 

byl zákonem č. 88/1869 Ř.z. (říšského zákoníku) proveden tzv. reambulovaný katastr. 

Lesní a zemědělské pozemky byly zařazeny do osmi až šesti bonitních tříd a 

hodnocení půd bylo prováděno v odhadním okrsku. 

Zastarávání Stabilního katastru a absence právních nástrojů na jeho aktualizaci 

vedly k vydání zákona č. 83/1883 Ř.z., o evidenci katastru daně pozemkové, který pro 

vlastníky pozemků zavedl povinnosti udržovat katastrální operát v souladu se 

skutečným stavem, notifikační povinnost změny skutečností vedených v katastru, 

soulad katastru s obsahem veřejných knih či pravidelnou revizi údajů z katastru. 

 Po vzniku samostatného Československa vznikla potřeba novelizovat řadu 

právních předpisů a roku 1927 vznik Pozemkový katastr. Zachycoval nejen pozemky, 

ale i stavby na pozemcích nebo pod jejich povrchem. Byl složen z operátu měřičského 

(mapa), operátu písemného (tzv. pozemnostní archy, zachycující všechny pozemky 

podle jejich druhu, výměry a katastrálního výtěžku) a sbírky listin
140

. 

 Narušení dlouhodobého vývoje evidence pozemků a nemovitostí vůbec 

přinesla změna společenské situace po roce 1948. Občanský zákoník z roku 1950 

                                                      
139

 Pozemky v tzv. Druhém tereziánském katastru byly vůbec poprvé rozděleny na půdu užitečnou 

(zahrady a role, úhory, pastviny a porostliny křovím, vinice, louky, lesa a rybníky), tzv. admicula, tedy 

prostředky pomocné každého statku (chmelařství, pěstování prosa a výroba jahel, plavba dříví, chov 

dobytka, lnářství a výroba příze a potahy na těžební živnosti), dále pozemky mlýna na mouku a jiné 

mlýny, domy městské a venkovské, pivovary městské a různá řemesla.  
140

 VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a 

ochrany půdy, 2009-2011., str. 10 – 14. 
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porušil římskoprávní zásadu superficies solo cedit a také umožnil vznik vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem pouze smlouvou a nikoli konstitutivním účinkem 

zápisu do pozemkové knihy. Po staletí hlavní důvod evidence pozemků – výměra daní 

– ztratil také po roce 1950 svůj smysl a nakonec bylo upuštěno od dalšího vedení a 

aktualizace pozemkového katastru. V roce 1956 byla vládním nařízením zavedena tzv. 

jednotná evidence půdy, která evidovala na rozdíl od pozemkového katastru a 

veřejných knih pouze faktické užívací vztahy k pozemkům. Nebylo tedy možné 

prokazovat vlastnická a jiná práva k pozemkům výpisem z evidence. Nedostatečná 

ochrana práva byla hlavním důvodem založení Evidence nemovitostí, a to zákonem č. 

22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. Začaly se zaznamenávat všechny údaje o 

nemovitostech na území tehdejší ČSSR. Evidencí ovšem nebyl zaveden intabulační 

princip a zápisy do Evidence neměly konstitutivní význam. Neuplatňoval se ani 

princip dobré víry ve správnost zápisu do Evidence (materiální publicita). Zápisy do 

Evidence prováděla geodézie a prováděly se po předložení rozhodnutí státních 

notářství, státních nebo správních orgánů. Systém evidence byl v platnosti v letech 

1964 až 1992 a jeho nástupcem byl již katastr nemovitostí v dnešní podobě
141

. 

 

2.3.2. Dnešní katastr nemovitostí a jeho funkce  

Platná právní úprava dnešního katastru nemovitostí je tvořena především 

katastrálním zákonem. Dnešní zákon navazuje na meziválečný zákon č. 177/1927 Sb., 

o pozemkovém katastru a jeho vedení, to však bylo za platnosti zásady superficies solo 

cedit a proto byl podobný spíše evidenci pozemků. Dnešní katastr nemovitostí 

obsahuje údaje o nemovitostech charakteru technického (soupis, popis, geometrické a 

polohové určení) i právního (nabývací tituly, věcná břemena). Evidence právních 

vztahů k nemovitostem je upravena zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných práv k nemovitostem. V zákoně je stanoveno, jaká práva se do katastru 

zapisují, a je zde také zčásti upravena procesní stránka zápisu práv
142

. 

Katastr nemovitostí je podle § 1 odst. 2 katastrálního zákona definován jako 

soubor údajů o nemovitostech v ČR zahrnující jejich soupis a popis a jejich 

geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných 
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 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 187 – 189. 
142

 Tamtéž, str. 190 – 191. 
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věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu
143

 a dalších práv 

k nemovitostem podle katastrálního zákona. Základní územní jednotkou, podle níž 

jsou nemovitosti evidovány, je katastrální území
144

. Obsah katastru nemovitostí je 

založen samostatně pro každé katastrální území a tvořen souborem geodetických 

informací, souborem popisných informací, souhrnnými přehledy o půdním fondu 

z údajů katastru, dokumentací výsledků šetření a měření a sbírkou listin. Zásady 

vedení katastru nemovitostí prostupují všemi právními předpisy, vztahujícími se ke 

katastru. Především jde o zásady intabulační, dispoziční a zásady oficiality, legality, 

priority, materiální a formální publicity
145

. 

 

Z hlediska vlastníka zemědělské půdy jsou nejdůležitějším předmětem evidence 

katastru nemovitostí pozemky. Hlavní důvody účelové kategorizace půdy bychom 

mohli spatřovat v omezenosti plochy půdního fondu a jeho nerozmnožitelnosti, 

různorodostmi vlastností půdy a potenciální víceúčelovostí využitelnosti jednotlivých 

druhů pozemků
146

. Členění druhů pozemků pro účely evidování je uvedeno v § 2 odst. 

3 katastrálního zákona. Dělí se na: 

- zemědělské pozemky (ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, 

louky a pastviny), 

- lesní pozemky, 

- vodní plochy, 

- zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. 

 

                                                      
143

 Zvláštním předpisem je zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem. 
144

 Definice katastrálního území je obsažena v § 27, písm. h) katastrálního zákona: Jedná se o 

technickou jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor 

nemovitostí.  
145

 Zásada intabulační: K převodu vlastnického práva k nemovitosti, která je předmětem evidence v KN 

na základě smlouvy, resp. ke vzniku jiného věcného práva, je nutný vklad práva do KN. 

Zásada legality: Do KN je možné učinit jen takové zápisy, které neodporují platným právním 

předpisům. 

Zásada priority: Pokud zákon nestanoví jinak, pořadí zápisů do KN se řídí dobou, ve které byl 

katastrálnímu úřadu doručen návrh na zápis. 

Zásada materiální publicity: Ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1.1.1993, je v dobré 

víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru 

neodpovídá skutečnosti (§ 11 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem). 

Zásada formální publicity: KN je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něj pro svou 

potřebu opisy a výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje, pokud není stanoveno jinak.  
146

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 114 – 115. 
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Charakteristiky jednotlivých druhů pozemků jsou obsahem přílohy č. 1 vyhlášky 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 

a katastrální zákon. Příloha č. 2 výše uvedené vyhlášky pak obsahuje vymezení 

způsobu využití jednotlivých pozemků
147

. Například orná půda je tedy 

charakterizována jako pozemky, na nichž se pravidelně pěstují obiloviny, okopaniny, 

pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny, dále pozemky, které jsou 

dočasně zatravňovány (víceleté pícniny na orné půdě) a dnes již stále vzácnější 

pařeniště, skleníky a japany
148

, pokud se nacházejí na orné půdě.  

 

Zvláštním typem evidence nemovitostí v katastru je tzv. zjednodušená evidence, 

týkající se zemědělských a lesních pozemků, které nemají v terénu viditelné hranice a 

jsou spojeny do větších půdních celků. Způsob evidence takových pozemků je řešen v 

§ 29 katastrálního zákona a pozemky se evidují do doby jejich zobrazení v katastrální 

mapě, nejpozději však do doby ukončení pozemkových úprav podle zvláštního 

předpisu
149

, zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, 

pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Údaje 

zjednodušené evidence se považují za součást katastrálního operátu. Pozemky 

evidované tímto zjednodušeným způsobem se evidují pouze v souboru popisných 

informací jako parcely zjednodušené evidence a nejsou zobrazeny v katastrálních 

mapách. Spolu se sousedními pozemky se shodným druhem pozemku, jež jsou 

v katastru vedeny ve zjednodušené evidenci, jsou v katastrální mapě zobrazeny jako 

jedna parcela, přičemž tato parcela není evidována na žádném listu vlastnictví 

z důvodu různých vlastníků zahrnutých pozemků. Vedení parcel ve zjednodušené 

evidenci, byť se dotýká ještě poměrně značné výměry, je pouze dočasné, a to do doby, 

než se zobrazí v katastrální mapě
150

. 
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 Způsob využití pozemku: Skleník, pařeniště; školka; plantáž dřevin; les jiný než hospodářský; lesní 

pozemek, na kterém je budova; rybník; koryto vodního toku přirozené nebo upravené; koryto vodního 

toku umělé; vodní nádrž přírodní; vodní nádrž umělá; zamokřená plocha; společný dvůr; zbořeniště; 

dráha; dálnice; silnice; ostatní komunikace; ostatní dopravní plocha; zeleň; sportoviště a rekreační 

plocha; hřbitov, urnový háj; kulturní a osvětová plocha; manipulační plocha; dobývací prostor; skládka; 

jiná plocha; neplodná půda; vodní plocha, na které je budova.    
148

 Jedná se o skleník postavený pouze z pařeništních oken za pomoci spojek. 
149

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
150

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 202 – 203. 
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Zápisy do katastru nemovitostí se rozdělují podle druhu na vklad, záznam, 

poznámku nebo výmaz. Vklad má jako jediný druh zápisu konstitutivní charakter a 

znamená, že právo k nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru, vzniká, 

mění se nebo zaniká provedením vkladu do katastru. Samotné vkladové řízení se 

rozpadá do dvou částí: rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru a vklad jako 

takový (tedy zápis do katastrálních operátů, provedený na základě pravomocného 

rozhodnutí o povolení vkladu). V případě, že právním důvodem vzniku, změny nebo 

zániku vlastnického, popř. jiného věcného práva je jiná skutečnost než smlouva, 

provádí se zápis záznamem. Jedná se o práva vzniklá například ze zákona, 

rozhodnutím státního orgánu, příklepem v dražbě, vydržením, přírůstkem či 

zpracováním. Poznámka jako zápis do katastru nemovitostí se definuje jako úkon 

katastrálního úřadu, který je určen k vyznačení skutečnosti nebo poměru vztahujícího 

se k nemovitosti nebo osobě a které nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik práva
151

. 

Cílem poznámek bývá většinou upozornění na skutečnost, že vlastník, popř. jiný 

oprávněný má omezené dispoziční právo k dané nemovitosti nebo ohledně určité 

nemovitosti probíhá řízení
152

. 

 

2.3.3. Evidence zemědělské půdy mimo katastr nemovitostí 

Evidence zemědělské půdy se začala vyvíjet mimo celkový katastr nemovitostí 

po druhé světové válce. Mezi lety 1948 až 1960 probíhal rozsáhlý průzkum půdně 

klimatických a ekonomických podmínek k vypracování tzv. rajonizace půdy – 

stanovení vhodnosti podmínek pro pěstování zemědělských plodin. V roce 1961 začal 

tzv. komplexní průzkum půd, který trval do roku 1971, a výsledky tohoto průzkumu 

byly počátkem pro bonifikaci zemědělského půdního fondu
153

. Základní bonifikační 

klasifikace je vyjádřena bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (BPEJ). Jednotka 

vyjadřuje hospodářské ocenění agronomicky a ekonomicky důležitých vlastností 

zemědělského území nebo pozemku včetně klimatu a reliéfu. 

BPEJ je složena ze dvou hlavních ukazatelů. Agroekologický ukazatel zahrnuje 

charakteristiku ZPF z hlediska klimatického regionu, tzv. hlavní půdní jednotky, 

svažitosti, expozice ke světovým stranám, štěrkovitosti a kamenitosti, hloubkou 

půdního profilu, nadmořskou výškou, reliéfem, trvalou překážkou ztěžujícím 

                                                      
151

 § 14 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.  
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 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 209 – 224. 
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 Právním rámcem bylo Usnesení vlády ČSR č. 101 ze dne 11. května 1971. 
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obdělavatelnost půdy a jiné faktory. Ekonomický ukazatel bere v potaz údaje, 

zahrnující ekonomickou charakteristiku BPEJ, především výnos deseti hlavních plodin 

na orné půdě, které zabírají více než 95 % osevních ploch ČR, dále údaje o ocenění 

produkce v energetických jednotkách, vyjadřující energetický obsah ekonomicky 

využívané sušiny biomasy hlavního i vedlejšího produktu u hlavních polních plodin
154

. 

V souvislosti s přijetím zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, vznikl v letech 

2003 a 2004 registr půdy. Účelem registru není zaznamenávat a hodnotit vlastnosti 

půdy na území ČR, ale monitorovat a verifikovat údaje v žádostech o dotace 

poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace 

financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy. Dále je registr užíván 

jako zákonná evidence použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, 

monitoring ochrany vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských 

zdrojů (tzv. nitrátová směrnice) nebo monitoring ochrany před erozí. Hlavním účelem 

registru půdy je evidence uživatelských vztahů k půdě na základě § 3a a násl. zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Veřejný registr půdy funguje ve dvou uživatelských 

verzích: pro veřejnost (tedy i pro vlastníky pozemků) a pro zemědělské podnikatele. 

Od roku 2012 je aplikace propojena s katastrem nemovitostí a vlastníci zemědělské 

půdy v ní mohou najít zemědělského podnikatele, který jejich parcely 

obhospodařuje
155

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
154

 VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR., str. 14 – 15. 
155

 Registr půdy je dostupný na www: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/. 
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3. Práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy  

Mezi nejdůležitější právní předpisy, které výraznou měrou určují práva a 

povinnosti vlastníka zemědělské půdy, využívání půdy pro zemědělskou výrobu a 

regulaci v zájmu ochrany životního prostředí a jeho složek a které jsou zároveň 

příčinou střetu zájmů na ochraně životního prostředí se zájmy vlastníků zemědělské 

půdy a provozovateli zemědělské výroby, patří v současné době především: 

 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

 

3.1. Omezení vyplývající z ochrany zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon 

o ochraně ZPF“) patří mezi nejdůležitější zákony z oblasti práv a povinností vlastníka 

zemědělské půdy. Typově vymezuje pozemky, které chrání pro využití při zemědělské 

výrobě
156

. ZPF tvoří v prvé řadě pozemky zemědělsky obhospodařované, tedy orná 

půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny. 

Další skupinu tvoří půda, náležející taktéž k zemědělsky obhospodařované, ale 

která je z různých důvodů dočasně neobdělávaná. I když neobdělávání pozemků může 

trvat i delší dobu, neznamená to, že by pozemek pouhým plynutím času mohl ztratit 

příslušnost k ZPF. Jedinou možností je jeho odnětí postupem podle zákona o ochraně 

ZPF, o kterém bude pojednáno v oddíle ochrana rozlohy ZPF. Podle odborné 

literatury
157

 by mohla nastat situace, kdy zemědělské pozemky nejsou považovány za 

součást ZPF, aniž by došlo k jejich odnětí. Jednalo by se o případy, kdy pozemek bude 

k nezemědělskému účelu využíván nejdéle jeden rok, včetně jeho uvedení do 

původního stavu. 

Třetí skupina pozemků náležejících do ZPF je sice nezemědělská půda, ovšem 

potřebná k zajišťování zemědělské výroby. Jedná se například o polní cesty, polní 

                                                      
156

 § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. 
157

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010., 

str. 239. 
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závlahy, závlahové polní nádrže a jiné. Nepatří sem pozemky lesní, podléhající režimu 

jiného zákona
158

. 

Z hlediska důvodů ochrany definuje zákon ZPF jako základní přírodní bohatství 

naší země, nenahraditelný výrobní prostředek, na němž je postavena zemědělská 

výroba a jako jednu z hlavních složek životního prostředí, jejíž ochrana, zvelebování a 

racionální využívání patří mezi činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a 

zlepšování životního prostředí
159

. 

 

3.1.1. Ochrana rozlohy ZPF 

Nástroje ochraňující rozlohu ZPF převažují nad nástroji chránícími kvalitu, na 

druhou stranu kvalita zemědělské půdy je více chráněna dalšími zákony, zabývajícími 

se jinými složkami životního prostředí, zejména vodou nebo např. hnojivy.  

Mezi základní nástroje ochrany rozlohy ZPF patří souhlas orgánu ochrany ZPF 

s odnětím půdy ze ZPF. Odnětí pozemků ze ZPF je možné jen na základě zákona a 

postupem zákonem stanoveným. K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je 

třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Existují ovšem výjimky, vyjmenované v § 9 odst. 

2 zákona
160

. Souhlas příslušného orgánu nebude potřeba, jestliže odnětí pozemku pro 

nezemědělský účel nepřekročí dobu jednoho roku včetně jejího uvedení do původního 

stavu. Aktivně legitimován je žadatel, v jehož zájmu má dojít k odnětí. 

                                                      
158

 Režim zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 
159

 § 1 odst. 1 zákona o ZPF. 
160

Souhlas orgánu ZPF není potřeba, jestliže se jedná o půdu: 

a) na pozemcích, které jsou:  

 1. nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků, 

 2. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popřípadě jiných právnických osob, 

3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení 

zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních,  

4. v zastavěném území, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit 

v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby 

(stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství 

a stavby vinného sklepa, 

5. určeny pro stavbu bydlení v zastavěném území. 

b) pro umístnění:  

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních 

vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu 

větší než 30 m² 
2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud 

v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m², větrných jam, 

c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního 

stavu.  



53 

 

V řízení o odnětí pozemku ze ZPF o rozloze do 1 ha je v prvním stupni věcně a 

místně příslušným orgánem obecního úřadu obce s rozšířenou působností
161

, v jehož 

správním obvodu leží největší část ZPF, jehož se žádost o odnětí dotýká. Jestliže se 

odnímá půda o rozloze od 1 do 10 ha, podává se u místně příslušného pověřeného 

obecního úřadu žádost, ale žádost posuzuje místně příslušný krajský úřad (na území 

hl.m. Prahy místní magistrát)
162

. Pověřený obecní úřad nebo krajský úřad žádost 

posoudí a spolu se svým stanoviskem ji postoupí obecnímu úřadu s rozšířenou 

působností, resp. Ministerstvu životního prostředí
163

. Příslušnost orgánu k souhlasu je 

rozdělena podle velikosti odnímané půdy, od obecního úřadu s rozšířenou působností 

(na území hl.m. Prahy místní magistrát), přes krajský úřad (v Praze opět místní 

magistrát) až po Ministerstvo životního prostředí, jestliže je plocha odnímané půdy 

větší než 10 ha. Součástí návrhu na odnětí půdy ze ZPF jsou také přílohy, 

vyjmenované v § 9 odst. 5 zákona o ochraně ZPF
164

. 

Jestliže orgán ochrany ZPF vyjádří souhlas s odnětím půdy ze ZPF, nejedná se o 

výsledek správního řízení a tento souhlas nemá povahu individuálního správního aktu, 

ale závazného stanoviska podle správního řádu pro orgán, který povoluje činnost, 

z důvodů které je žádáno o odnětí pozemku ze ZPF
165

. 

Odnětí ze ZPF může být dočasné nebo trvalé. Při trvalém odnětí se jedná o 

nevratnou změnu znemožňující zemědělské využití pozemku v budoucnosti. Jestliže 

orgán ochrany ZPF vymezil souhlas s odnětím časovým horizontem, jedná se o odnětí 

dočasné. Následným rozhodnutím bude teprve stanovena doba trvání odnětí pozemku 

ze ZPF. 

Mezi ustanovení cílící na ochranu rozlohy ZPF bychom mohli zařadit také § 5, 6 

a 7 zákona o ochraně ZPF. V § 5 je stanovena povinnost ochrany ZPF při územně 

plánovací činnosti, tedy při pořizování a projektování územně plánovací dokumentace 

a podkladů. Kromě ochrany ZPF je cílem také zdůvodnění územního plánovaní při 

                                                      
161

 § 15 písm. f) zákona o ochraně ZPF. 
162

 § 17a písm. e) zákona o ochraně ZPF. 
163

 § 18 zákona o ochraně ZPF. 
164

 Přílohy žádosti jsou: 

a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, výměry parcel a zákres navrhovaného odnětí v kopii 

katastrální mapy, 

b) výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických, popř. uživatelských vztahů, 

c) vyjádření vlastníků, popř. nájemců pozemků, navrhovaných o odnětí, 

d) výpočet odvodů za odnětí, nejde-li o pozemky, při kterém se odvody nepředepisují, 

e) plán rekultivace, jestliže bude půda po odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním nebo 

zřízením vodní plochy, 

f) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití. 
165

 § 21 zákona o ochraně ZPF. 
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upřednostnění jiného veřejného zájmu, než je ochrana ZPF. Ochranou rozlohy ZPF se 

musejí řídit také fyzické a právnické osoby při zpracování návrhů na stanovení 

dobývacího prostoru. Návrhy musí respektovat zásady ochrany ZPF a vyhodnotit 

předpokládané důsledky navrhovaných řešení na ZPF s přihlédnutím k možnostem 

rekultivace území. Je zde stanovena také povinnost řídit se zásadami ochrany ZPF při 

umisťování staveb a zpracování jejich zadání. Hlavním požadavkem, souvisejícím 

s ochranou rozlohy ZPF, je navrhovat takové umísťování staveb a jejich řešení, aby 

docházelo k co nejmenším ztrátám na rozloze ZPF. Přílohou návrhu na schválení 

zadání stavby, kde se předpokládá odnětí pozemků ze ZPF, musí být souhlas orgánu 

ochrany ZPF, s výjimkou případů, vyjmenovaných v § 9. 

 

3.1.2. Ochrana kvality zemědělské půdy  

Při změně kultury půdy dochází ke změnám uvnitř ZPF, kde lze provést změny 

mezi kategoriemi zemědělské půdy navzájem. Změna kultur zemědělské půdy podléhá 

souhlasu příslušného orgánu státní správy. Ke změně kultury pozemku potřebuje 

vlastník vždy rozhodnutí
166

, vydané v řízení o využití území podle stavebního zákona, 

pokud rozloha dotčeného pozemku přesáhne výměru 300m²
167

. Jde-li o změnu 

trvalých travních porostů (dříve louky a pastviny
168

) na ornou půdu, uděluje k ní vždy 

souhlas příslušný orgán ochrany ZPF
169

, i když jde o výměru menší, než 300m². 

Jestliže se jedná o změnu druhu pozemku, který nepřesahuje výměru 300m², postačí 

získat územní souhlas
170

. 

Při změně orné půdy na vinici, chmelnici, ovocný sad nebo zahradu je třeba 

územního rozhodnutí, které se vydává v územním řízení. K vydání územního 

rozhodnutí je příslušný stavební úřad, jehož místní příslušnost je dána polohou 

nemovitosti. Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o využití území 

příslušný podle zvláštních předpisů jiný orgán státní správy, než příslušný stavební 

úřad, dohodne tento orgán návrh rozhodnutí se stavebním úřadem. Změna louky nebo 

pastviny na vinici, chmelnici, ovocný sad nebo zahradu se provádí stejným způsobem. 

Podle dřívější úpravy zákona o ochraně ZPF platilo, že změnu orné půdy na louku 

                                                      
166

 § 5 odst. 3 zákona o ochraně ZPF. 
167

 § 80 stavebního zákona. 
168

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF používá ještě původní dva samostatné druhy „louky“ a 

„pastviny“, zatímco zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR sloučil totožné druhy pozemků 

do termínu „trvalé travní porosty“. 
169

 § 2 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. 
170

 § 96 odst. 2 písm. g) stavebního zákona. 
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nebo pastvinu může vlastník provést svévolně bez jakéhokoliv rozhodnutí, a tuto 

změnu pouze oznámil místně příslušnému Katastrálnímu úřadu
171

. Dnes je však 

potřeba ke změně souhlasu orgánu ochrany ZPF. Změny v opačném směru, tedy louky 

a pastviny na ornou půdu se týká ustanovení § 2 zákona o ochraně ZPF, který stanoví, 

že tuto změnu lze uskutečnit jen na základě souhlasu vydaného orgánem ochrany ZPF. 

V případě, kdy se má vinice, chmelnice, zahrada nebo ovocný sad změnit na ornou 

půdu, louku, pastvinu, přeměnit na jiný druh pozemku, je potřeba rozhodnutí o změně 

využití území. 

Ke změně kultury může dojít také na základě rozhodnutí o uložení změny 

kultury zemědělské půdy. Zákon o ochraně ZPF ve svém § 2 odst. 3 pamatuje i na 

situace, kdy orgán ochrany ZPF změnu kultury vlastníkovi či nájemci může uložit, 

vyžaduje-li to ochrana životního prostředí. Obhospodařováním pozemku v dosavadní 

kultuře může docházet k: 

- eroznímu ohrožení území na dotčeném pozemku i na okolních pozemcích, 

- zhoršování čistoty a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích, 

- porušování práv a povinností na úseku ochrany přírody a krajiny. 

 

Kromě změny kultury je orgán ochrany ZPF oprávněn nařídit i změnu pěstované 

plodiny z důvodů porušování hospodaření
172

 na ZPF a následků výše uvedených (např. 

eroze, zhoršování čistoty a jakosti, porušování ustanovení ZOPK). Erozi mohou 

způsobovat především tzv. širokořádkové plodiny (např. kukuřice). 

Právní předchůdce dnešního zákona o ochraně ZPF, zákon č. 53/1966 Sb., o 

ochraně ZPF, ukládal všem uživatelům zemědělských pozemků povinnost 

racionálního a intenzivního využívání
173

. V dnešním zákoně již obdobnou povinnost 

nenajdeme. Zemědělské pozemky jsou různé kvality a také bonita půdy a s ní 

související úrodnost je různá, proto není možné klást stejné požadavky intenzity 

obhospodařování na zemědělské pozemky nacházející se v úrodné nížině a na 

pozemky v podhorských a horských oblastech. To ovšem neznamená, že vlastníku 

zemědělské půdy nejsou uloženy žádné povinnosti. Jejich výčet najdeme v § 3 zákona 

o ochraně ZPF. Vlastníku je uložena povinnost hospodařit tak, aby nedocházelo ke 

                                                      
171

 PRŮCHOVÁ, Ivana. Základní pojmy a instituty pozemkového práva: (obecná část). Vyd. 1. Brno: 

Masarykova univerzita, 1996. 142 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; 

str. 26. 
172

 § 3 zákona o ochraně ZPF. 
173

 Jednalo se spíše o politicko-společenský požadavek, kde v případě porušování racionálního a 

intenzivního využívání zejména orné půdy hrozilo vlastníku odebrání jeho pozemku. 
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znečišťování půdy a zdrojů pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo 

život lidí a existenci živých organismů, dále povinnost nepoškozovat okolní pozemky 

a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. Hodnoty přípustné 

koncentrace škodlivých látek a rizikových prvků v půdě upravuje § 2 vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany ZPF. 

Nástroje ochrany kvality ZPF jsou dále rozvedeny a upřesněny v prováděcích 

předpisech k zákonu o ochraně ZPF. Ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 

13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, je stanoven podle 

příloh 1. a 2. maximální obsah škodlivých látek v půdě. Dále byl Ministerstvem 

životního prostředí vydán metodický pokyn k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve 

vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona o ochraně ZPF. Pro orgány ochrany ZPF 

(zejména pověřeným obecním úřadům) zde vymezeny činnosti ke kontrole půdy 

z důvodů ochrany a zachování jejich vlastností a s tím spojené povinnosti vlastníků či 

nájemců, stanovené v § 3 odst. 1 až 3 zákona o ochraně ZPF. 

 

3.2. Omezení z důvodu ochrany složek životního prostředí 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, definuje v § 1 až 10 některé základní 

pojmy. V § 2 je uveden demonstrativní výčet složek životního prostředí. Jsou jimi 

zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Diplomová 

práce se zabývá omezeními vlastníka zemědělské půdy podle složek životního 

prostředí (zejména půda a voda) a také podle jednotlivých složkových zákonů. 

 

3.2.1. Omezení z důvodů ochrany přírody 

Konflikt mezi zájmy vlastníka zemědělské půdy a ochranou jednotlivých složek 

životního prostředí se ukázkově projevuje v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny (dále jen „ZOPK“). Jedná se o komplexní zákon upravující ochranu přírody a 

krajiny a souvisejících s celou řadou právních předpisů. Adresátem regulace vztahů 

v ZOPK je v některých případech každý, v dalších pak výslovně vlastník pozemku, 

případně jeho uživatel. Vyvážení soukromých zájmů vlastníků pozemků (chráněných 
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v čl. 11 odst. 3 LZPS) a veřejných zájmů na ochranu životního prostředí (č. 11 odst. 4 

LZPS) je v mnohých případech konfliktní a komplikované
174

. 

Omezení vlastníků pozemků mají souvislost zejména s administrativními 

nástroji ochrany životního prostředí v ZOPK. Ochranu podle ZOPK můžeme rozdělit 

na obecnou a zvláštní. Omezení podléhá také vlastnictví pozemků náležejících do 

soustavy Natura 2000, kde platí obdobná omezení jako na zvlášť chráněných územích. 

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické 

stability
175

. Zároveň chrání nejdůležitější místa výskytu rostlin a živočichů, především 

tím, že jejich výskyt promítá do plánovacích dokumentů, jako je územně plánovací 

dokumentace a je na ně brán zřetel při vydávání územních rozhodnutí. Tyto systémy 

jsou tvořeny tzv. biocentry a biokoridory, sloužícími k zajištění života rostlin a 

živočichů a chránícími ekologickou rovnováhu v krajině
176

. 

Ochrana a vytváření územního systému ekologické stability krajiny jsou ZOPK 

považovány za veřejný zájem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků a veřejnoprávní 

korporace (obce a stát).  

Významný krajinný prvek je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 

stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 

ZOPK orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní 

trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů 

sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je 

z této definice vyňata
177

. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační 

funkce
178

, je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, které vydá příslušný 
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orgán ochrany přírody ve správním řízení jako individuální správní akt. Nejčastěji 

budou žádat o zásah do významného krajinného prvku především vlastníci 

nemovitostí, zejména pozemků, dotčených ochranou významných krajinných prvků, 

ale i další subjekty. Ze zásahů se jedná zejména o umisťování staveb, pozemkové 

úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží 

a těžba nerostů. 

Ustanovení § 4 ZOPK souvisí s § 59, zajišťujícím náhradu za omezení v užívání 

pozemků
179

. Územní systém ekologické stability a jeho vytváření je upraveno 

vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení ZOPK. Plán systému ekologické stability, vypracovaný postupem 

podle této vyhlášky, je podkladem pro projekty systému ekologické stability, dále pro 

provádění pozemkových úprav, zpracování územní plánovací dokumentace, pro lesní 

a vodohospodářské plánování a podobně. Procesní stránka plánování systému 

ekologické stability je uvedena v § 5 vyhlášky. Před schválením předkládá příslušný 

orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability k projednání 

dotčeným úřadům státní správy a účastníkům řízení (tedy vlastníkům pozemků). 

 

Hlavní cíle ochrany jsou
180

: 

- ochrana a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny, 

- vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,  

- účast na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,  

- ochrana krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání. 

 

Dočasným omezení vlastnických práv k zemědělským i jiným pozemkům se 

zabývá § 13 ZOPK. Orgán ochrany přírody může rozhodnout, že území s přechodným 

nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, 

nerostů nebo paleontologických nálezů, popř. z vědeckých, studijních nebo 

informačních důvodů, bude vyhlášeno individuálním právním aktem tzv. přechodně 

chráněnou plochou. Charakteristické je vyhlášení takové plochy na dobu určitou, a to i 

opakovaně. Vlastníkovi v takovém případě vzniká nárok na náhradu, o které bude 

pojednáno dále
181

. 
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Nachází-li se na pozemku jeskyně, aplikuje se § 10 ZOPK. Jeskyně je zde 

definována jako podzemní prostor, vzniklý působením přírodních sil, včetně jejich 

výplní a přírodních jevů v těchto prostorách. Do účinnosti novely ZOKP zákonem č. 

218/2004 Sb., byl vlastníkem jeskyně vlastník pozemku, pod nímž se jeskyně 

nacházela, s výjimkou režimu horního zákona. Novela stanovila, že jeskyně nejsou 

součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví vůbec. 

Obecnou povinnost ke zlepšování přírodního prostředí ukládá vlastníkům a 

nájemcům pozemků § 68 ZOPK. Povinnost se týká zlepšování stavu dochovaného 

přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a 

udržení systému ekologické stability, a to podle možností vlastníků nebo nájemců. 

Jestliže taková opatření vlastník nebo nájemce neučiní, jsou orgány ochrany přírody 

oprávněny je provádět samy nebo prostřednictvím jiných osob. V případě takových 

zásahů jsou vlastníci nebo nájemci pozemků povinni je strpět a umožnit osobám 

provádějícím zásah vstup na pozemky. Zásahy lze provádět také po dohodě v podobě 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

 

Další oblastí upravenou ZOPK je volný vstup osob do krajiny a povinnost 

vlastníků či uživatelů výkon tohoto práva při současném splnění zákonných podmínek 

strpět. ZOPK zaručuje každému právo volného průchodu přes pozemky ve vlastnictví 

nebo nájmu státu, obce popř. jiné právnické osoby, za dodržení stanovených 

podmínek, jako je ochrana osobnostních práv, oprávněných zájmů vlastníka nebo 

nájemce a dodržení obecně závazných právních předpisů
182

. Z volného průchodu je 

vyloučena orná půda a trvalé travní porosty v době, kdy může dojít k jejich poškození 

nebo při pastvě dobytka. Jestliže jsou pozemky oplocené nebo ohrazené, ačkoliv 

nebyly vyňaty z režimu volného průchodu, musí být průchod vlastníkem nebo 

nájemcem pozemku zajištěn pomocí technických nebo jiných opatření. Právo volného 

vstupu z důvodů ochrany přírody je možné omezit na základě zmocnění v § 64 ZOPK. 

V případě hrozby poškození území nebo v místech turisticky a návštěvnicky 

exponovaných v národních parcích, národních přírodních rezervací, národních 

přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí, může orgán 

přírody ochrany a krajiny po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat 

vstup osob na tato území, popř. na jejich části
183

. O omezení nebo zákaz vstupu 
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rozhoduje Ministerstvo životního prostředí nebo správy národních parků, resp. 

chráněných krajinných oblastí vyhláškou nebo nařízením
184

. 

Doposud jsme hovořili o obecné ochraně přírody. Nyní svou pozornost obrátíme 

na zvláštní ochranu přírody a omezení vlastnických práv k pozemkům zejména v 

chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Způsob ochrany a tím míra 

omezení vlastníků práv zemědělských pozemků se odvíjí od kategorie zvláště 

chráněného území. Zákon rozlišuje velkoplošná chráněná území, mezi něž patří 

národní parky (dále jen „NP“), chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) a 

maloplošná chráněná území, kam se řadí národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“), 

přírodní rezervace (dále jen „PR“), národní přírodní památky (dál jen „NPP“) a 

přírodní památky (dále jen „PP“). 

Významným administrativním nástrojem k regulaci chování vlastníků nebo 

nájemců zemědělských pozemků je nezbytnost disponovat závazným stanoviskem 

při činnostech stanovených zákonem.  

Nejpřísnější režim se uplatňuje v NP, kde je vlastník zemědělských pozemků 

nejvýrazněji omezen zákazem hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím 

intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné 

změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně 

poškozovat půdní povrch
185

. Nejde jen o samotnou činnost, vedoucí k získání výnosů 

z pozemků, ale o soubor činností, vedoucích k udržení pozemků v požadovaném 

kulturním stavu, tj. v souladu s druhem pozemku. Pojem intenzivní technologie se 

zpravidla vykládá ve smyslu volby prostředků (stroje, nástroje, technické pomůcky, 

chemické prostředky, apod.) a činnosti (pracovní úkony, výrobní postupy, apod.), 

které se používají při hospodaření na pozemcích. Intenzitou je myšlena míra účinnosti 

technologie při vyvolávání změn dotčeného objektu, tedy změn ekosystémů, 

nacházejících se na území národního parku, a mírou se interpretují technologiemi 

vyvolané podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci těchto 

ekosystémů
186

.  

 

Mezi činnosti zakázané na zemědělských pozemcích v NP je možné zařadit 

zejména: 
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-  obnovu TTP pomocí orby na pozemcích s travními společenstvy dosud takto 

neobnovovaných, 

- provádění přísevů TTP,
187

 

- používání herbicidů při obnově druhového složení TTP,  

- používání biocidů při ochraně TTP, 

- hnojení TTP na pozemcích dosud nehnojených, 

- budování nových odvodňovacích příkopů a prohlubování nebo rozšiřování 

stávajících, 

- zvyšování intenzity rybářského hospodaření (zejména nárůst hnojení, 

přikrmování nebo množství ryb), 

- změna druhového složení rybí obsádky, 

- zavádění chovů ryb na rybnících dosud k chovu ryb nevyužívaných, 

- zavádění farmových chovů vodní drůbeže
188

. 

 

V 1. zóně NP je zakázáno měnit skladbu a plochu kultur, pokud tato změna není 

podložena plánem péče o NP. Změnou skladby a plochy kultur se myslí změna druhu 

pozemku
189

, ZOKP zde používá ještě označení předchůdce platného katastrálního 

zákona
190

. Dále je zakázáno na území 1. zóny národního parku hnojit zemědělské 

pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady
191

. Výjimku z omezení 

ve všech zvláště chráněných územích (NP, CHKO, NPR, NPP a PP) povoluje 

v každém jednotlivém případě vláda, správním orgánem k udělení výjimky je 

Ministerstvo životního prostředí. Podmínkou je veřejný zájem, převažující nad 

zájmem ochrany přírody. Jestliže se jedná o výjimku v zájmu ochrany přírody, je 

orgánem oprávněným k udělení výjimky příslušný orgán ochrany přírody a krajiny
192

. 

 

Režim ochrany a omezení vlastníků je v chráněné krajinné oblasti mírnější, než 

v národním parku. V první zóně chráněné krajinné oblasti je zakázáno umisťovat a 

povolovat nové stavby, povolovat a měnit využití území, měnit současnou skladbu a 

plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o chráněnou krajinnou oblast, hnojit 
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pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady, těžit nerosty a 

humolity
193

.Stejně tak je zakázáno v první a druhé zóně CHKO hospodařit na 

pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, 

zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu
194

. 

Národní přírodní rezervace již nemá různé stupně ochrany na vyhlášeném území, 

proto se omezení vztahují na celou plochu a jsou obdobná, jako omezení v 1. a 2. zóně 

CHKO. Zejména je zde pro vlastníky pozemků zakázáno hospodaření s využíváním 

intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v 

biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat 

půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy, polovat a 

umisťovat stavby, těžit nerosty a humolity
195

. 

Omezení v území národní přírodní památky a přírodní památky je především 

v zákazu změny či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich 

poškození. Z důvodů ochrany maloplošných i velkoplošných zvlášť chráněných území 

(s výjimkou CHKO) před zdroji znečištění z okolí, může být na základě § 37 ZOPK 

vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze regulovat činnosti a zásahy na pozemcích, 

které jsou možné jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud takové 

pásmo není vyhlášeno, je jím ze zákona území do vzdálenosti 50 m od hranice zvláště 

chráněného území. K terénním úpravám, použití chemických prostředků a 

vodohospodářským úpravám je v tomto pásmu nezbytný souhlas orgánů ochrany 

přírody.  

Při vyhlašování maloplošných zvláště chráněných území nebo jejich ochranného 

pásma je nejdříve vypracován návrh na vyhlášení, který je zaslán obcím a krajům, 

jejichž katastrálního území se týká. Dále jsou obesláni vlastníci dotčených pozemků 

s informací, kde se mohou s návrhem seznámit, podat proti němu námitky a v jakých 

lhůtách. Vlastník je oprávněn podat námitky jen proti takovému navrženému rozsahu 

nebo způsobu ochrany, která se ho dotýká na právech nebo mu ukládá povinnosti.  

ZOPK ukládá v § 61 povinnost nabídnout orgánu ochrany přírody přednostně 

v rámci zákonného předkupního práva pozemek nacházející v extravilánu obcí na 
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území NP, NPR a NPP. Případný převod pozemků musí být uskutečněn do 60 - ti dnů 

od jejich nabídky, jinak je možné pozemky převést na jiného nabyvatele. Tato 

povinnost se netýká bezplatného převodu pozemků.  

Konkrétní požadavky na vlastníky zemědělských pozemků se určují v tzv. 

bližších ochranných podmínkách. Bližší ochranné podmínky jsou pak jako konkrétní 

podmínky ochrany obsaženy v příslušném obecně závazném právním předpise, kterým 

je dané zvláště chráněné území zřízeno. 

Střet zájmů zemědělské výroby a ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů 

upravuje i § 49 a § 50 ZOPK. Jestliže je na zemědělském pozemku zaznamenán 

výskyt kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin, mohou orgány ochrany přírody 

s vlastníkem nebo nájemcem pozemků uzavřít dohodu o způsobu hospodaření. 

Ochrana zvláště chráněných živočichů se nevztahuje na případy, kdy je zásah do jejich 

přirozeného vývoje nezbytně nutný v zájmu obhospodařování nemovitosti. 

Omezení vlastníků z důvodů ochrany zvláště chráněných rostlin zahrnuje zákaz 

jejich sbírání, trhání, vykopávání, poškozování, ničení nebo jiné rušení v jejich 

přirozeném vývoji. ZOPK jsou připuštěny výjimky, ochrana se nevztahuje na rostliny, 

které rostou uvnitř jiných kultur a jsou poškozovány a ničeny v rámci běžného 

obhospodařování těchto kultur a jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným 

způsobem
196

. Jestliže jsou zvláště chráněné rostliny zařazeny do kategorie silně a 

kriticky ohrožené, je ve veřejném zájmu povinnost ze strany subjektu obhospodařující 

plochy se silně a kriticky ohroženými rostlinami, aby si opatřil stanovisko orgánu 

ochrany přírody. Tento orgán je oprávněn v této souvislosti uložit náhradní opatření, 

např. záchranný přenos rostlin
197

. 

 

Zařazení území do soustavy Natura 2000
198

 představuje podstatný zásah do 

vlastnických práv k zemědělským pozemkům. Transpozice příslušných unijních 

směrnic byla provedena již výše zmíněnou novelou ZOPK zákonem č. 218/2004 Sb. 

Ochrana evropsky významných lokalit (dále jen „EVP“) a ptačích oblastí (dále jen 

„PO“) může být realizována skrze tzv. základní ochranu, vyhlášením maloplošného 
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 § 49 odst. 1, 2 písm. a), b) ZOPK. 
197

 PEKÁREK Milan a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: (komentář). Brno: Iuridica Brunensia, 

1995., str. 75. 
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 Právní rámec vytváření soustavy Natura 2000 tvoří Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 

1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o 

stanovištích) a Směrnice Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků 

(Směrnice o ptácích). 
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zvláště chráněného území, nebo prohlášením území za chráněné na základě 

veřejnoprávní smlouvy.  

Vyhlášení zvláště chráněného území probíhá procesem, který byl již zmíněn. Při 

procesním postupu v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy o ochraně území je 

nejprve vlastník pozemku v EVP upozorněn formou veřejné vyhlášky na možnost 

uzavřít takovou smlouvu. Jestliže ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení neučiní žádný 

právní úkon směřující k uzavření smlouvy nebo na základě takového úkonu nedojde 

ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy, bude taková lokalita vyhlášena stejným 

postupem jako v případě zvláště chráněného území
199

. Jestliže dojde k uzavření 

smlouvy, postup je naznačen v § 39 ZOPK. Smluvními stranami bude orgán ochrany 

přírody a vlastník dotčeného pozemku. Obsahem smlouvy budou určeny podmínky 

chráněného území a péče o ně. Omezení z důvodu ochrany přírody mají charakter 

věcného břemene a zapisují se na návrh příslušného orgánu ochrany přírody do 

katastru nemovitostí. Stejný postup jako u EVP probíhá také u PO. 

Omezení vlastníků zemědělských pozemků je dáno veřejnoprávní smlouvou. 

Jestliže je uzavřena smlouva o chráněném území, je vlastník resp. vlastníci s 

ochrannými podmínkami dané EVP srozuměn. Předpokládá se, že s omezeními ze 

smlouvy vyplývajícími souhlasí. Smlouva je dvoustranný právní úkon, uzavřen na 

základě svobodné vůle smluvních stran. Povinností vlastníků pozemků je pak užívat 

pozemky způsobem, k němuž se uzavřením smlouvy zavázali. Pro vlastníky pozemků 

v EVL a PO je důležitý zákaz hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím 

intenzivní technologie, které by mohly způsobit podstatné změny v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Zakázané jsou činnosti, které jsou v 

rozporu s cílem ochrany přírody, nebo které by mohly předmět ochrany EVL a PO 

poškodit
200

. 

 

3.2.2. Omezení na základě vodního zákona 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (dále je „vodní zákon“) zavádí zvláštní režim 

pro užívání zemědělské půdy v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (dále 

jen „CHOPAV“), ochranných pásem vodních zdrojů a také v tzv. zranitelných 

oblastech. 

                                                      
199

 § 45c odst. 5 ZOPK.  
200

 PRCHALOVÁ, Jana, Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000., str. 124 – 151. 
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Podle § 27 vodního zákona jsou vlastníci pozemků povinni zajistit péči o 

pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni 

zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní 

činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny
201

. Toto ustanovení 

směřuje k ochraně vodních poměrů především před negativním působením 

nevhodného zemědělského obhospodařování, vedoucího například ke zvýšené erozi, 

odnosu půdy a zanášení vodních toků i stojatých vod. Tato opatření mají rovněž 

charakter prevence před povodněmi. V rámci ochrany vodních poměrů jsou vlastníci 

pozemku povinni pečovat o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních 

poměrů, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného, např. zákon o ochraně ZPF. 

Neplnění těchto povinnosti zakládá skutkovou podstatu přestupku
202

. 

Společná a přechodná ustanovení v § 126 vodního zákona pamatují na celkem 

často se vyskytující situaci, kdy vlastník zemědělského pozemku není znám, zemřel 

nebo zanikl bez právního nástupce. Proto vodní zákon ukládá stejné povinnosti jako 

vlastníku i dalším osobám, které mají k zemědělským pozemkům podobný vztah
203

. 

Jde o osoby s právem hospodařit, včetně státních organizací při hospodaření 

s majetkem státu
204

. Hospodaření se týká zejména vodních děl, koryt vodních toků, 

pozemků a jiných staveb a zařízení v korytech vodních toků a sousedních pozemků. 

Osobou povinnou z vodního zákona může být také uživatel výše uvedeného majetku, 

tedy i zemědělských pozemků (např. nájemce), pokud na něj vlastník nebo osoba 

s právem hospodaření přenesla část svých práv a povinností, spojených s vlastnictvím 

zemědělských pozemků. 

První plošnou ochranu většího území zavádí vodní zákon v ochranných pásmech 

vodních zdrojů. Vodní pásma jsou zřízena především k ochraně vodních zdrojů 

s pitnou vodou s odběrem větším, než 10.000 m³ ročně. Ochranná pásma zřizuje 

rozhodnutím vodoprávní úřad a mají dva stupně. Ochranné pásmo I. stupně tvoří 

souvislé území v bezprostředním okolí vodního zdroje, do vzdálenosti stanovené 

zákonem nebo rozhodnutím o jeho zřízení. Ochranné pásmo II. je stanoveno vně 

ochranného pásma I. stupně a nemusí být pouze souvislým územím, ale i území od 

sebe oddělená. Omezení užívání pozemků jsou stanovena v rozhodnutí o zřízení nebo 
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 § 27 vodního zákona. 
202

 § 120 odst. 1 vodního zákona. 
203

 § 126 vodního zákona 
204

 § 761 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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změně ochranného pásma vodoprávním orgánem, po projednání s dotčenými 

orgány
205

. 

Omezení vlastnických práv vyplývají z institutu tzv. zranitelných oblastí. Vodní 

zákon je definuje jako území, kde se vyskytují povrchové vody, u nichž v důsledku 

vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k 

nežádoucímu zhoršení jakosti vody
206

. Zranitelné oblasti stanoví nařízením vláda a 

reguluje v nich prostřednictvím tzv. akčního programu používání a skladování hnojiv, 

statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření
207

. Vlastník nebo 

uživatel pozemku je omezen v aplikaci hnojiv na zemědělské pozemky, která 

odpovídá pravidlům správného zemědělského hospodaření se zřetelem na podmínky 

zranitelných oblastí, zvláště půdní podmínky, půdní typy a sklon pozemků, klimatické 

poměry, srážky a zavlažování, využívání půdy a zemědělské způsoby 

obhospodařování půdy včetně osevních postupů a založené na rovnováze mezi 

očekávanou spotřebou dusíku rostlinami a zásobením rostlin dusíkem z půdy a 

hnojením. Z důvodů regulace aplikace dusíkatých hnojiv musí mít vlastník nebo 

uživatel pozemku větší kapacitu na skladování statkových hnojiv, než kapacitu nutnou 

pro skladování v průběhu nejdelšího časového období, ve kterém je jejich aplikace na 

zemědělskou půdu ve zranitelných oblastech zakázána
208

. 

Omezení z institutu CHOPAV, která jsou definována jako oblasti, které pro své 

přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod
209

. Hlavním účelem 

CHOPAV je zajistit preventivní ochranu oblastí, kde dochází k přirozené akumulaci 

vod před činnostmi, které by mohli poškodit nebo negativně ovlivnit množství a jakost 

povrchových a podzemních vod
210

. Pro vlastníky zemědělských pozemků zde platí 

zákaz jejich odvodňování, těžba rašeliny a nerostů povrchovým způsobem a provádění 

jiných prací, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod
211

. 
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 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 278. 
206

 § 33 odst. 1 vodního zákona. 
207

 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Zranitelné 

oblasti jsou v tomto nařízení definovány výčtem katastrálních území v příloze č. 1 nařízení a podléhají 

přezkoumání každé čtyři roky. Poslední revize proběhla v roce 2011 s účinností k 1.9.2011. Rozloha 

zranitelných oblastí vzrostla ze 47,7 % při poslední revizi v roce 2007 na 49 % plochy zemědělské 

půdy. Podíl plochy zranitelných oblastí v ploše ČR se zvýšil z 39,9 % na 41,6 %. 
208

 TUREČEK, Karel a kol. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 1. lednu 2003 s 

rozšířeným komentářem a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Sondy, 2003., str. 68. 
209

 § 28 odst. 1 vodního zákona. 
210

 TUREČEK, Karel a kol. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., str. 58. 
211

 § 28 odst. 2 vodního zákona. 
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Omezení vlastníkům zemědělských pozemků vznikají také stavbou vodního díla. 

Vlastník pozemku, na kterém je již zbudována stavba určená k vodohospodářským 

melioracím pozemků, popř. část takové stavby, která je umístěna na více pozemcích 

nebo zbudována ve veřejném zájmu a zároveň byla vybudována před účinností 

současného vodního zákona
212

, je povinen takovou stavbu nebo její část na svém 

pozemku strpět. Dále je vlastník pozemku povinen jej užívat tak, aby negativně 

neovlivnil funkci stavby, má vůči vlastníku stavby nebo vodoprávnímu úřadu 

ohlašovací povinnost v případě zjevných závad ve stavbě a je také povinen strpět, aby 

jeho pozemku bylo použito k údržbě stavby
213

. 

Podobně jako je tomu také u jiných speciálních zákonů omezujících vlastnictví 

zemědělské půdy, je i ve vodním zákoně stanovena povinnost strpět vstup pověřených 

zaměstnanců správců povodí
214

 a pověřených odborných subjektů na cizí pozemky, 

obdobně jako tomu je v případě pracovníků vodoprávních úřadů a inspektorů České 

inspekce životního prostředí. Právo vstupu na cizí pozemky v nezbytném rozsahu je ve 

vodním zákoně zakotveno také v případě provozu vodního díla nebo jeho údržbě
215

.    

 

3.3. Omezení na základě právní regulace zemědělství 

Při hospodaření na zemědělských pozemcích je důležitá také regulace pomocí 

zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se o základní právní normu 

v oblasti chemických přípravků na ochranu rostlin před škůdci, nakládání s nimi a 

skladování. 

Velice důležitý je v tomto zákoně paragraf třetí. Podle tohoto paragrafu je 

vlastník pozemku povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů 

včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 

životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat a používat k ošetřování 

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze 

přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle 

tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat 

nebo životní prostředí
216

. Dále je tímto zákonem vlastníkům zemědělských pozemků 

uložena povinnost plnit v oblasti rostlinolékařské péče také úkoly vyplývající pro ně z 
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 Tj. vybudována před 1.1.2002. 
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 § 56 odst. 4 vodního zákona. 
214

 V ČR jsou zřízeny státní podniky Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Moravy a Odry.  
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 Povinnosti vlastníka uvedené v § 50 vodního zákona. 
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 § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/2004Sb., o rostlinolékařské péči.  
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bezprostředně závazných právních předpisů EU
217

. Zákon ukládá vlastníku pozemků 

nebo jeho uživateli v případě nařízení tzv. mimořádného rostlinolékařského opatření
218

 

povinnost o jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné osoby nebo o jejich 

pronájmu, výpůjčce, popř. zřízení věcného břemene neprodleně informovat 

rostlinolékařskou správu a ta má zase za povinnost o nařízeném opatření informovat 

osobu, která hodlá tyto nemovitosti koupit, pronajmout nebo jinak užívat.  

 

Neměli bychom ve vztahu k vlastníkům zemědělských pozemků opomenout 

zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(dále jen „zákon o hnojivech“), týkající se jejich používání a aplikaci při zemědělské 

výrobě. Zákon stanoví, že zemědělští podnikatelé jsou povinni používat hnojiva, 

pomocné látky, upravené kaly a sedimenty způsobem stanoveným tímto zákonem, 

zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ZPF
219

. Omezeno je použití hnojiv, jejichž 

vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku a způsob jejich použití nevede k 

rovnoměrnému pokrytí pozemku
220

. Další povinnosti jsou vlastníku uloženy v rámci 

tzv. agrochemického zkoušení zemědělských půd, kde je vlastník zemědělských 

pozemků povinen strpět úkony související s prováděním agrochemického zkoušení 
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 Jedná se o: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o 

statistice pesticidů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 

o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, 

Rozhodnutí Komise 2008/840/ES ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání 

organismu Anoplophorachinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území 

Společenství, Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné 

zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, Rozhodnutí 

Komise ze dne 18. června 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu 

GibberellacircinataNirenberg& O’Donnell do Společenství a proti jeho rozšiřování na území 

Společenství, Rozhodnutí Komise 2007/410/ES ze dne 12. června 2007 o opatřeních proti zavlékání 

viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství, 

Rozhodnutí Komise 2007/365/ES ze dne 25. května 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti 

zavlékání organismu Rhynchophorusferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na 

území Společenství, Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví 

podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení 

rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených 

v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2002 o dočasných 

mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání PhytophthoraramorumWerres, De Cock& 

Man in ‘t Veldsp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství. 
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 Mezi mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči, můžeme zařadit například: zákaz, omezení nebo stanovení zvláštních podmínek po dobu 

stanovenou a v území vymezeném rostlinolékařskou správou pro 1. dovoz, pěstování, sklizeň, a jiné 

použití rostlin a rostlinných produktů, 2. užívání pozemků, skladů, provozů nebo zařízení, kteří mohou 

být nositeli škodlivých organismů, jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních 

prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů. 
219

 § 9 odst. 1 zákona o hnojivech. 
220

 § 9 odst. 2 zákona o hnojivech. 
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zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd. Vlastník může zažádat o předání 

výsledků monitoringu, týkajícím se jeho půdy. 

 

Zákon č. 359/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (dále jen 

„chemický zákon“), ukládá povinnosti spíše výrobcům, dovozcům a dodavatelům 

chemických látek. Předchůdce chemického zákona – zákon č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a přípravcích – se zabýval také povinnostmi zemědělských 

podnikatelů. Podle § 2 se chemický zákon vztahuje na látky, látky obsažené ve směsi 

nebo předmětu a směsi. Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na 

ochranu rostlin a biocidní přípravky se z povinností stanovených v chemickém zákoně 

vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení a označování, a nikoliv na jejich aplikaci 

zemědělskými podnikateli a vlastníky zemědělských pozemků.  

 

Zemědělství je v mnoha směrech klíčovou lidskou činností ve vztahu k ochraně 

zemědělské půdy. Zemědělská výroba je regulována celou řadou právních předpisů, 

z nichž bychom mohli uvést dva základní: 

- Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

- Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. 

 

Základní pravidla pro zemědělskou činnost upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství. Již z úvodního paragrafu, připomínajícím obecně preambuli, je patrný 

význam, dávaný zákonodárcem. Jeho cílem je převedším vytvořit podmínky pro 

zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, 

potravinovou bezpečnost, vytvářet předpoklady pro podporu mimoprodukčních funkcí 

zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí (půdy, vody a 

ovzduší) a vytvářet podmínky pro provádění společné zemědělské politiky EU
221

. 

Důležitější oblastí působnosti zákona o zemědělství z hlediska vlastníka 

zemědělské půdy jsou programy strukturální podpory, jakožto soubor opatření 

k provádění politiky podpory zemědělství v oblastech s méně příznivými podmínkami 

a v oblastech s ekologickými omezeními, podpora rozvoje mimoprodukčních funkcí 

zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí, opatření na posílení 

                                                      
221

 § 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 
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konkurenceschopnosti zemědělství a další
222

. Místo dřívější úpravy v zákoně č. 

105/1990 Sb., o soukromém podnikání, obsahuje zákon o zemědělství také podmínky 

pro podnikání v zemědělství. Zemědělský podnikatel musí splňovat podmínky 

uvedené v § 2e zákona o zemědělství
223

 a současně být zapsán v příslušné evidenci 

zemědělského podnikatele. 

 

Specifickým způsobem provozovaným typem zemědělské výroby je ekologické 

zemědělství. Zákon o ekologickém zemědělství se týká spíše zemědělských 

podnikatelů a osob provozujících zemědělskou výrobu, než samotných vlastníků, 

přesto je vhodné věnovat mu alespoň malý prostor. 

V zásadě platí, že ekologická zemědělská činnost
224

 a konvenční zemědělská 

činnost musí být striktně odděleny. Při registraci osoby podnikající v ekologickém 

zemědělství je tato osoba povinna označit pozemky, na nichž bude ekologicky 

hospodařit, podle evidence využití zemědělské půdy a podle uživatelských vztahů 

v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Jestliže dojde ke změně výměry 

ekologicky obhospodařovaných pozemků, je třeba změnu ohlásit Ministerstvu 

zemědělství. 

Ekologický zemědělec by měl vyvinout veškeré úsilí při oddělení ekologicky 

obhospodařovaných pozemků od pozemků nespadajících do této kategorie, zejména 

výsadbou živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, izolačních travnatých pásů nebo 

zřizováním cest. Doporučuje se oddělovací pás o šířce alespoň 3 metry. Zvláštní 

pozornost by měla být věnována také erozi sousedních pozemků a případnému 

                                                      
222

 Blíže k podpoře zemědělské činnosti a vlastnictví zemědělské půdy ve formě poskytování dotací a 

jejich podmínek v části 3.4.2. s názvem Dotace na zemědělskou výrobu. 
223

 Podle § 2e zákona o zemědělství může být zemědělským podnikatelem fyzická nebo právnická osoba, 

která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství a 

která, pokud jde o osobu fyzickou: a) dosáhla věku 18 let, b) má způsobilost k právním úkonům, e) má 

trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU, f) pohovorem 

před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka 

českého, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU; základní znalost jazyka českého 

prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna:  

1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a 

podnikání, 

2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah. 
224

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, definuje v § 3 odst. 1 písm. d) jako 

ekologického podnikatele osobu, která je evidována podle zvláštního právního předpisu a registrována 

podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě. Ekofarmou se myslí podle § 3 odst. 1 písm. d)uzavřená 

hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i 

hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 1, sloužící ekologickému zemědělství.   
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splachování půdy s obsahem ekologicky zakázaných látek (např. hnojiv nebo 

pesticidů)
225

. 

 

3.4. Ekonomické nástroje ochrany zemědělské půdy 

Ekonomické nástroje bychom mohli definovat jako prostředky ochrany 

životního prostředí, jejichž účelem je podnítit zájem na ochraně životního prostředí 

ekonomickou stimulací
226

. Vlastník je ekonomicky za pomocí těchto nástrojů 

motivován k ekologickému chování. Základní druhy negativních i pozitivních 

ekonomických nástrojů jako prostředků ochrany životního prostředí jsou uvedeny 

v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
227

, jejich konkretizace potom ve 

zvláštních zákonech
228

. 

Mezi negativní motivaci vlastníků půdy bychom zařadili odvody za odnětí 

pozemku ze ZPF. K pozitivním patří unijní i národní finanční podpory ve formě 

zemědělských dotací, náhrady za hospodaření v přírodně znevýhodněných horských 

oblastech a kompenzace újmy, způsobené omezením zemědělské činnosti vlastníka 

půdy nebo nájemce v důsledku realizace opatření na ochranu životního prostředí, 

způsobující jim horší ekonomické výsledky.   

V případě náhrad vlastníkům půdy je ekonomickou stimulací vyplácení 

finančních náhrad, jestliže zemědělské pozemky nebudou obhospodařovány intenzivní 

technologií, nebude používána silážní kejda, atd.  

 

3.4.1. Odvody za odnětí pozemku ze ZPF 

Zatímco nástroje z kapitoly 3.1.Omezení vyplývající z ochrany zemědělského 

půdního fondu bychom mohli označit jako administrativní, odvody za odnětí půdy ze 

ZPF již spadají do kategorie ekonomických nástrojů ochrany zemědělské půdy. Cílem 

je motivace investorů a jiných zájemců o nezemědělské využití pozemků, chráněných 

jako ZPF, k využití méně kvalitních a k zemědělské výrobě neužívaných pozemků a 

pozemků v nejmenší výměře. Průměrný roční úbytek zemědělské půdy v ČR v letech 

                                                      
225

 § 10 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.  
226

 DRAHOŠOVÁ, Michaela, Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, diplomová práce, 

Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012. 86 s. str. 16. 
227

 Zákon o životním prostředí uvádí ekonomické nástroje v § 31 až § 33, jsou to daně, poplatky, 

odvody a další platby, stanoví-li tak zvláštní předpisy, dále zvýhodněné sazby daní a poskytování úvěrů 

a dotací pro osoby, které chrání životní prostředí nebo využívají přírodní zdroje v souladu s principem 

trvale udržitelného rozvoje.  
228

 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí., str. 179 – 181. 
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2005 až 2009 činil 4 101 ha
229

. Co se týče orné půdy, její úbytek byl mezi lety 2005 – 

2009 ještě markantnější a průměrně činil 6 078 ha ročně
230

. 

Odvody se vztahují pouze na odnětí půdy zemědělsky obhospodařované nebo 

dočasně neobdělávané, nikoliv na pozemky sloužící pro podporu zemědělské 

výroby
231

. V zákoně o ochraně ZPF jsou v § 11 odst. 3 taxativně uvedeny případy, kdy 

se odvody nepředepisují
232

. Odvody za odnětí pozemku ze ZPF se nepředepisují, 

jestliže jde o odnětí pozemku pro stavbu,  sloužící zemědělské prvovýrobě. Termín 

zemědělská prvovýroba
233

 přitom není v žádném právním předpise definován. K této 

problematice se vyjádřil také Ústavní soud v nálezu ze dne 17.6.1998, sp. zn. II. ÚS 

81/98. V judikátu je vysloven názor, že správní orgány rozhodující o platbě odvodů za 

odnětí zemědělské půdy nemohou své závěry opřít o definici prvovýroby, která byla 

upravena v § 67 odst. 2 dnes derogovaného zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a 

vyrovnání
234

.  

Výše odvodů se stanoví teprve po pravomocném rozhodnutí příslušného orgánu 

o odnětí půdy ze ZPF. Sazebník odvodů je přílohou zákona o ochraně ZPF. Odvody za 

trvalé odnětí jsou jednorázové a splatné do 30 - ti dnů od právní moci rozhodnutí, 

                                                      
229

 Statistická ročenka životního prostředí v ČR za rok 2011, Tab. B3.1.1 Bilance půdy – stav k 31. 12., 

2005–2009, dostupná na: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENAXGA53MMQ 
230

 Tamtéž. Graficky je vývoj výměry zemědělské a orné půdy v jednotlivých krajích ČR znázorněn 

v Přílohách k práci. 
231

 § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. 
232

 Odvody se za trvale odnímanou půdu se nevztahují na: 

a) stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro zřizování 

rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení 

půdní úrodnosti, b) pro výstavbu objektů a zařízení pro čištění odpadních vod, c) komunikace, nádvoří, 

zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení, d) 

účely, vyjmenované v § 9 odst. 2, tedy takové, u nichž není třeba souhlasu s odnětím ze ZPF. 
233

 Definice zemědělské prvovýroby v právních předpisech nenajdeme, ale v § 2e odst. 3 zákona o 

zemědělství je definována zemědělská výroba. Jedná se o: a) rostlinnou výrobu včetně chmelařství, 

ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických 

rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných 

na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišnou výrobu 

zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby 

živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) 

produkci chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných 

produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), d) výrobu osiv a sadby, školkařských výpěstků a 

genetického materiálu rostlin, e) úpravu, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, f) 

chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích 

vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, g) hospodaření v lese, na 

pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, h) hospodaření s 

vodou pro zemědělské a lesnické účely. 
234

 Ústavní soud vyslovil názor, že podpůrně mohou orgány ochrany ZPF pro aplikaci pojmu 

zemědělská prvovýroba použít právní předpis, který upravuje obecně oblast, které se daný pojem týká 

(zemědělství, zemědělská výroba), tj. zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zde v ust. § 2e odst. 3 je 

uvedeno, co se rozumí zemědělskou výrobou a následně je třeba zhodnotit, zda posuzovaná stavba 

takové činnosti skutečně slouží. 
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zatímco odvody za dočasné odnětí se platí každoročně po dobu trvání odnětí půdy ve 

výši jedné setiny částky stanovené pro trvalé odnětí, se splatností vždy na konci 

kalendářního roku. Do účinnosti novely zákona o ochraně ZPF byly odvody příjmem 

obce, na jejímž katastrálním území se odnímání půda nachází a Státního fondu 

životního prostředí, a to v poměru 40 % ku 60 %. Od ledna 2011 nastaly změny 

v rozdělení odvodů. Nově jsou tyto odvody ze 75 % příjmem státního rozpočtu, z 15 

% příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a z 10 % příjmem rozpočtu obce, v 

jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Užití vybraných prostředků je vázáno na 

projekty, související s ochranou životního prostředí. Nemusí se však nutně jednat o 

ochranu zemědělské půdy.  

Výše odvodů je vypočtena pomocí ekonomické interpretace BPEJ. I když 

vyhláška Ministerstva zemědělství
235

, kterou se stanoví charakteristika BPEJ pochází 

z roku 1998, samotná měření
236

 BPEJ se uskutečnila v letech 1973 – 1980, kdy 

ochrana životního prostředí nepatřila mezi priority centrálně řízené ekonomiky, a 

svobodný trh s půdou neexistoval
237

. 

V únoru 2011 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí 

48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, k zákonu o ochraně ZPF. Díky této vyhlášce 

došlo k razantnímu navýšení sazeb za odnětí půdy ze ZPF. Zatímco před účinností 

vyhlášky dosahoval odvod za odnětí u nejhodnotnějších půd kategorie BPEJ 30300 

úrovně 172 500 Kč za jeden ha, nyní je to již 1 552 500 Kč. Změnil se také 

mechanismus výpočtu za odnětí. Roli již nehraje pouze BEPJ, ale také tzv. třída 

ochrany půdy.Třída ochrany půdy je dle zákona o ochraně ZPF kritériem kvality půdy 

a stanoví je Ministerstvo životního prostředí vyhláškou – koeficienty se pohybují od 

čísla 2 do čísla 9. Touto třídou ochrany se násobí hodnota BPEJ pozemku, což před 

účinností vyhlášky č. 48/2011 Sb. nebylo. I když investoři dosahují zhodnocením půdy 

jejím odnětím ze ZPF a přeměnou na stavební pozemek obrovských zisků, větší část 

než před rokem 2011 se jich vrací do veřejných rozpočtů.  
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 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných 

půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. 
236

 Podrobněji se BPEJ věnuje kapitola 2.3. Vývoj katastrální evidence zemědělské půdy. 
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 TKÁČIKOVÁ, Jana, ed. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, str. 213. 
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Jestliže dojde k odnětí pozemku ze ZPF bez předchozího vydání územního 

rozhodnutí nebo nad jeho rámec, orgán ochrany ZPF může rozhodnout o výši odvodů 

teprve v návaznosti na rozhodnutí, kterým bude toto odnětí dodatečně povoleno
238

. 

 

3.4.2. Dotace na zemědělskou výrobu  

Aby mohlo zemědělství v ČR, ale i v celé EU plnit svoji sociální, ekologickou a 

ekonomickou roli a přitom zůstat konkurenceschopné vůči ostatnímu světu, neobejde 

se v současné době bez veřejných dotací. Dotace směřují primárně na zemědělskou 

výrobu a ve prospěch pozemky obhospodařujích osob. Dotace pozitivně motivují 

vlastníky a obhospodařující osoby. V ČR hospodaří na svých zemědělských 

pozemcích pouze cca 10% vlastníků, zbytek vlastníků půdu pronajímá. 

Největší objem prostředků je alokován ve prospěch dotací na zemědělskou 

výrobu. Dotace v ČR se dělí podle původu prostředků do dvou skupin:  

1) Dotace z rozpočtu EU, 

2) Dotace ze státního rozpočtu ČR. 

 

Mezi nejdůležitějším dotační nástroje, financované z rozpočtu EU, patří tzv. 

přímé platby. Tyto platby se vztahují na celkovou obdělávanou plochu a při vstupu ČR 

do EU v roce 2004 tvořily jen 30 % hodnoty, jakou činily v EU - 15 před jejím 

východním rozšířením. Plné hodnoty dosáhnou až v roce 2013. Do roku 2013 jsou 

přímé platby dorovnávány ze státního rozpočtu ČR. Právním rámcem pro vyplácení 

přímých plateb jsou přístupové smlouvy jednotlivých zemí k EU a také nařízení Rady 

ES č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v 

rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro 

zemědělce (dále jen „Nařízení č. 1782/2003“). 

 

Ačkoliv je nařízení č. 1782/2003 v zemědělských kruzích vnímáno spíše 

politicky, jedná se o velmi důležitý legislativní nástroj. Aby mohla být naplněna jedna 

ze společných politik EU – společná zemědělská politika – bylo třeba vytvořit 

společné podmínky pro přímé platby v rámci různých režimů podpor, na něž se tato 

společná zemědělská politika vztahuje. Nařízení tedy stanovilo normy, které se byly 

nadřazeny právním předpisům členských států v zájmu naplnění společné zemědělské 
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2007., str. 112. 
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politiky. V preambuli Nařízení, konkrétně v odstavci 28, je stanoveno jasné směřování 

přímých dotací – ústup od v minulosti uplatňovaných plateb na konkrétní plodiny – 

směrem k ponechání volnosti zemědělcům, aby si vybrali, co budou produkovat na své 

půdě, včetně produktů stále podřízených spojené podpoře, a zlepšit tak jejich orientaci 

na trh, neměla by být jednotná platba podmíněna produkcí konkrétního produktu
239

. 

Jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS
240

) upravuje nařízení 

vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na 

plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování 

zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu (dále jen „nařízení o 

platbách SAPS“). Žádat o podporu může fyzická nebo právnická osoba, 

obhospodařující zemědělskou vedenou v evidenci využití zemědělské půdy podle 

uživatelských vztahů. Nemusí jít tedy nutně o vlastníka a ve většině případů ani nejde. 

Zemědělská výroba se totiž uskutečňuje většinou na pronajaté zemědělské půdě a 

dotace směřují k těm, kdo zemědělskou výrobu provozují. Podpora se vztahuje na 

následující zemědělské kultury a podkultury, přičemž výše podpory není závislá na 

konkrétním druhu kultury: 

- orná půda, travní porost stálá pastvina, travní porost ostatní, vinice, chmelnice 

osázená, chmelnice neosázená, ovocný sad intenzivní, ovocný sad ostatní, 

školka, zelinářská zahrada, rychle rostoucí dřeviny.  

 

Minimální výměra pro žádost je jeden ha zemědělské půdy v součtu všech 

půdních bloků či dílů v jednotné žádosti. Zemědělská půda, na kterou je uplatňována 

finanční podpora, musí být na žadatele vedena v LPIS nejméně od data podání žádosti 

do 31.8. kalendářního roku, ve kterém žádá o podporu. Po celé období, po které je na 

žadatele vedena v LPIS, musí být půda zemědělsky obhospodařována. 

 

Žadatel se zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu půdy
241

. Mezi ně patří například protierozní opatření na půdě 

                                                      
239

 Odst. 28 Preambule nařízení Rady ES č. 1782/2003,kterým se stanoví společná pravidla pro režimy 

přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro 

zemědělce.  
240

Single area payment scheme (jednotná platba na plochu). 
241

§ 8 nařízení o platbách SAPS uvádí jako podmínky dobrého zemědělského a environmentálního 

stavu: a) nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a 

travnaté údolnice; b) je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na 

půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů; c) 

kejda nebo močůvka je zapravována do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou 



76 

 

se sklonem větším než 7 %, nebo že nezmění na jím užívaném půdním bloku či dílu 

druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda. Žadatel 

je také povinen uvést v žádosti všechny půdní bloky, vedené na žadatele v LPIS v 

odpovídající výměře (výměra LPIS) a současně výměra, na kterou je požadována 

jednotná platba na plochu (výměra SAPS). Nemusí tedy uplatňovat podporu na 

všechny pozemky, která obhospodařuje. 

 

Protože až do roku 2013 nedosahují jednotné platby na plochu úrovně v EU - 15, 

byl při vstupu ČR do EU zaveden tzv. dorovnávací příspěvek k dotacím z rozpočtu 

EU. Tento z národních zdrojů financovaný příspěvek (Top - Up) se poskytuje 

k jednotné platbě na plochu (SAPS). Podmínkou poskytnutí národních doplňkových 

plateb je přiznání platby na plochu (SAPS). 

Platby se poskytují na různé účely
242

, z hlediska zemědělské půdy je významná 

platba na zemědělskou půdu. Žadatelem o platbu může být fyzická nebo právnická 

osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci
243

. 

Vlastník zemědělské půdy v mnoha případech půdu neobhospodařuje, na národní 

doplňkovou platbu tedy nedosáhne. 

 

Fyzické a právnické osoby, obhospodařující zemědělskou půdu, může podat 

žádost o zařazení svých pozemků do provádění tzv. agroenvironmentálních opatření 

(dále jen „AEO“). Podmínkou je obhospodařovaná výměra půdy od 5 ha, u některých 

druhů půdy stačí jen 0,25 ha podle druhu opatření
244

. Je možná kombinace dotace na 

několik AEO, na jednom půdním bloku či dílu nesmí celková dotace na 1 ha překročit 

maximální limit, stanovený předpisy EU
245

. 

 

                                                                                                                                                         
řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních 

bloků, s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 

stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis; d) nedošlo ke změně zemědělské kultury 

travní porost na zemědělskou kulturu orná půda; e) nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních 

blocích, popřípadě na dílech půdních bloků. 
242

 Účely Top-Up platby: Platba na zemědělskou půdu, platba na chmel, platba na přežvýkavce, platba 

na chov ovcí, popřípadě chov koz, platba na chov krav bez tržní produkce mléka, platba na brambory. 
243

 § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních 

doplňkových plateb k přímým podporám. 
244

 Mezi AEO patří: ekologické zemědělství, integrovaná produkce pěstování ovoce, integrovaná 

produkce pěstování révy vinné, integrovaná produkce pěstování zeleniny, ošetřování travních porostů, 

zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin, biopásy.  
245

 Celková výše dotace v systému AEO nesmí překročit: 600 EUR/ha, jde-li o ornou půdu, 450 

EUR/ha, jde-li o travní porosty, 900 EUR/ha, jde-li o trvalé kultury.  
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3.5. Náhrady poskytované vlastníku zemědělské půdy za ztížené 

hospodaření 

V případech omezení vlastnického práva ve volbě a způsobu hospodaření na 

zemědělských pozemcích je nezbytné v určitých situacích v zájmu zachování rovných 

příležitostí pro uplatnění na trhu vlastníkům nebo hospodařícím nájemcům poskytnout 

náhradu. Vlastník zde nemá možnost volby chování, která je základní charakteristikou 

ekonomických nástrojů. Důležitá omezení vyplývají z tzv. složkových zákonů na 

ochranu životního prostředí
246

. Náhrady jsou upraveny v § 58 ZOPK, § 28 vodního 

zákona a v § 3 odst. 3 zákona o ochraně ZPF  a vztahují se na újmu vlastníku nebo 

nájemci zemědělského pozemku v případě zvláštní ochrany přírody nebo zařazení 

území do oblasti Natura 2000. Při újmě se poskytuje finanční náhrada. Jestliže o 

finanční náhradu požádají současně vlastník pozemku a jeho nájemce, poskytuje se 

pouze vlastníku. Náhrada náleží také v případě vzniku nebo trvání újmy v důsledku 

omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného 

podle ZOPK. Nárok na finanční náhradu zaniká, pokud nebyla žádost o náhradu 

doručena příslušnému orgánu ochrany přírody do 3 měsíců od skončení kalendářního 

roku, v němž újma vznikla nebo trvala.  

V praxi může docházet k situacím, kdy je vlastník nebo nájemce oprávněn 

požádat o náhradu za omezení z důvodů uvedených v § 69
247

 ZOPK a současně podle 

zvláštního právního předpisu, náhrada se podle § 58 odst. 2 ZOPK o takto poskytnutou 

částku snižuje
248

. Celková výše náhrady nesmí přesáhnout finanční částku, která je 

rozdílem mezi situací při uplatnění omezení a situací, kdy by tato omezení nebyla 

uplatněna. Smluvní zajištění ochrany území se preferuje u EVP a finanční náhrada 

může být upravena odchylně, ovšem i tady platí, že taková náhrada nemůže být vyšší, 

                                                      
246

 ZOPK, vodní zákon a zákon o ochraně ZPF. 
247

 Podle § 69 ZOPK je možné k uskutečnění záměrů uvedených v § 68 odst. 2 ZOPK (péče o pozemky 

z důvodů ochrany přírody nebo též způsob hospodaření ve zvláště chráněných územích a PO) lze 

poskytnout finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům dotčených pozemků za předpokladu, že se 

tito zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí. 
248

 Náhrady újmy za ztížené hospodaření z důvodů ochrany přírody a krajiny nemá být poskytována 

duplicitně nebo dokonce ještě vícekrát. V § 58 ZOPK je obecná právní úprava za újmu způsobenou 

regulací ve prospěch ochrany přírody a krajiny, vedle toho existuje zvláštní úprava, podle které se 

postupuje přednostně, pak už se náhrada podle § 58 ZOPK nehradí. Například – jestliže se poskytuje 

náhrada z důvodů omezení na přechodně chráněné ploše, neposkytuje se podle § 58, náhrada podle § 69 

nebo dotace, zaniká nárok na poskytnutí podle § 58, náhrada poskytnutá podle zákon č. 115/2000 Sb., o 

poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy zakládá zánik nároku 

na náhradu podle § 58, atd.  
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než je možné dosáhnout za současného dodržení limitů, stanovených prováděcím 

právním předpisem
249

. 

K zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability se po dohodě 

s vlastníkem uskuteční opatření uvedená v § 4 odst. 1 ZOPK
250

. Hlavním prostředkem, 

zajišťujícím realizaci schválených plánů, by měly být dohody s vlastníky dotčených 

pozemků. ZOPK pamatuje i na situace, kdy vymezení systému ekologické stability 

vyžaduje změnu v užívání pozemku, se kterou jeho vlastník nesouhlasí. V tomto 

případě je vlastníku Pozemkovým úřadem nabídnut jiný pozemek ve vlastnictví státu v 

přiměřené výměře a kvalitě, jako je původní pozemek, a to pokud možno v téže obci, 

ve které se nachází převážná část pozemku původního
251

. 

Problematiku náhrad za ztížení zemědělského hospodaření z důvodů ochrany 

přírody podle části třetí až páté
252

 ZOPK stanoví vyhláška Ministerstva životního 

prostředí a Ministerstva zemědělství č. 432/2005 Sb., o podmínkách a způsobu 

poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. 

Vztahuje se na finanční kompenzace činností, kterou jsou na daném pozemku 

v důsledku ochrany přírody zakázány
253

.  

Ztížení zemědělského hospodaření a zásah do vlastnických práv vlastníků 

zemědělské půdy obsahuje také vodní zákon. V chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod je zakázán výkon některých činností
254

. Jde o území relativně velká
255

, se 

                                                      
249

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 289 – 301. 
250

 Podle § 4 odst. 1 ZOPK: „Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a 

reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření 

základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního 

plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského 

půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností 

všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na 

kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické 

stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření stanoví Ministerstvo 

životního prostředí České republiky obecně závazným právním předpisem.“ 
251

 § 59 odst. 2 ZOPK. 
252

 Náhrady za ztížení hospodaření podle: Část třetí – zvláště chráněná území, část čtvrtá – Natura 2000, 

část pátá – památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů.  
253

 Výčet je uveden v § 2 vyhlášky a jedná se o: a) zákaz hnojení, zákaz používání kejdy, silážních šťáv 

a ostatních tekutých odpadů na travních porostech, b) zákaz použití biocidů v ovocných sadech, vinicích 

a chmelnicích, c) dočasné vyloučení hospodaření na travních porostech, d) zamezení vstupu 

hospodářských zvířat na část pozemku, e) snížení zatížení travního porostu dobytčími jednotkami, f) 

posun termínu seče na travních porostech, g) vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných 

omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky, h) změnu druhové skladby rybí obsádky nebo i) 

mimořádné nebo nákladově náročnějších opatření. 
254

 Podle § 28 odst. 2 vodního zákona je v chráněných oblastech přirozené akumulace vod v rozsahu 

stanoveném nařízením vlády zakázáno: a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, b) odvodňovat lesní 

pozemky, c) odvodňovat zemědělské pozemky, d) těžit rašelinu, e) těžit nerosty povrchovým způsobem 

nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, f) těžit a 

zpracovávat radioaktivní suroviny, g) ukládat radioaktivní odpady. 
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schopností zadržovat velké množství vody v krajině. Právě z důvodu zákazu některých 

činností na takovém území má vlastník v případě škody nárok na její náhradu
256

.  

Další omezení vyplývají z vodního zákona při stanovení ochranného pásma 

vodních zdrojů. Pásmo může být stanoveno pro zásobování pitnou vodou s 

průměrným odběrem více než 10.000 m³ za rok, výjimečně i méně. V případě omezení 

vlastníků pozemků v ochranných pásmech jim náleží kompenzace, kterou na jejich 

žádost poskytnou v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl, umožňující 

v nich vzdouvání vody, v ostatních případech poměrně oprávnění k odběru vody 

z vodního zdroje
257

. V případě nedohody o kompenzaci rozhodne o jednorázové 

náhradě soud. 

Vlastník zemědělského pozemku je povinen hospodařit způsobem, jehož 

důsledkem nebude znečištění půdy a tím i vyprodukovaných potravin a nebudou 

poškozovány fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Zjistí-li orgány 

ochrany ZPF závady v plnění těchto povinností, mohou uložit odstranění zjištěných 

závad a v krajním případě i rozhodnutím zakázat hospodaření na pozemku, 

kontaminovaném látkami ohrožujícími život nebo zdraví
258

. Opatření musí být před 

jejich uložením projednána s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, který je oprávněn 

požádat Státní fond životního prostředí o příspěvek na zmírnění ekologických 

důsledků nařízení nápravných opatření. To neplatí, jestliže závady způsobil 

hospodařící subjekt sám
259

. 

Zájem státu na využívání nerostného bohatství se střetává se zájmem vlastníků 

půdy. Jestliže je vlastník nemovitosti činnostmi uvedenými v § 14 odst. 2
260

 

                                                                                                                                                         
255

 Podle Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod (dále jen 

„CHOPAV“) Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, dále 

nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o CHOPAV Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, 

Vsetínské vrchy a oblast Žamberk a nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o CHOPAV Chebská pánev a 

Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér 

řeky Moravy. 
256

 § 28 odst. 4 vodního zákona. 
257

 § 30 vodního zákona. 
258

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo., str. 245. 
259

 § 3 odst. 3, 4 a 5 zákona o ochraně ZPF. 
260

 Jedná se o:a) vyhledávání ložisek ropy nebo zemního plynu, b) vyhledávání ložisek vyhrazených 

nerostů hrazené plně z prostředků státního rozpočtu, c) vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod 

pro hromadné zásobování pitnou vodou nebo přírodních léčivých zdrojů (minerálních a termálních vod, 

plynů a emanací), d) zjišťování a hodnocení geologických údajů pro tvorbu a ochranu životního 

prostředí, e) vyhledávání a průzkum geologických struktur vhodných pro ukládání rizikových a 

radioaktivních odpadů, f) vyhledávání a průzkum geologických struktur vhodných pro budování 

podzemních zásobníků zemního plynu a ropy, g) geologické práce potřebné pro jiné činnosti prováděné 

ve veřejném zájmu, h) zjišťování a vyhodnocování geologických údajů nezbytných pro prevenci nebo 

likvidaci stavů veřejného ohrožení zdraví a bezpečnosti obyvatelstva, i) geologické práce prováděné při 

výkonu státní geologické služby. 
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geologického zákona nebo vyznačením a uchováváním významných výzkumných a 

průzkumných děl podstatně omezen v obvyklém užívání své nemovitosti, má za toto 

omezení právo na přiměřenou náhradu. Právní úprava náhrad škod způsobených 

geologickými pracemi je upravena v § 16 geologického zákona
261

. Stejně jako horní 

zákon odkazuje i geologický zákon především na obecné předpisy o náhradě škody
262

, 

tedy především občanský zákoník
263

. Od této obecné úpravy se liší například 

stanovenou povinností uvést ke geologické činnosti použité nemovitosti neprodleně do 

předešlého stavu, popřípadě pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat. 

V případě nemožnosti nebo hospodářské neúčelnosti náhrady způsobené škody 

uvedením do předešlého stavu, má vlastník nemovitosti právo na náhradu škody v 

penězích. 

Organizace oprávněné k dobývání ložiska také odpovídají podle § 37 horního 

zákona za škody, způsobené těžbou nerostných surovin. Pro vlastníky zemědělských 

pozemků je patrně nejvýznamnější náhrada za zhoršení vodních poměrů pozemku, 

ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje nebo zhoršení její jakosti. 

 

Podle mysliveckého zákona je uživatel honitby vlastníku nebo nájemci 

odpovědný za škodu, kterou způsobil provozování myslivosti. Nese následky toho, že 

zvěř způsobuje škody na rostlinách, případně na jiných věcech. Na straně uživatele 

honitby není vyžadováno zavinění, ke vzniku nároku na náhradu škody postačí 

příčinná souvislost mezi jednáním uživatele honitby (včetně osob, které se s jeho 

souhlasem pohybují na honebních pozemcích) nebo zvěře a způsobenou škodou
264

. 

Vlastník nebo nájemce zemědělského pozemku nemá podle § 54 zákona o 

myslivosti nárok na náhradu škody, způsobené zvěří, jestliže zemědělské plodiny 

nesklidil v agrotechnických lhůtách. Není nárok také na náhradu škody na plodinách 

již sklizených. Sklizní se ovšem nemyslí např. vyorávka brambor, ale teprve jejich 

sběr a současný odvoz. Dále nejde uplatnit nárok vlastníka nebo nájemce pozemku na 

ztráty na plodinách, vzniklé jejich nedokonalou sklizní. 

Posledním zde zmiňovaným omezením vlastníka zemědělské půdy je 

respektování ochrany zvlášť chráněných živočichů. Povinnost je uložena zákonem č. 
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 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (geologický zákon). 
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 § 16 odst. 1. geologického zákona. 
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 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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 ČECHURA, Vladimír, VANĚK, Jiří a NOVÁK, Rudolf. Komentář k zákonu o myslivosti. 1. vyd. 

Praha: Vega, 2002., str. 191. 
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115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

živočichy. Tito živočichové mohou svým chováním a způsobem života napáchat 

škody na zemědělských i jiných pozemcích. Z důvodů ochrany těchto živočichů a 

znevýhodnění vlastníků, resp. nájemců pozemků při způsobení škody vybranými 

zvláště chráněnými živočichy
265

 na pozemcích je možné požádat o náhradu škody. 

Z hlediska vlastníka zemědělských pozemků má patrně největší význam náhrada 

škody, způsobená na nesklizených plodinách a trvalých porostech, přičemž sklizeň 

plodin nesměla být prováděna po v daném území obvyklých agrotechnických lhůtách, 

s výjimkami hodných zvláštního zřetele. Poškozený musí škodu nahlásit do 48 hodin 

od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody. 
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 Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

živočichy. Taxativní výčet vybraných zvláště chráněných živočichů je uveden v § 3 zákona a jedná se o 

bobra evropského, vydru říční, kormorána velkého, losa evropského, medvěda hnědého, rysa ostrovida 

a vlka. 
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4. Současný stav zemědělského vlastnictví v ČR 

Kapitola se věnuje dnešnímu stavu a dnešním problémům vlastnictví 

zemědělských pozemků, a to spíše z praktického hlediska vlastníka a také z hlediska 

uživatele pozemku. 

 

4.1.   Daňová povinnost vlastníků zemědělské půdy 

Vlastníci zemědělské půdy mají daňovou povinnost jako kteříkoliv jiní vlastníci 

nemovitostí. Vztahují se na ně dvě níže uvedené přímé daně: daň z nemovitosti a daň 

z převodu nemovitosti. 

 

4.1.1.Daň z nemovitosti 

Hlavní rozdělení této majetkové daně je na daň z pozemku a daň ze stavby. 

V české právní úpravě může mít pozemek a stavba jiného vlastníka
266

. Vlastníka 

zemědělské půdy se týká spíše daň z pozemku, proto se zaměříme pouze na ni. 

Poplatníkem daně z pozemku je zásadně vlastník v případě, že vlastnické hranice 

pozemků jsou vyznačeny v katastrálních mapách a jednoznačně vymezeny v terénu
267

. 

Jestliže je pozemek ve spoluvlastnictví, platí pro všechny spoluvlastníky solidární 

povinnost k platbě daně. Nájemce pozemku je poplatníkem daně pouze v případě, že 

pozemek je veden ve zjednodušené evidenci
268

. Dani z nemovitosti podléhají všechny 

pozemky, evidované v katastru nemovitostí, s výjimkami uvedenými v § 4 zákona č. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
269

. Jedná se především zemědělské pozemky (orná 
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§ 120 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
267

 BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xxviii, str. 220. 
268

 Zjednodušené evidenci se věnuje oddíl diplomové práce 2.3.2. Dnešní katastr nemovitostí a jeho 

funkce, str. 38. 
269

 O daně z pozemku jsou osvobozeny: a) pozemky ve vlastnictví státu; b) pozemky ve vlastnictví té 

obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí; c) pozemky užívané diplomatickými zástupci 

pověřenými v ČR, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají 

diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany ČR, a že je 

zaručena vzájemnost; d) pozemky spravované PF ČR; e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou 

nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem 

uznaných, dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a 

náboženských společností; f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení 

občanů a obecně prospěšných společností; g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící 

školám a školským zařízením, poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského 

oprávnění, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, 

knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb, zařízením sociální péče,nadacím a se stavbou památkových objektů 

stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR v dohodě s Ministerstvem kultury ČR; h) pozemky 

tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, 

stanovené vyhláškou Ministerstva financí ČR v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ČR; i) 

pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy; j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně 
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půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty), ale i 

nezemědělské (hospodářské lesy, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební 

pozemky dosud nezastavěné a ostatní plochy)
270

. 

Sazby daně z nemovitosti rozděluje odborná literatura do tří skupin
271

: pozemky 

zemědělské, pozemky hospodářských lesů a intenzifikační rybníky a zastavěné plochy 

a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Zaměříme se pouze na daň ze 

zemědělských pozemků. Sazba daně je představuje součin výměry pozemku a 

průměrné ceny, která je stanovena vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 412/2008 

Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 

cenami zemědělských pozemků. Ceny ve vyhlášce jsou určeny na základě BPEJ a jsou 

odstupňovány podle katastrálních území jednotlivých obcí, kde se pozemek nachází. 

Z takto určeného základu se daň z nemovitosti vypočte průměrnou sazbou ve výši 0,75 

% z hodnoty pozemku, u trvalých travních porostů je výše 0,25 %
272

. 

K administraci daně je určen místě příslušný finanční úřad. Zdaňovacím 

obdobím je jeden kalendářní rok a daň se vyměřuje dopředu vždy podle stavu 

k 1.lednu pro rok, na který je vyměřována. Splatnost daně je ve dvou splátkách, a to 

k 31.květnu a 30.listopadu. Jestliže se jedná o poplatníka, provozujícího zemědělskou 

výrobu nebo chov ryb, je daň splatná k 31.srpnu a 30.listopadu. V případě, že daň 

                                                                                                                                                         
přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a 

chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny; k) pozemky remízků, hájů a 

větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky pásma hygienické ochrany vod I. 

stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat;l) pozemky veřejně 

přístupných parků, prostor a sportovišť;m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na 

dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo 

biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě; n) na dobu pěti let od nabytí 

účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky a do výměry 10 ha pozemky hospodářských lesů vydané 

vlastníkům na základě zvláštního předpisu, a to i v případech, kdy za tyto pozemky byly přiděleny 

pozemky náhradní, pokud na nich vlastníci nebo osoby blízké sami hospodaří a nedošlo k převodu nebo 

přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké; o) pozemky určené pro veřejnou dopravu; 

p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů, a 

pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů; r) pozemky ve 

vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů; 

s) zrušeno; t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu; u) pozemky ve 

vlastnictví veřejných výzkumných institucí; v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a 

trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené 

pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném 

území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které 

současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém 

leží. 
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 BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo., str. 223. 
272

 Tamtéž, str. 223. 
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nepřesáhne roční částku 5.000 Kč, je splatná najednou, se splatností k 31.květnu. 

Stejně tak i vyměřenou daň vyšší než 5.000 Kč je možné zaplatit jednorázově
273

. 

 

4.1.2.Daň z převodu nemovitosti 

Tato majetková daň se vztahuje na změnu vlastnictví nemovitosti, proto je 

označována jako převodní nebo transferová daň. Daň z převodu nemovitostí je 

upravena společně s daní dědickou a darovací zákonem č. č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Převodní daň se vztahuje na 

fyzické i právnické osoby s výjimkami, z nichž z hlediska vlastníka zemědělských 

pozemků je významné osvobození nabytí majetku, vydaného podle zákona o půdě, a 

to i pro převod nebo přechod majetku, jestliže k němu dochází mezi restituentem a 

osobami blízkými
274

. 

Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je při smluvních převodech 

prodávající, zatímco nabyvatel je jeho ručitelem. Při přechodech na základě 

rozhodnutí státního orgánu nebo soudu je poplatníkem nabyvatel majetku. Předmětem 

daně jsou úplatné převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem. Základem daně 

je zásadně cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a to i 

v případě, že cena za převod vlastnického práva je nižší. V případě vyšší ceny za 

převod, než ceny znalecké, se platí daň z ceny za převod. Sazbou daně je jednotná 

sazba poměrná lineární, která činí 3% z ceny převodu
275

. Administrace daně spadá pod 

místně příslušný finanční úřad, kde má nabyvatel sídlo nebo bydliště. Poplatník daně 

z nemovitosti je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce 

následujícího po měsíci, v němž převod nastal
276

. 

 

4.2.   Trh se zemědělskou půdou 

V České republice bylo k 1.1.2012 podle katastru nemovitostí evidováno 

4 229 167 ha zemědělské půdy, což je cca 53% rozlohy země
277

. Rozloha zemědělské 

půdy se značně liší podle velikostí krajů, nejvíce zemědělské půdy se nachází ve 

Středočeském a Jihočeském kraji, z toho orná půda kromě Středočeského kraje i 
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 Tamtéž, str. 228 – 229.  
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 § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  
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 § 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 
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 BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo., str. 229 – 232. 
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 Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí ČR. Přístupné z www: 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA. Graficky vyjádřeno v Přílohách 

diplomové práce. 
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v kraji Jihomoravském. Nejvíce parcel s druhem zemědělská půda se naopak nachází 

v Jihomoravském kraji, následovaném krajem Středočeským. Souvisí to s více 

roztříštěným vlastnictvím malých parcela na Jižní Moravě. Počet vlastníků parcel 

zemědělské půdy se odhaduje na cca 3 miliony
278

. 

 

4.2.1. Tržní versus úřední ceny zemědělských pozemků 

Určení ceny zemědělské půdy se provádí několika způsoby. Prvním je určení 

podle katastrálního území, které se používá například u výpočtu daně z nemovitosti. 

Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 

pozemků, se cena pozemku odvíjí od katastrálního území obce, kde se pozemek 

nachází. Pohybují se od cca 1 Kč za m² do cca 17 Kč za m². 

Dalším způsobem je určení ceny podle konkrétních vlastností pozemku (podle 

BPEJ), nikoliv jen podle katastrálního území. Způsob určení ceny, prováděný na 

základě přílohy č. 22 vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se používá pro 

výpočet daně z převodu nemovitostí. Je vhodný pro oceňování menších půdních celků 

a cena zemědělských pozemků se pohybuje od 1 Kč za m² u nejméně bonitních 

pozemků do cca 17 Kč za m² za pozemky nejvíce bonitní. 

Posledním postupem zjištění ceny zemědělských pozemků je odhadní cena na 

základě znaleckého posudku. Základem je podobně jako u předchozího ocenění 

vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ovšem tentokrát příloha č. 23. K ceně 

stanovené podle BPEJ je připočtena přirážka nebo srážka podle této přílohy. 

Nejvýraznější zvýšení ceny je obvykle způsobeno přirážkami dle velikosti obce, 

sousedních obcí nebo sousedních katastrálních území. Přirážka se může pohybovat až 

do výše 560 % u zemědělských pozemků na území hlavního města Prahy, zatímco 

srážka může činit až 35 % u pozemků bez ohledu na jejich umístění, které potřebují 

odvodnění, resp. až 60 % u pozemků, které bezprostředně sousedí s lesním pozemkem 

s lesním porostem v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem do 

šířky 20 metrů, a to při sklonu oceňovaného pozemku k jihu. 
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 Údaje Svazu vlastníků půdy. Přístupné z www:http://www.svazvlastnikupudy.cz/. 
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Vedle úředních a odhadních cen existuje samozřejmě také tržní cena 

zemědělských pozemků. Tržní cenu ovlivňuje několik faktorů. Mezi ty základní patří 

kromě hodnoty půdy vyjádřené BPEJ také existence a podmínky nájemní smlouvy 

mezi vlastníkem a nájemcem, hospodařícím na pozemku. Cena pozemku je zpravidla 

vyšší při celkové větší výměře jednoho vlastníka v jedné lokalitě. Velmi důležitá je 

také přístupnost pozemku. Jestliže je přístup k pozemku přes několik dalších pozemků 

soukromých vlastníků, a nikoliv z veřejně přístupné komunikace, hodnota pozemků se 

z důvodů nutnosti zajištění přístupu snižuje. Zvláště u zemědělských pozemků může 

mít vliv jejich poloha v krajině, svažitost a celková atraktivnost lokality. Trh se 

zemědělskými pozemky dále brzdí pro vlastníky často neúměrně dlouhé výpovědní 

lhůty nájemních smluv, výrazně silnější postavení nájemce z důvodů nepřístupnosti 

pozemku, neexistence konkurence mezi nájemci a celkově zakonzervované právní 

povědomí z dob bezplatných a časově neomezených užívacích práv zejména u 

nástupnických subjektů JZD. 

 

4.2.2. Omezení převodů pozemků 

Mezi převody pozemků tvořících ZPF se již u fyzických a právnických osob 

neuplatňují žádná omezení. Poslední bariéra byla odstraněna novelou zákona č. 

219/1995 Sb., devizový zákon, účinnou od 18.7.2011. Tento zákaz se ovšem často 

obcházel založením právnické osoby se zahraniční účastí a nákupem nemovitosti touto 

právnickou osobu. Dále neexistují omezení co do plochy zemědělských pozemků, 

nabývaných jednou fyzickou nebo právnickou osobou soukromého práva. 

 

4.2.3. Nabývání pozemků od státu a role Pozemkového fondu ČR 

Pozemkový fond ČR (dále jen „PF ČR“) byl založen v roce 1992 zákonem č. 

569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, k administraci vydávání 

restituovaného majetku podle zákona o půdě. Dalším zákonem, určujícím působnost 

PF ČR, je zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 

pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o prodeji půdy“), a v úseku správy nemovitostí rovněž zákon č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím zastupováním v právních vztazích. PF ČR spravuje 

státní zemědělské nemovitosti (budovy, jiné stavby a pozemky), které sloužily ke dni 

účinnosti zákona o půdě zemědělské, popř. lesní výrobě. K 31.12.2010 PF ČR takto 



87 

 

spravoval zemědělskou půdu o celkové rozloze 239 000 ha
279

. Blokované pozemky 

pro církve
280

 jsou PF ČR evidovány k 1.1.2011 ve výměře 48 412 ha, což se ještě dále 

zpřesňuje. K 1.1.2012 disponuje PF ČR 121 000 ha zemědělské půdy, určenými 

k privatizaci
281

. 

Důležitou činností PF ČR je prodej půdy ve státním vlastnictví na základě § 7 

zákona o prodeji půdy. Osoby oprávněné k nabytí zemědělské půdy jsou již zmíněny 

v části diplomové práce 2.1. Specifika vlastnictví zemědělské půdy. V roce 2010 PF 

ČR uskutečnil 5 kol veřejné nabídky pozemků podle zákona o půdě. V jejich rámci 

bylo oprávněným osobám nabídnuto 2 200 ha náhradních pozemků. Zájemci se 

přihlásili pouze o 502 ha. V nabídce podle § 7 zákona o prodeji půdy, do níž se 

oprávněné osoby mohou zapojit rovněž, bylo nabídnuto 25 700 ha a oprávněné osoby 

se přihlásily o 1 700 ha, přičemž absolutní přednost oprávněných osob podle § 7 odst. 

5 zákona o půdě byla využita pouze v cca 1,2 % z celkové nabídky pozemků
282

.  

Nabídky zemědělských nebo nezemědělských pozemků od PF ČR se provádějí 

formou veřejné nabídky osobám, uvedeným v § 7 zákona o prodeji půdy. Přednost 

mají oprávněné osoby
283

, zemědělští podnikatelé
284

, společníci obchodních 

společností
285

, členové družstev a vlastníci zemědělské půdy
286

. V případě zájmu o 

nabídnuté pozemky mohou tyto osoby podat nabídku na koupi pozemků do 30 - ti dnů 

od vyhlášení veřejné nabídky. Přihlásí-li se do nabídky jednoho pozemku více osob, 

rozhoduje nabídnutá cena. Jestliže do jednoho měsíce od vyhlášení prodeje požádají o 

                                                      
279

 Výroční zpráva Pozemkového fondu ČR za rok 2011. Přístupné z www: 

http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?KategorieID=1304. 
280

     K 3.10.2012 (den odevzdání diplomové práce) nebyl stále schválen zákon o majetkovém 

narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.      
281

 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu. Přístupné z www: 

http://www.psp.cz/ff/90/af/6a/08.htm. 
282

 Výroční zpráva Pozemkového fondu ČR za rok 2011. Přístupný z www: 

http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?KategorieID=1304. 
283

 Oprávněné osoby podle zákona o půdě, kterým vzniklo právo na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 

zákona o půdě a kterým nemohl být vydán pozemek z vlastnictví fyzické osoby, která jej nabyla od státu, 

neboť tato osoba není osobou povinnou ve smyslu § 5 zákona o půdě, a na fyzické nebo právnické 

osoby, na něž toto právo přešlo nebo bylo převedeno. 
284

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. 
285

 Společníci obchodních společností nebo členové družstev, kteří 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. 
286

 Osoby podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o prodeji půdy, 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. 
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převod pozemků obce, vlastníci staveb a uživatelé pozemků v zahrádkových nebo 

chatových osadách (podle § 5 zákona o prodeji půdy) nebo vlastník sousedních 

pozemků (podle § 6 zákona o prodeji půdy), mají přednost před zájemci, uvedenými v 

§ 7 zákona o prodeji půdy. Možnost nabýt pozemkové vlastnictví pro ostatní osoby
287

 

se otvírá v případě nezájmu o pozemky ze strany osob, vyjmenovaných v § 5 až 7. O 

prodeji pozemku zde rozhoduje nabídnutá cena, soutěž probíhá nejméně v jednom a 

nejvíce ve třech kolech.  

Kupní cena za pozemky je stanovena podle kategorií nabyvatele. Při prodeji 

podle § 7 zákona o prodeji půdy je minimální cena stanovena podle přílohy č. 22 

vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (cena podle BPEJ) nebo nejsou-li pozemky 

bonitovány, za průměrnou cenu pro jednotlivá katastrální území podle vyhlášky 

Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území 

s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Kupní cena 

musí být uhrazena do 60 - ti dnů od účinnosti kupní smlouvy a je možné ji hradit ve 

splátkách po dobu až 30 - ti let. K pozemku získanému výše uvedeným postupem má 

stát prostřednictvím pozemkového fondu předkupní právo. Pozemek s takovým 

předkupním právem nesmí být předmětem zástavního práva
288

. 

 

PF ČR ukončí svou činnost k 31.12.2012 a nyní je v PSP ČR vládní návrh 

zákona o Státním pozemkovém úřadu. Tato instituce by měla nahradit PF ČR a 

soustavu pozemkových úřadů od 1.1.2013. Státní pozemkový úřad bude podle svých 

kompetencí vystupovat jako orgán vykonávající působnost veřejné správy v oblasti 

pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech a v oblasti restitucí v souladu se zákonem o půdě, jehož novela 

je rovněž součástí návrhu, a současně jako orgán zabývající se správou státního 

zemědělského majetku, včetně jeho prodeje
289

. V rámci nového zákona o Státním 

                                                      
287

 Tyto ostatní osoby musí splnit požadavky podle § 4 zákona o prodeji půdy: a) fyzická osoba, která je 

občanem:1. České republiky, 2. jiného členského státu EU, 3. státu, který je smluvní stranou Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru, nebo 4. Švýcarské konfederace; b) obec; d) oprávněná osoba, jejíž 

nárok vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku podle cenového předpisu platného k 

poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy, v případě převodů podle § 

7 z minimální ceny a v případě převodů podle § 8 z ceny pozemku podle cenového předpisu platného k 

poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje. 
288

 § 170 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
289

 Důvodová zpráva k návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu. Přístupné z www: 

http://www.psp.cz/ff/90/af/6a/08.htm. 
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pozemkovém úřadu dojde také ke zrušení zákona č. 95/1999 Sb., o prodeji půdy. 

Aktuálně návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu prošel prvním čtením a byl 

přikázán Zemědělskému výboru PSP ČR
290

. 
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 Legislativní průběh návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu je možné sledovat na webových 

stránkách PSP ČR: http://www.psp.cz/ff/5a/1b.htm. 
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5. Závěr 

Diplomová práce měla za úkol analyzovat práva a povinnosti vlastníků 

zemědělské půdy. Věnovala se nejprve otázkám proč a jakým způsobem chránit půdu, 

jaké jsou zdroje ohrožení půdy a vývojem vlastnictví půdy v českých zemích a její 

evidenci. Stěžejní část diplomové práce se zabývala především omezením 

vlastnického práva z důvodů ochrany ZPF, omezení na základě ZOPK a dalších 

zákonů. Na část o omezeních navázalo pojednání o náhradách za tato omezení a 

pozitivní motivaci za hospodaření na pozemcích ve formě dotací. Poslední část 

poukázala na aktuální situaci vlastnictví zemědělské půdy, její využívání a nakládání 

s touto půdou. Je zde zmíněna daňová povinnost vlastníků půdy, stav trhu a tržní ceny 

zemědělské půdy. 

Právní úprava práv a povinností vlastníků zemědělské půdy je roztříštěna do 

poměrně velkého množství právních předpisů. Celkově se vlastník v zájmu dobré 

správy pozemků musí zorientovat v právních normách různé síly, od vyhlášek 

ministerstev, přes nařízení vlády, až k běžným zákonům. Právní úprava de lege lata 

ochrany ZPF již není tak příznivá z pohledu odvodů za odnětí půdy ze ZPF jako před 

rokem 2011. Hlavní příčinou změn byla snaha o ukončení nekontrolovatelného 

nárůstu počtu fotovoltaických elektráren a jejich instalovaného výkonu, až trochu 

v pozadí stála ochrana rozlohy ZPF. Při těchto změnách došlo také k podstatnému 

navýšení sankcí za odnětí půdy ze ZPF, řádově až na devítinásobek u těch 

nejhodnotnějších. Také v oblasti nabývání zemědělské půdy cizinci došlo ke změně 

legislativy, takže dnes již nic nebrání plnému otevření trhu se zemědělskými pozemky, 

což může mít pozitivní dopad na současné vlastníky z hlediska možného zvýšení 

poptávky po zemědělské půdě. Naopak zájemci o koupi zemědělské půdy musejí být 

připraveni na možnou ekonomicky silnější konkurenci ze zahraničí, stejně jako 

zemědělští podnikatelé jako nájemci půdy. 

Vlastnické právo jako jedno z důležitých práv člověka, je upravené právními 

předpisy nejvyšší síly. Jedná se o právo absolutní, působící erga omnes, tedy právo 

působící vůči všem osobám. Do vlastnického práva není nikdo oprávněn zasahovat a 

každý je povinen strpět výkon jednotlivých oprávnění, tvořících vlastnické právo. Na 

druhé straně ale nelze chápat vlastnické právo jako absolutně neomezitelné, neboť 
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vlastnictví také zavazuje a jeho výkon nesmí vést k omezení jiných vlastníků a nesmí 

ohrozit veřejný zájem. 

Náhrady za omezení vlastnických práv, hrazené z veřejných zdrojů, se projeví v 

zachování čistého a nepoškozeného životního prostředí a celé společnosti se bohatě 

vrátí. Zemědělská půda je neobnovitelný přírodní zdroj, což samo o sobě zasluhuje 

vlastnická omezení z důvodů ochrany půdy. De lege ferenda je důležité adekvátně 

posuzovat nezbytnost vynětí půdy ze ZPF a jestliže již k povolení vynětí dojde, musí 

nést žadatel (často zahraniční investor s nulovým vztahem k ČR a zabírané půdě) 

náklady současného i budoucího znehodnocení půdy v plné výši a se všemi 

externalitami. 

Nákup zemědělské půdy a její vlastnictví je dnes mnoha médii interpretováno 

jako zajímavá investiční příležitost s vidinou jistého, zajímavého, bezpracného a 

bezrizikového výnosu. Vidět vlastnictví zemědělské půdy pouze touto optikou je podle 

mého názoru silně zjednodušující a povrchní. Diplomová práce uvádí celou řadu 

povinností vlastníka zemědělské půdy, přičemž náklady těchto povinností nebývají 

zmiňovány nebo jsou zlehčovány. Pozornost médií k zemědělské půdě se ztenčila na 

porovnávání ceny hektaru v ČR a v Západní Evropě. Přitom obsah práv a povinností 

vlastníků půdy se v jednotlivých zemích liší a není možné porovnávat výnosy a 

investiční příležitosti na základě jediného parametru. 

Je nutné zdůraznit, že vlastnictví zemědělské půdy představuje také důležitou 

společenskou odpovědnost, o které se zprostředkovatelé investic vůbec nebo jen velmi 

málo zmiňují. Zemědělská půda není běžný investiční instrument a neměla by být 

předmětem investičního zájmu anonymních finančních a investičních skupin. Jak již 

bylo řečeno, jedná se o neobnovitelný přírodní zdroj, tvořící důležitou kulturní, 

sociální a ekonomickou součást národů a území, které obývají. Rozloha zemědělské 

půdy v ČR neustále klesá. Od roku 1966 klesla o více než 284 tisíc ha, což představuje 

cca 6 tisíc ha ročně. V porovnání se sousedními zeměmi je tento pokles dokonce 

nejrychlejší. 

Často protichůdné zájmy vlastníka na straně jedné a státu na straně druhé je 

nutné sladit ve veřejném zájmu k respektování vlastnických práv a ochrany životního 

prostředí a jeho složek. Je proto nezbytné nastavit právní a ekonomické nástroje 

regulace směrem k ochraně rozlohy a kvality zemědělské půdy. Jen tak je možné 

přenechat půdu dalším generacím při současném zachování trvale udržitelného rozvoje 

na území ČR. 
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Text práce je dokončen k právnímu stavu ke dni 24.9.2012. 
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Seznam zkratek 

AEO      Agroenvironmentální opatření  

Archeologický ústav   Archeologický ústav Akademie věd ČR 

BPEJ     Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CO²     Oxid uhličitý 

ČR     Česká republika 

ČSR     Česká socialistická republika 

ČSSR     Československá socialistická republika 

DDT, DDD, DDE  Chlorované pesticidy, deriváty 

 (dichlorbifenyltrichlormethylmethan) 

Energetický zákon Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích 

EU     Evropská unie 

EUR     Euro 

EU – 15 Členské země EU před 1.5.2004 (před tzv. 

východním rozšířením) 

ES     Evropská společenství 

EVL     Evropsky významná lokalita 

Geologický zákon   Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

Ha     Hektar 

Horní zákon Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství 

Chemický zákon Zákon č. 359/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích  

CHKO     Chráněná krajinná oblast 

CHOPAK    Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

JZD     Jednotné zemědělské družstvo 

Katastrální zákon Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České republiky 

KN     Katastr nemovitostí 

Kč     Koruna česká 

LFA     Less Favoured Areas 
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LPIS     Registr půdy 

LZPS     Listina základních práv a svobod 

ONV     Okresní národní výbor 

MNV     Místní národní výbor 

m     metr, metry 

Nařízení Rady ES č. 1782/2003,  Nařízení č. 1782/2003 

kterým se stanoví společná  

pravidla pro režimy přímých  

podpor v rámci společné  

zemědělské politiky a  

kterým se zavádějí některé  

režimy podpor pro zemědělce 

NP     Národní park 

NPR     Národní přírodní rezervace 

OSN     Organizace spojených národů 

PF ČR     Pozemkový fond ČR 

PO     Ptačí oblast 

POP     Perzistentní organické polutanty 

PP     Přírodní památka 

PR     Přírodní rezervace 

PSP ČR    Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

Ř.z.     Říšský zákoník  

SAPS     Single area payment scheme 

Sb.     Sbírka zákonů  

Stavební zákon  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu  

TTP     Trvalý travní porost 

ÚS     Ústavní soud ČR  

Zákon o civilním letectví  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

Zákon o elektronických   Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích    komunikacích 

Zákon o drahách   Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
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Zákon o hnojivech Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 

půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd 

Zákon o ochraně ZPF Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu 
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http://www.psp.cz/ff/5a/1b.htm
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENAXGA53MMQ
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA
http://www.svazvlastnikupudy.cz/
http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?KategorieID=1304
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7. Přílohy 

Graf č. 7-1: Vývoj rozlohy zemědělské a orné půdy v ČR v letech 1966 - 2011 

 

 

 

Pramen: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů z katastru nemovitostí České republiky za rok 2011 

– přístupné na: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ROCENKA. 

 

Graf č. 7-2: Vývoj rozlohy zemědělské půdy podle krajů v ČR 

 

 

 

Pramen: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů z katastru nemovitostí České republiky za rok 

1994, 2000, 2006 a 2011 – přístupné na: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-

ROCENKA. 
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Graf č. 7-3: Vývoj rozlohy orné půdy podle krajů v ČR 

 

 

 

 

Pramen: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů z katastru nemovitostí České republiky za rok 

1994, 2000, 2006 a 2011 – přístupné na: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-

ROCENKA. 
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8. Resume 

Rights and obligations of the agricultural land ownership 

The thesis entitled „Rights and obligations of the agricultural land ownership“ is 

concerning to the description and analyze of rights and obligations of agricultural land 

ownership. Proprietary rights represent basic human rights secured by Constitution. 

Everybody has right to own property and owner can be limited by public interests 

only. Social and economic development poses requirements for using agricultural land 

resources in public or private interest. Interference with rights of the agricultural land 

owner establish on the base of public economic interests and protection of nature 

environment. 

The thesis is divided into five chapters. The choice of thesis was influenced by 

my personal interest in agricultural land ownership. My family owned more than 6 

hectares of very fruitful land in the South Moravia region. 

The first chapter identifies the importance of land for human being as a source of 

food. Agricultural land is threatened by damage and pollution of land, sources of 

damages and pollution worldwide and in the Czech Republic. The size of agricultural 

land in our country is decreased since 1966 in about 284 thousand hectares. 

Second chapter describes institute of ownership and its main aspects – rent, 

general limitation of land owner, etc. Part of second chapter describes historical 

evolution of the ownership in Czech lands, since Land reform after WWI towards to 

society changes starting in February 1948. The communist period stigmatize nearly all 

owners and farmers. After velvet revolution in 1989 come the new relations between 

owners and ending united co-operative farms. Third part of second chapter analyzed 

evolution of Cadastral records since 11
th

centaury to modern principles of keeping 

these records. Also mentioned is Land resources records started in second half of 

20
th

centaury a couple years ago. 

Chapter three is the main part of thesis and subdivided into three parts, 

concerning to limitation of the land ownership. The agricultural land resources have 

been prevents in size and even quality. Protection of Natural and Landscape Act 

divided general and special protection with specific limitation of owners and user of 

land. Other elements of the environment are represented by water and limitation of 

owner or user of agricultural land. 
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Chapter four defines agricultural owning today. Between rules of owner belongs 

a paying real estate tax as well as by selling or donation of land. The agricultural 

market has been involved by little interest of owners, often low level of rent and 

fragmentation of land ownership. Also a price paid by investors and agricultural 

buyers has been low in compared of West Europe and agricultural land market is still 

nearly frozen. Privatization of state land comes in quite slow pace thanks low prices 

and rent of state land persists. 

Chapter five concludes the thesis and consideration about future development.  
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V této diplomové práci se věnuji právům a povinnostem vlastníka zemědělské 

půdy z pohledu práva. Půda patří mezi nejvýznamnější zdroje planety. Lidstvo by bez 

zejména zemědělské půdy mohlo jen stěží přežít a její kultivace stála za zrodem 

moderní civilizace. Půda je však ohrožována na rozloze i kvalitě především člověkem, 

proto je třeba efektivní právní regulace s vyváženým respektováním vlastnických práv 

a veřejného zájmu na ochraně půdy a životního prostředí. 

Cílem práce je kriticky nahlížet na právní předpisy (zejména zákony, ale i 

nařízení vlády a vyhlášky), regulující vlastnické právo k zemědělským pozemkům. Po 

obecné části, analyzující vlastnictví jako takové, následuje výklad o vlastnictví k půdě 

pozemků, doplněná o systém a vývoj evidence pozemků. Vlastní jádro práce tvoří 

kapitola s názvem Práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy, která je rozdělena 

podle způsobů ochrany zemědělské půdy (co do rozlohy a kvality ZPF), ochrany 

rozsáhlejších území podle ZOPK a dalších zákonů. Stav současného vlastnictví 

zemědělské půdy je řešena v poslední části. 

V závěru je práce shrnuta a doplněna o několik zajímavých grafů vývoje 

rozlohy zemědělské a orné půdy v ČR.      
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This master degree thesis is focused on the rights and obligations of agricultural 

land owner from the perspective of right. Land belongs to most important sources of 

planet. Human being cannot alive and exist without agricultural land and cultivation of 

agricultural land helped to developed modern human civilization. Soil has been 

threatened on area and as well as quality especially by human, therefore is needed 

effective legal regulation with a balanced respect for property rights and the public 

interest in protecting of agriculture land and the environment.   

The main goal of thesis should be critically analyze on legislation (especially 

Laws, but also Government Regulations and Notices), regulating the ownerships of 

agricultural land. After general part of thesis, analyzing ownerships in general follows 

the interpretation of the ownership of land parcels, supplemented by the system and 

the development of land registration. The main part of thesis consists of a chapter 

entitled the rights and obligations of agriculture land owner, which is divided into 

modes of protection of agricultural land (in terms of area and quality), protection of 

larger area under Act on the protection of nature and landscape and other laws. The 

conditions of contemporary agricultural land are dealt in the last chapter of thesis.       

In conclusion the thesis is summarized and supplemented by some interesting 

graphs the development of the area of agriculture and arable land in the Czech 

Republic. 


