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1 Úvod 

 

 Smyslem této práce na téma užívací práva k půdě je podat čtenáři komplexní 

obraz o současné právní úpravě této problematiky a vzhledem ke skutečnosti přijetí 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, také okomentovat všechny změny, které 

se týkají institutů významných pro problematiku užívacích práv k půdě a nastínit možné 

okruhy problémů, jež mohou nastat v praxi při aplikaci. S ohledem na fakt, že oblast 

pozemkového práva, kam institut užívacích práv patří, není nikterak uceleně upravena, 

je potřeba vycházet z mnoha různých pramenů, ať se jedná o veřejnoprávní                   

či soukromoprávní předpisy, komentované zákony, odborné články nebo o rozhodnutí 

soudů. V rámci tématu je nejvíce vycházeno právě z komentářů, které poskytují stěžejní 

výklad právní úpravy účinné od 1.1.2014, kterou ještě ne vždy zcela reflektují 

monografie a judikatura. Diplomová práce využívá zejména metodu komparativní, a to 

s ohledem na tzv. rekodifikaci soukromého práva. Dále je užito i gramatického výkladu, 

zejména při interpretaci jednotlivých ustanovení právních předpisů. 

 Význam půdy je pro člověka a společnost zásadní, nejen v její funkčnosti, ale 

zejména tím, že půda je věc, která je nerozmnožitelná, a proto by ji člověk měl věnovat 

zvýšenou ochranu, stejně jako ostatním základním složkám životního prostředí.            

O vymezení pojmu půdy a zvláštnostech jejího užívání v pozemkově-právních vztazích, 

stejně tak pojmů pozemku a parcely, pojednává  kapitola druhá, ve které čtenář nalezne 

i základní systematiku pramenů právní úpravy.  

 Kapitola třetí má za cíl ozřejmit rozdělení a charakteristiku užívacích práv, tedy 

jejich druhy, ať již půjde o věcná práva či obligace. Mezi věcná práva budou patřit 

služebnosti osobní a při splnění podmínek také eventuálně výměnek. Obligačními právy 

se rozumí nájem, pacht, výpůjčka a v prakticky velmi málo využívané formě také 

výprosa a výměnek. Pro pochopení problematiky je zajisté důležité rozdělení                 

a vymezení hlavních užívacích práv od těch vedlejších. Těmi hlavními užívacími právy 

rozumíme takové oprávnění užívat pozemek, které vylučuje z užívání jiné subjekty, 

typicky vlastníka. 

 Záměrem dalších jednotlivých kapitol této práce je rozbor všech forem užívacích 

práv k půdě s ohledem na poukázání stěžejních změn, která užívací práva k půdě dostála  

po účinnosti nového občanského zákoníku a nastíněním problematických oblastí 

v aplikaci, včetně jejich možných řešení. Jelikož instituty nájmu a pachtu jsou 

stěžejními a nejrozšířenějšími, budou tyto instituty ústředními body této práce. Přestože 



7 
 

je institut pachtu zásadnějším pro užívací práva k pozemkům, je mu institut nájmu, dle 

systematiky samotného občanského zákoníku, učebnic i komentářů, předřazen. 

S ohledem na tuto skutečnost, jsou základní zásady a principy, které jsou společné 

oběma institutům, vysvětlovány primárně již v kapitole o nájmu pozemku. Práce 

neopomíjí ani služebnosti osobní a věnuje se i dalším formám užívacích práv, jako jsou 

výpůjčka, výměnek a výprosa, těm však pouze okrajově.  

Předposlední kapitola podává stručný přehled o užívání pozemků ve vlastnictví 

státu jakožto zvláštnímu režimu při hospodaření a nakládání s majetkem ve vlastnictví 

státu. 

Práce je zpracována podle právního stavu platného ke dni 2.3.2016.
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2 Vymezení základních pojmů a prameny právní úpravy 

 

2.1 Půda  

 

Klíčovým pojmem pro pozemkové právo je pojem půda. Můžeme se setkat 

s dvojí interpretací tohoto pojmu, a to jako označení hmotného substrátu Země nebo 

zemského povrchu. Protože prozatím legální definice půdy neexistuje, bude záležet na 

tom, k jakým právním vztahům se dá jeho označení subsumovat. 

Hmotný substrát Země je určujícím označením v souvislosti s ochranou půdy 

jakožto jedné ze složek životního prostředí, kde jsou zejména rozhodné užitné vlastnosti 

její svrchní – kulturní a úrodné vrstvy. Ochranu však nepožívá pouze tato svrchní vrstva 

či níže uložené vrstvy, ale i plocha zemského povrchu, neboť jsou spolu navzájem 

propojeny. 
1
 Proto je potřeba tuto ochranu chápat spíše komplexněji. Oproti tomu pro 

vlastnické, užívací či jiné majetkové vztahy se bude užívat označení zemského povrchu, 

zahrnující také prostor nad a pod zemským povrchem i jeho konkrétní části, tedy 

pozemky a parcely. Z velké části právo pojmem půda obvykle rozumí zemský povrch, 

s nímž také spojuje i hmotný substrát Země. 
2
 

Půda má svůj jedinečný charakter, zastupuje mnoho významných funkcí a je 

typická svými výjimečnými vlastnostmi. Půda je výtvorem přírody, utvářela                 

se působením mnoha činitelů, procesů a přírodních sil. Člověk tedy půdu nevyrobil       

a ani s dnešním technologickým pokrokem půdu vytvořit nedokáže. S touto skutečností, 

že půda je nenahraditelná, má omezenou rozlohu a nedá se tedy vyrábět, se společnost 

vyrovnává zejména tím, že se snaží optimalizovat a zefektivnit její využívání. Avšak 

zásadní nadále zůstává její přerozdělování, ať už změnou druhů pozemků nebo změnou 

v osobách vlastníků či uživatelů pozemků, a to dělením nebo naopak scelováním 

pozemků. 
3
 I když se půda lidskou činností neopotřebovává ani nespotřebovává, 

neznamená to, že její užitné vlastnosti, jak je uvedeno výše, týkající  

se hmotného substrátu Země, neubývají. Naopak společnost, v důsledku svého rozvoje  

a nutnosti uspokojování svých sociálních i ekonomických potřeb, neustále čerpá 

přírodní zdroje v různých podobách a ohrožuje její užitné vlastnosti znečišťováním či 

                                                           
1
 DAMOHORSKÝ, Milan aj. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 294-295 

2
 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 

Roztoková, 2010, s. 7 
3
 FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1.vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014 s. 24 
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jiným poškozováním. Zde je však nutno podotknout, že člověk má možnost některé 

nepříznivé dopady omezit či některé zcela zhojit. Charakteristickým rysem půdy je její 

polyfunkčnost. Ekologická funkce půdy je důležitá zejména s ohledem na provázanost 

všech složek životního prostředí, kde bude do popředí vstupovat trvale udržitelný 

rozvoj. Neméně důležitá je funkce ekonomická, kde půda slouží jako hlavní výrobní 

činitel v oblasti zemědělství a lesnictví, dále jako zdroj nerostného bohatství a vody,      

a v neposlední řadě jako místo, kde se odehrává veškerá lidská činnost. Takto 

charakterizovanou půdu můžeme chápat jako celek, ale i jako jednotlivé části, kterými 

jsou pozemky. Vzhledem k těmto skutečnostem vyplývá, že nejenže pozemky plní obě 

tyto funkce najednou, ale z hlediska časového segmentu, mohou pozemky zároveň plnit 

i více funkcí ekonomických, a to jak postupně, tak současně. 
4
 Protože povrch půdy je 

od sebe prakticky snadno dělitelný a žádný pozemek nestojí osamoceně, dochází ke 

vzniku společenských i pozemkových vztahů zejména mezi vlastníky takovýchto 

pozemků a uživateli pozemků nejen sousedních. Problematické se může jevit 

ustanovení § 506 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 496 občanského zákoníku, které 

nevymezuje zcela konkrétně prostor pod povrchem a nad povrchem pozemku jakožto 

jeho součásti. Bylo by nasnadě řádně vymezit tento prostor tak, aby vlastník pozemku   

s minimálním úsilím měl možnost spravovat tento prostor a vykonávat své vlastnické 

právo, pokud zvláštní právní předpis nestanoví něco jiného. Jako tuto výjimku můžeme 

jmenovat zvláštní právní režim jeskyní a podzemních a povrchových vod, které nejsou 

předmětem vlastnického práva. Nebo případ, kdy ve výhradním vlastnictví státu jsou 

tzv. vyhrazené nerosty. Tyto případy tedy logicky nebudou součástí jakéhokoliv 

pozemku. 

Pro další konkretizaci problematiky je potřeba vymezit pojem 

individualizovaného segmentu půdy, tedy pozemku a parcely jako nemovitých věcí. 

 

2.2 Pozemek a parcela 

 

 Občanský zákoník nově nepoužívá označení nemovitost, ale zavedl termín 

nemovitá věc, kterou definuje jako: „…pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí 

zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“.
 

                                                           
4
 FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1.vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014 s. 23 
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5
 Na tuto změnu reagoval i zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), když ve svém ustanovení §1 odst. 1 říká, že „Katastr nemovitostí (dále jen 

"katastr") je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále 

jen "nemovitost") vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, …“. 

Z uvedeného vyplývá, že i když katastrální zákon užívá termín nemovitosti, jedná se     

o tentýž význam, jakým občanský zákoník upravuje nemovitou věc. Nemovitá věc 

může být svým obsahem jak věcí hmotnou, tak i nehmotnou. V prvém případě se bude 

jednat například právě o pozemky, v druhém můžeme hovořit o věcných právech – 

například k pozemkům. S ohledem na superficiální zásadu, kterou znovu zavedl 

občanský zákoník, je potřeba hledět na problematiku vymezení součástí pozemků tak, 

že nově již není stavba samostatnou nemovitou věcí, ale přímo součástí pozemku, stejně 

tak prostor nad povrchem i pod povrchem a dle ustanovení § 507 občanského zákoníku 

také rostlinstvo na něm vzešlé. To ostatně podporuje i ustanovení § 505, které označuje 

za součást věci vše, co k ní podle její povahy náleží. Výjimku z této úpravy budou tvořit 

stavby dočasné, podzemní stavby (se samostatným účelovým určením) a inženýrské 

sítě. Z důvodové zprávy občanského zákoníku můžeme také vyčíst, že do speciální 

úpravy ve zvláštních zákonech, co do statusu nemovité věci, nebude občanský zákoník 

zasahovat, tedy objekty, u kterých zvláštní právní předpis stanoví, že jsou nemovitými 

věcmi, bude takovéto jejich určení platit i nadále. 
6
 V přechodných ustanoveních 

občanského zákoníku je určeno, jakým způsobem jsou vypořádány různé situace 

v praxi. V prvé řadě se stavba stala součástí pozemku, pokud v den nabytí účinnosti 

tohoto zákona svědčilo vlastnické právo k pozemku i k této stavbě témuž vlastníku. 

Oproti tomu v případě odlišných vlastníků, se stavba stala nemovitou věcí a nikoliv 

součástí pozemku, tedy předchozí právní režim zůstává zachován. 
7
 S ohledem na 

přechodná ustanovení tedy nebudou součástí pozemku ani stavby, které patří nadále jiné 

osobě odlišné od osoby vlastníka pozemku.  

 Jak bylo již uvedeno výše, občanský zákoník vymezuje pozemek jako věc 

nemovitou a určuje její součást i příslušenství. Legální definici však nalezneme 

v katastrálním zákoně, který pozemek definuje jako: „… část zemského povrchu 

oddělenou od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního 

území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním 

rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí 

                                                           
5
 Ust. § 498 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

6
 Srov. Důvodová zpráva k z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s. 125: „… mají status nemovité věci 

(např. letiště, pozemní komunikace)“ 
7
 Srov. ust. § 3054 – 3055 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, 

popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“. 
8
 Z tohoto ustanovení vyplývá, že je 

dána velká variabilita, jak pozemek může být ohraničen. Tyto různé hranice oddělují 

jednotlivé pozemky od těch ostatních, sousedních a leckdy se tyto hranice nedají           

v krajině rozpoznat. V praxi zcela jistě poznáme lesní pozemek, neboť bude povětšinou 

zalesněn, avšak oddělení vlastnickou hranicí pozemek od pozemku, pakliže nebude 

oplocen, poznáme jen stěží. Tím, že pozemek je oddělen těmito definičními hranicemi 

výše uvedenými, je možné jej snadněji konkretizovat a určit jeho polohu. Katastrální 

zákon kategorizuje pozemky na zemědělské a nezemědělské, a to podle jejich účelu. 

Stavební zákon pro své účely používá pojmy stavební pozemek, zastavěný stavební 

pozemek a nezastavitelný pozemek. 

 Pro praxi zcela zásadní význam bude mít však pozemek, který je určen 

dvojrozměrně, a to formou parcely, jejíž legální definici nalezneme v katastrálním 

zákoně. Parcela je forma zanesení a taková specifikace pozemku, která umožňuje jeho 

přesné geometrické a polohové určení. Parcela je zanesena v katastrální mapě                

a označena parcelním číslem 
9
, dále je charakterizována druhem pozemku popř. 

vlastnickým či jiným věcným právem. Celé území České republiky podléhá parcelaci 

zanesené do katastru nemovitostí, který eviduje pozemky výhradně ve formě parcel. Je 

tedy zřejmé, že každá parcela je vždy i pozemkem, ale ne každý pozemek může být 

parcelou. 
10

 Jak předestírá bohatá judikatura Nejvyššího soudu, nemusí tedy být 

pozemek vždy totožný s parcelou, naopak, je typické, že pozemek bude tvořit více 

parcel. Situace může nastat však i opačná, kdy pozemkem bude jen část parcely. 
11

 

Parcely jsou dle katastrálního zákona rozlišeny na parcely stavební a parcely 

pozemkové. Stavební parcelou, která je vymezena pozitivně, rozumíme pozemek, který 

je ve svém druhu označen jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelu 

katastrální zákon vymezuje negativně jako parcely, které nejsou těmi stavebními. 
12

 

2.3 Prameny právní úpravy 

 

  Problematiku užívacích práv k půdě řadíme do oboru pozemkového práva.        

I když tento obor nedisponuje žádným uceleným právním předpisem, který by jakkoliv 

                                                           
8
 Ust. § 2 písm. a) z. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 

9
  Srov. ust. §2 písm. b) z. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 

10
 FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1.vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014, s. 19 

11
  Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2001, sp. zn. 20 Cdo 20/99: „Pozemek, … 

nemusí být vždy totožný s parcelou, nýbrž může zahrnovat více parcel, popřípadě části různých parcel 
nebo naopak být částí parcely jediné.“ 
12

 Srov. ust. §2 písm. c), d) z. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 
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komplexně upravoval, jak obecné zásady a instituty, tak normy pozemkově-právních 

vztahů, můžeme vycházet nebo spíše jsme nuceni vycházet z různých pramenů práva. 

Formálními prameny pozemkového práva budou předpisy soukromoprávní povahy, ale 

i té veřejnoprávní. To může vyvolávat určitou disharmonii při aplikaci právních norem, 

neboť obě odvětví pracují s odlišnými principy. Obvyklým příkladem, který bude při 

aplikaci důležitý, je odlišení dispozitivnosti a kogentnosti právních norem. Dále 

odlišnost v postavení subjektů, tedy aplikace zásady rovnosti v soukromoprávních 

vztazích a naopak vztah nadřazenosti a podřízenosti (tzv. zásada subordinační) ve 

vztazích veřejnoprávních. Lze zmínit i odlišnost ve vázanosti subjektů právem, kdy 

v oblasti soukromého práva se uplatňuje zásada legální licence a pro oblast veřejného 

práva je charakteristická zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. 
13

 Další 

významnou roli budou hrát zajisté rozhodnutí soudů, tedy soudní judikatura. 

Pokud máme hovořit o pramenech užívacích práv k půdě, jedním ze základních  

a zásadních budou zajisté ty ústavní. V širším kontextu, tedy chápáno k pojmu půdy, již 

sama preambule Ústavy deklaruje rozvíjení a střežení zděděného přírodního                   

a kulturního bohatství. To potvrzuje i čl. 7, kde se hovoří, že: „Stát dbá o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“. V Listině je stěžejním  

čl. 11, který upravuje vlastnictví. Zejména v odst. 3 tohoto ustanovení, se píše, že 

vlastnictví zavazuje a jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem. 
14

 Dále a s ohledem na fakt, že půda je jednou 

ze složek životního prostředí, můžeme dále zmínit i čl. 35 odst. 3, kdy při výkonu svých 

práv nikdo, ve smyslu fyzických i právnických osob, nesmí ohrožovat ani poškozovat 

životní prostředí. Z uvedeného vyplývá, že při střetu vlastnického práva a ochrany 

životního prostředí bude mít vždy přednost právě ochrana životního prostředí. Ze 

soukromoprávní úpravy lze celkem jednoduše určit stěžejní právní předpisy. Bude jimi 

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zejména ustanovení týkající se problematiky 

rozdělení věcí, nájmu, výpůjčky, výprosy, pachtu, výměnku a služebností užívacího      

a požívacího práva, přechodná ustanovení a zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník 

s relevantními ustanoveními pro dnešní právní režim, jak bude rozebráno 

v následujících kapitolách, kdy se bude jednat zejména o institut nájmu. Mezi hlavní 

právní předpisy veřejné úpravy řadíme zejména lesní zákon, zákon o ochraně 

                                                           
13

 Srov. čl. 2 odst. 3, z. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod: „Každý může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Srov. čl. 2 odst. 2, z. č. 2/1993 
Sb., Listina základních práv a svobod: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 
zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ 
14

 Srov. čl. 11, z. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
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zemědělského půdního fondu, katastrální zákon, stavební zákon, zákon o státním 

pozemkovém úřadu a zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, které doplňují zvláštní právní předpisy, typicky horní zákon, vodní zákon, 

zákon o ochraně přírody a krajiny. 

 

2.4 Shrnutí 

 

 Půda je elementárním pojmem pro pozemkově-právní vztahy. Přestože pro ni 

definici v právních předpisech nenalezneme, používáme dvojího označení, a to hmotný 

substrát Země a zemský povrch. Bude tedy záviset, pro jaké účely chceme označení 

aplikovat. Půda zastupuje na Zemi funkci ekonomickou i ekologickou. Obě tyto funkce 

mají zcela zásadní význam pro společnost a její vývoj. V pozemkově-právních vztazích 

právo však daleko více pracuje s pojmem pozemku a parcely. Rozdílem je jejich 

specifikace a určitost. Pro parcelu bude platit, že je vždy zanesena do katastru 

nemovitostí, její poloha je dvojrozměrně, tedy geometricky a polohově určena. 

Pozemek tedy nemusí vždy polohově korespondovat s parcelou, naopak, může být 

tvořen více parcelami nebo také jen některou její částí. Oproti parcele pozemek 

nepodléhá parcelaci katastru nemovitostí. 

 Prameny celého pozemkového práva, do kterého řadíme i problematiku 

užívacích práv k půdě, jsou roztříštěné do mnoha právních předpisů. Prolínají se zde 

předpisy soukromého i veřejného práva. Proto bude důležité vhodně posoudit 

soukromoprávní či veřejnoprávní charakter ve vztahu k pozemku. Důležitou úlohu má 

také soudní judikatura, která je bohatým formálním pramenem. 
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3 Užívací práva k půdě 

 

3.1 Obecně k vlastnictví a užívaní půdy 

 

 Možnost užívání půdy je vzhledem k funkčnímu využití půdy a jejím 

charakteristickým vlastnostem velice specifické. Jak bylo výše uvedeno, půdu chápeme 

nejen jako dvojrozměrný předmět pozemkově-právních vztahů, ale i jako hmotný 

substrát Země se všemi jeho vrstvami a prostorem nad povrchem i pod povrchem. 

Přestože půda je mimo jiné věcí nespotřebitelnou, její užitné hodnoty se mohou v rámci 

času měnit. Společnost tyto její užitné vlastnosti využívá k různým, pro člověka 

potřebným, účelům. V důsledku užívání půdy se mohou její vlastnosti měnit. Tyto 

změny mohou vést jak ke zlepšení stavu půdy či naopak k jejímu zhoršení, bude tedy 

vždy záležet na konkrétních podmínkách a vlivech, které na půdu působí. Všechny         

i shora uvedené zvláštnosti půdy se promítají do obsahu pozemkově-právních vztahů, 

které vznikají při jejím užívání.  

 Jedním ze základních právních institutů státu, které deklaruje i Listina, je 

vlastnictví. Jedná se o stěžejní věcné právo, které působí erga omnes. Vlastnictvím 

označujeme právní panství nad věcí, které se skládá z několika složek. Je zde právo věc 

zejména držet, užívat, požívat (tedy brát z ní plody a užitky) a také právo s věcí 

disponovat. Občanský zákoník se však v § 1011 stručně omezuje na vyjádření, že 

předmětem vlastnického práva je vše, co někomu patří. Počítá tedy zde jak s hmotnými, 

tak nehmotnými věcmi. Vlastnické právo však není právem neomezitelným, jak 

vyplývá z Listiny, vlastnictví zavazuje. Jedná se tedy jak o právo, tak i z něho 

vyplývající povinnosti a odpovědnost. 
15

 Vlastník pozemku má nejširší oprávnění užívat 

svůj pozemek, avšak s ohledem na výše uvedené mu vlastnictví také zakládá povinnost, 

aby při výkonu svého práva dbal na obecné zájmy a šetřil práv jiných osob. Další 

omezení vlastnického práva vyplývají přímo ze zákona, konkrétně např. v § 1013 

občanského zákoníku a z některých dalších zvláštních zákonů, kde můžeme zmínit 

možnost změny druhu pozemku, která však podléhá povolení příslušného úřadu. Je tedy 

na svobodné vůli vlastníka, zda pozemek bude využívat k účelu podnikání nebo vlastní 

rekreaci, anebo zda vůbec bude pozemek k nějakému účelu využívat. Vlastník je dále 

nadán oprávněním se svým vlastnictvím, tedy např. pozemkem, libovolně nakládat        

                                                           
15

 Srov. čl. 11, odst. 3  z. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
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a jiné osoby z tohoto vyloučit. 
16

 Užívací práva jsou tak odvozena od vlastnického 

práva. 

 Základní složkou vlastnického práva k pozemku je jeho ovládání, resp. jeho 

držení. S přijetím občanského zákoníku se změnila koncepce držby, a to tak, že nyní se 

hovoří o držbě práva nikoliv o držbě věci (pozemku). Tato změna vychází dle důvodové 

zprávy z koncepce J. Krčmáře, dle které není správné rozlišovat mezi držbou věci          

a držbou práva, neboť i držba věci je držbou vlastnického práva. 
17

 V případě užívacích 

práv, ať už k půdě nebo k pozemku, půjde vždy o držbu práva, která je samozřejmě 

spojena s oprávněním pozemek ovládat. To je také předpokladem pro oprávněnou         

a poctivou držbu. Starší právní úprava Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

reflektovala jak držbu věci, tak držbu práva. V prvém případě u hlavních užívacích práv 

a v tom druhém, u tzv. vedlejších užívacích práv. 

 

3.2 Hlavní a vedlejší užívací práva 

 

Jak bylo vysvětleno výše, vlastník má velmi široká oprávnění, jak s pozemkem 

nakládat. Užívací práva k půdě jsou speciálními právními prostředky, které umožňují, 

že jiná osoba než vlastník užívá a drží pozemek. Tyto instituty jsou závislé na svobodné 

vůli vlastníka pozemku, který přenechává své oprávnění užívat pozemek jiné osobě. 

K tomuto účelu určí také rozsah takovéhoto oprávnění. Musí se jednat alespoň o složku 

držení a užívání vlastnického práva k pozemku, dále ale může obsahovat oprávnění 

požívací (tedy brát plody a užitky) a v neposlední řadě také oprávnění disponovat 

s těmito přenechanými oprávněními (můžeme zde mluvit o přenechání do podnájmu). 

Jedná se o rozhodnutí vlastníka pozemku přenechat svá oprávnění jiné osobě, přičemž 

toto rozhodnutí závisí plně na vlastníkově vůli. Užívací práva jsou tedy odvozena od 

vlastnického práva. V souvislosti s touto skutečností, nemůže vlastník pozemku 

přenechat více oprávnění, než sám disponuje. Obsah vlastnického práva je základem pro 

obsah užívacích práv. Pokud vlastník pozemku přenechal své užívací oprávnění jiné 

osobě, je po dobu takového užívacího práva vyloučen z jeho výkonu. Lze říci, že 

zřízením užívacího práva osobě odlišné od vlastníka pozemku, se přerušuje výkon 

užívacího práva samotného vlastníka pozemku. Oprávněný držitel - uživatel tak požívá 

ochrany před neoprávněnými zásahy i proti samotnému vlastníkovi. Za takovéto situace 

                                                           
16

 Srov. ust. § 1012 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
17

 Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, ISBN 
978-80-7208-922-2, s. 432 
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hovoříme o tzv. hlavních užívacích právech. Stěžejním bodem hlavních užívacích práv 

je skutečnost, že výkon užívacího práva vlastníka se přerušuje po dobu výkonu 

užívacího práva jiné osoby a současně tato osoba požívá ochrany i vůči vlastníkovi 

pozemku. Na základě této dikce lze předpokládat, že když takto zřízené užívací právo 

vylučuje všechny subjekty, a to i samotného vlastníka, není možné, aby k jednomu 

pozemku bylo zřízeno současně několik užívacích práv, kterými by disponovalo více 

subjektů. Současně nelze též předpokládat z logiky věci, že by stejnému subjektu bylo 

možné zřídit několik (i různých) užívacích práv ke stejnému pozemku. V souvislosti s 

přenecháním oprávnění věc od vlastníka užívat, bude tomuto oprávnění vždy odpovídat 

i převzetí povinností. Uživatel pozemku je povinen na sebe převzít i povinnosti 

vlastníka pozemku, které mohou vyplývat z veřejnoprávních předpisů nebo zvláštních 

zákonů, pokud tak zákon stanoví. O tyto případy se bude jednat zejména v případě 

nájmů jako jednoho z druhů užívacího práva. Příklady nalezneme především v zákoně o 

ochraně přírody a krajiny, také v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu, ale i 

v zákoně o lesích. V těchto předpisech může mít uživatel stejné povinnosti 

k pozemkům, jako měl vlastník. 

Existuje však situace, kdy se nejedná o hlavní užívací práva, ale pouze o tzv. 

vedlejší užívací práva. Tyto nelze zaměňovat a je důležité jejich odlišení od těch 

hlavních. Základem vedlejšího užívacího práva je oprávnění uživatele užívat určený 

pozemek souběžně s jeho vlastníkem.  

 S ohledem na přijetí občanského zákoníku dostály druhy užívacích práv jistých 

změn. Zatímco starší právní úprava Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. registrovala 

pouze nájem, výpůjčku a osobní věcné břemeno (jestliže bylo jeho podstatou užívací 

oprávnění) jako druhy užívacích práv, nová právní úprava dle občanského zákoníku 

doznala větších změn a možností forem. Tyto formy je zapotřebí striktně oddělovat od 

forem starších, byť v některých případech budou na sebe navazovat, především 

s ohledem na přechodná ustanovení. Užívací práva můžeme rozdělit do dvou velkých 

skupin. Do skupiny věcných práv, při splnění určitých podmínek, a do skupiny obligací, 

resp. obligačních práv. Věcnými právy v tomto případě rozumíme služebnosti ad 

personam, tedy služebnost užívacího práva a služebnost požívacího práva a okrajově 

takto můžeme chápat i tzv. výměnek, jestliže bude zřízen jako reálné břemeno. Do 

obligačních práv typicky řadíme nájem, pacht, výpůjčku, ale také v některých případech 

výprosu a event. výměnek, který však není typickým užívacím právem 
18

. Problematiku 

nutnosti odlišení forem nové a staré právní úpravy se práce bude snažit reflektovat vždy 
                                                           
18

 FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1.vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. s 153 
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v konkrétní kapitole o tom kterém druhu užívacích práv. Nutno ale poznamenat, že 

s ohledem na staronový institut pachtu, může docházet k problémům v oblasti aplikace, 

neboť většina nájmů zemědělských popř. lesních pozemků splňuje pojmově 

charakteristiku pachtu. Proto je důležité vždy správně určit právní režim s ohledem na 

konkrétní situaci. 

 

3.3 Shrnutí 

 

 Základním pojmem pro užívací práva lze v obecné rovině spatřovat pojem 

vlastnictví. Vlastnictví zahrnuje práva i povinnosti a užívací práva jsou z takovýchto 

práv a povinností odvozena. Rozhodná pro užívací práva je vlastníkova vůle přenechat 

pozemek uživateli. V dnešní době se může jevit ekonomicky zcela výhodným toto 

přenechání užívání pozemku vlastníkem uživateli. Nejenže sám nemusí vyvíjet 

ekonomicky nebo hospodářsky aktivní činnost, ale i tak je nadále vlastníkem půdy – 

pozemku, ze kterého mu plynou aktiva, např. nájemné nebo pachtovné. Užívací práva 

dělíme na hlavní a vedlejší, kdy hlavní užívací práva se liší od těch vedlejších zejména 

tím, že vlastník je vyloučen z užívání pozemku po dobu užívacího práva uživatele. 

Uživatel je tedy chráněn proti neoprávněným zásahům třetích osob, ale i proti zásahům 

vlastníka. Nynější právní úprava rozděluje užívací práva na věcná  

a obligační. Druhy užívacích práv rozeznáváme: nájem, pacht, výpůjčku, služebnosti ad 

personam a eventuálně výprosu a výměnek. 
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4 Nájem pozemku 

 

4.1 Nájemní vztah k pozemku a jeho charakteristika 

  

 V předchozí kapitole bylo řečeno, že vlastník pozemku má velmi široká 

oprávnění, jak se svým vlastnictvím – pozemkem nakládat. Jednou z možností je 

přenechat užívání pozemku jiné osobě na základě nájemní smlouvy. Občanský zákoník 

je založen především na principu autonomie vůle a s tím související dispozitivnosti 
19

 

smluvního ujednání. Na základě této skutečnosti bude plně v dispozici vlastníka 

pozemku uzavření nájemní smlouvy s jinou osobou, nájemcem, a možnost stanovení si 

vzájemných práv a povinností odchylně od právní úpravy. 

Formálním pramenem právní úpravy nájmu je občanský zákoník, který 

komplexně upravuje tento institut a jeho obecná ustanovení slouží jako lex generalis. 
20

 

Nájem nalezneme v části čtvrté – relativní majetková práva, Hlava II. Závazky 

z právních jednání, Díl 2 Přenechání věci k užití jinému. Oddíl nájmu zahrnuje jak 

obecná ustavení, tak v pododdílech následujících zvláštní ustanovení týkající se nájmu 

bytu a domu, prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelském pronájmu věcí movitých 

a nájmu dopravního prostředku. Občanský zákoník však neobsahuje žádnou zvláštní 

úpravu v oblasti nájmů pozemků, proto se nájem pozemků řídí obecnými ustanoveními. 

Jak naznačuje již samotný název druhého dílu – přenechání věci k užití jinému, 

institut nájmu je charakteristický několika pojmovými znaky. Jedná se o vztah mezi 

pronajímatelem a nájemcem, kdy pronajímatel se zavazuje přenechat věc nájemci 

k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to nájemné. 
21

 Hlavní znak nájmu 

můžeme spatřovat v tom, že se bude jednat vždy o úplatné přenechání věci, dále v jeho 

dočasném charakteru a možnosti věc „pouze“ užívat. Předpokladem přenechání 

pozemku k užívání osobě odlišné od vlastníka je tedy sjednání určitého protiplnění – 

nájemného, kdy jeho výše nemusí být v nájemní smlouvě výslovně sjednána a může být 

poskytována v peněžitém i jiném nepeněžitém plnění. V obecné rovině za nepeněžité 

plnění můžeme označit situaci, kdy se nájemce namísto uhrazení nájemného zaváže 

předmět nájmu opravit či jinak zhodnotit. S účinností nového Občanského zákoníku 

                                                           
19

 Srov. ust. § 1 odst. 2. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „ Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si 
osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona;…“ 
20

 Zvláštní právní předpis upravující nájem je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů 
21

 Srov. ust. § 2201 an. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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nájem nezahrnuje oprávnění pozemek požívat. V takovém případě  

se jedná o pacht. Tato koncepční změna má dopad zejména na zemědělské a lesní 

pozemky, ke kterým se bude vztahovat zejména uzavírání pachtovních smluv, a to 

jestliže nebude hlavním účelem pouze užívání pozemku. Nájem má vždy dočasný 

charakter, pokud si smluvní strany neujednají dobu trvání nájmu, má se za to, že          

se jedná o nájem na dobu neurčitou. 
22

 To je zásadní rozdíl oproti starší právní úpravě 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který presumoval v takovém případě sjednání 

nájmu na dobu určitou. Platná a účinná právní úprava občanského zákoníku dále 

rozvádí právní úpravu pro situaci, kdy si strany ujednají nájem na dobu určitou, která je 

delší padesáti let. Zde bude platit vyvratitelná právní domněnka, že nájem byl ujednán 

na dobu neurčitou s tím, že v prvních padesáti letech lze nájem vypovědět pouze 

z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době. 
23

 Občanský zákoník 

se tímto ustanovením snaží vyvarovat problémům s neúměrnou nájemní dobou. 

Současně reflektuje soudní judikaturu, kdy Nejvyšší soud zaujal stanovisko k situaci 

nájmu ujednaného na dobu, která přesahuje dobu průměrného lidského života. 

V takovémto případě platí, že se bude jednat o nájem na dobu neurčitou. 
24

 Je patrné, že 

tato ustanovení budou dopadat především na nemovité věci, tedy i pozemky. Jedná se   

o přílišný zásah zákonodárce do smluvní autonomie stran? Je zřejmé, že občanský 

zákoník tímto podstatně zasahuje do této sféry autonomie pronajímatele a nájemce. 

Avšak v tomto zásahu můžeme spatřit i projev ochrany smluvních stran a také 

vyloučení ujednání in fraudem legis, tedy obcházení zákona ve smyslu nepoctivého 

záměru a jiného účelu než užívání přenechané věci. Ochranu smluvních stran v tom 

smyslu, že nájem lze vypovědět pouze z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané 

výpovědní době. Tedy bude požívat stejné „ochrany“ jako nájem sjednaný na dobu 

určitou. 
25

 

Obecně předmětem nájmu je individuálně určená věc, kterou nelze spotřebovat. 

Může se jednat o nemovitou věc, stejně jako o movitou věc, která však není zuživatelná. 

Pozemek, jako předmět nájmu, nemusí odpovídat parcele, může být tvořen větším 

množstvím parcel, stejně tak částmi odlišných parcel. Předmět nájmu je nutné 

dostatečně konkretizovat např. pomocí parcelních čísel, která slouží jako běžné 

identifikátory v případě zápisu do katastru nemovitostí, neboť celé území státu podléhá 
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 Srov. ust. § 2204 odst 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
23

 Srov. ust.  §2204 odst 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
24

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2007, sp.zn. 28 Cdo 2747/2004 ( V konkrétním případě se 
jednalo o nájem ujednaný na dobu 100 let k podnikatelským účelům) 
25

 Srov. ust. § 2229  z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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parcelaci. S ohledem na zásadu superficies solo cedit je stavba součástí pozemku           

a pronájem se bude obecně vztahovat i na tuto stavbu, ovšem na základě velké míry 

dispozitivnosti, je možné takovouto stavbu z užívání vyloučit. 

Na základě smluvní volnosti a autonomie vůle, nemá nájemní smlouva 

stanovenou obligatorní formu. Je jí tedy možno uzavřít v písemné nebo ústní formě. 

Pokud však vlastník pozemku projeví zájem o zapsání nájmu do katastru nemovitostí, 

bude písemná forma nájemní smlouvy nutností, jak stanovuje právní úprava katastru 

nemovitostí: „Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemností v listinné 

podobě …“. 
26

 Návrh na takovýto zápis může podat sám vlastník pozemku nebo 

nájemce se souhlasem vlastníka. Z jakého důvodu by měl mít nájemce zájem na 

zveřejnění takovéhoto zápisu v katastru nemovitostí? Účelem tohoto zápisu je 

bezpochyby ochrana nabytých práv nájemce vůči třetím osobám, zejména pokud 

nájemní vztah vznikl na delší dobu. Jestliže katastr nemovitostí slouží jako veřejný 

seznam, jeho charakteristickou vlastností je formální i materiální publicita. Tyto 

prostředky zajišťují věrohodnost zapsaných údajů a také volnou přístupnost k těmto 

informacím. S ohledem na výše uvedené, zájem o takovýto zápis by měl mít obzvláště 

nájemce. 

 

4.2 Vznik nájmu 

 

 Předpokladem vzniku nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem je 

uzavření nájemní smlouvy. Jedná se dvoustranné právní jednání, které je založeno na 

konsenzu obou smluvních stran. Tento shodný projev vůle se musí vázat k obsahu 

nájemní smlouvy, které prochází určitým procesem. Základem je uskutečnění nabídky 

(oferty) ze strany pronajímatele a následné přijetí takové nabídky (akceptace) ze strany 

nájemce. Okamžikem shodného projevu vůle obou smluvních stran vzniká nájemní 

vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájemní smlouvu stejně jako jiné 

pojmenované i nepojmenované smlouvy ovládají základní principy, na kterých je 

občanský zákoník vystavěn. Základní zásadou, bez které by uzavírání smluv postrádalo 

smysl, je pacta sunt servanda, tedy daný slib zavazuje a smlouvy mají být dodržovány. 

Toto se týká zejména práv a povinností, které z nájemních smluv plynou, ať už se jedná 

o povinnost přenechání věci (pozemku) k užívání nájemci pronajímatelem nebo 

povinnost nájemce platit nájem. Další ne méně důležitou, již zmiňovanou zásadou, je 
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 Srov. ust. § 7 odst. 1 z. č.  256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
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princip autonomie vůle. Smluvní volnost vychází ze zásady legální licence, neboť je 

dovoleno vše, co není zakázáno. V rámci nájemní smlouvy máme možnost volby 

uzavření takovéto smlouvy, volby smluvního partnera a dále např. dobu na jakou má být 

nájemní vztah uzavřen, možnosti podnájmu a jiné. Občanský zákoník upřednostňuje 

bezformálnost smluv. Jak bylo řečeno výše, strany si mohou zvolit, zda nájemní 

smlouvy uzavřou v písemné formě či ve formě ústní. V případě sjednání nájemní 

smlouvy v písemné formě však nově občanský zákoník předpokládá možnost změny 

jednáním učiněným i ve formě ústní. Toto je podstatný odklon od starší právní úpravy 

Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který stanovil, že písemně ujednaná (nájemní) 

smlouva může být měněna či zrušena pouze opět písemně. 
27

 Odpověď na otázku, kdy 

mohou strany tedy namítat neplatnost svého jednání, potažmo neplatnost smlouvy, dává 

komentář: „V případě nedodržení formy ujednané stranami mohou strany neplatnost 

svého jednání namítat pouze v tom případě, že podle něj ještě nebylo plněno (§ 582 

odst. 2).“. 
28

 Dále občanský zákoník uvádí, že neplatnost právní jednání nemůže namítat 

ten, kdo jej způsobil. 
29

 Občanský zákoník dále připouští konvalidaci neplatnosti tím, 

že: „… strany dodatečně vadu zhojí. Vada formy se zhojí, když strany doplní chybějící 

formu. Konvalidace má za následek, že původně neplatné právní jednání se stane 

platným, a to s účinky ex tunc.“. 
30

 Takovou konvalidaci však nelze ztotožňovat 

s opakováním právního jednání, neboť nové právní jednání působí vždy s účinky         

ex nunc. Poslední základní zásadou je, že se má, v tomto případě na nájemní smlouvu, 

hledět spíše jako na platnou. Nájemní smlouva strany zavazuje, ale je možné ji změnit 

nebo zrušit, za předpokladu, že obě strany s tímto návrhem souhlasí.  

 Jedním z dalších předpokladů uzavření nájemního vztahu jsou obecné 

požadavky, které musí splňovat každá smlouva. Jedná se o požadavek na subjekty – 

strany smlouvy, konkrétně musí mít způsobilost k uzavření nájemní smlouvy a dále     

se musí jednat o způsobilý předmět nájmu, v tomto případě pozemku. Nájemní smlouva 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a zákonem, ani mít za účel 

obcházení zákonů. Nájemní smlouva musí obsahovat přesné vymezení a identifikaci 

stran, jak pronajímatele, tak nájemce. Dále specifikaci pozemku jako předmětu nájmu, 

nejlépe pomocí parcelních čísel, ale také popis stavu pozemku, ve kterém je 

přenecháván nájemci. Může nastat situace, kdy pozemek nelze jednoznačně 
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 Srov. ust. § 40 odst.2 z. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník 
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 Kabelková, E., Dejlová, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2013. s. 7 
29

 Srov. ust. § 579 odst.1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
30

 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: 
Leges, 2014, s. 747 
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specifikovat prostřednictvím parcelních čísel (případ, kdy pronajímatel přenechá do 

nájmu část pozemku či pozemků, které nejsou rozděleny např. geometrickým plánem), 

v takovém případě bude zapotřebí, aby součástí nájemní smlouvy byl náčrtek či jiné 

grafické zanesení, které bude jednoznačné. Avšak do katastru nemovitostí lze zapsat 

nájem pouze k takovému pozemku, který je specifikován parcelními čísly. Nájemní 

smlouvu můžeme doplnit také o přílohy, které pozemek pomohou ještě blíže určit 

prostřednictvím mapy. Stav, ve kterém se pozemek nachází v době přenechání, pomůže 

ozřejmit zase fotografická dokumentace. Takovouto specifikaci nelze provést až po 

vzniku nájemní smlouvy. 
31

 Je zapotřebí, aby smlouva obsahovala skutečnost, že 

předmět nájmu je přenechán k užívání a za úplatu, neboť toto je jedním 

z charakteristických znaků nájmu. Důležité je se tedy řídit faktickým obsahem nájemní 

smlouvy, nikoliv jejím názvem nebo označením. Je na svobodném rozhodnutí 

kontrahentů, zda v nájemní smlouvě vymezí i jiné skutečnosti, ke kterým budou 

zavázáni. Od doby trvání nájemního vztahu po možnosti výpovědi, pakliže nebudou 

tyto skutečnosti odporovat zákonu. Jaká je zde hranice pro smluvní volnost? V případě 

nájmu pozemku, je to otázka značně složitá, neboť v případě zemědělských či lesních 

pozemků se v praxi s institutem nájmu budeme setkávat zřídka, neboť právě jejich 

účelem je i požívání pozemku, tedy braní plodů a užitků. Samotný nájem pozemku 

připadá tak v úvahu v případech méně častých, kdy nájemce může pozemek užívat pro 

své soukromé, rekreační, ale i podnikatelské účely. S ohledem na návrat superficiální 

zásady, tedy že stavba je součástí pozemku, bude pro nájemce atraktivnější vyhledávat 

pozemek se stavbou pro možnosti pronájmu. Jiným specifickým případem může být 

nájem pozemku pro sportovní účely nebo za účelem provozování dětských hřišť. 

 Smluvními stranami nájemní smlouvy je pronajímatel na straně jedné a nájemce 

na straně druhé. Účastníky nájmu mohou být jak fyzické osoby, tak osoby právnické, 

stejně tak se může jednat o občany České republiky a cizince. Zákon taxativně 

nevyjmenovává údaje, které musí být obsaženy v právním jednání, avšak musí jít          

o takové označení, které je dostatečně určité. K identifikaci fyzických osob slouží údaje 

o jménu a příjmení, dále datum narození a trvalý pobyt. U právnických osob hovoříme  

o názvu, místu sídla, identifikačního čísla a uvedení statutárního orgánu, který 

právnickou osobu zastupuje. Je účelné, aby údaje o účastnících byly co nejvíce 

vyspecifikovány a předešlo se případným nedorozuměním. Jako další prostředek, který 

může sloužit k identifikaci stran, můžeme zmínit rodné číslo u fyzické osoby, dále 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2007 sp. zn. 28 Cdo 955/2007: „ Ke specifikaci předmětu 
nájmu nemůže dojít až po uzavření nájemní smlouvy.“ 
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strany mohou uvádět kontakt ve formě emailu či telefonního čísla. Na straně 

pronajímatele vystupuje nejčastěji přímo vlastník pozemku, avšak nemusí to být 

pravidlem. Může se jednat o osobu, které svědčí právo ze zřízeného věcného břemene 

nebo plyne toto právo z jiného důvodu než z vlastnictví pozemku. Příkladem osoby 

pronajímatele, který není zároveň vlastníkem pozemku, může být osoba, které byla 

zřízena osobní služebnost požívacího práva. Oproti tomu ze služebnosti užívacího práva 

nemůžeme dovodit možnost zřízení nájmu, neboť takováto služebnost je zřízena 

primárně pro potřebu uživatele a jeho domácnosti. Nicméně pronajímatel musí mít 

oprávnění s pozemkem jako s předmětem nájmu disponovat, to lze prokázat 

prostřednictvím listu vlastnictví, který vede příslušný katastrální úřad v místě nemovité 

věci – pozemku. Pronajímatelem nemusí být vždy pouze jedna osoba, stejně jako 

nájemců může být dva a více. V tomto případě budou mít obecně všichni účastníci 

stejná práva a jim odpovídající povinnosti.  

 

4.3 Práva a povinnosti smluvních stran, nájemné a podnájem  

  

4.3.1 Práva a povinnosti smluvních stran 

 Smluvní strany se uzavřením nájemní smlouvy zavazují k plnění vzájemných 

práv a povinností ohledně předmětu nájmu – pozemku. Pronajímatel i nájemce mají 

zákonem stanoveny základní povinnosti, které musejí být dodržovány. Jedná se             

o kogentní ustanovení občanského zákoníku, která dává institutu nájmu základní 

charakter. Jedná se o povinnost pronajímatele přenechat předmět nájmu nájemci do 

užívání a nájemce je povinen za toto užívání platit nájemné. Jelikož je občanský 

zákoník vystavěn na principu autonomie vůle a s tím související dispozitivnosti 

ustanovení, mohou si smluvní strany stanovit další a jiná práva a povinnosti, pokud 

nebudou odporovat účelu nájemní smlouvy a nebudou v rozporu se zákonem. 

 Bylo řečeno, že pronajímatelem může být jak fyzická osoba, tak právnická 

osoba. Současně na straně pronajímatele může vystupovat osob více, a pokud ano, 

budou tyto osoby jednat podle ustanovení o spoluvlastnictví 
32

 uvedených v občanském 

zákoníku. V tomto případě mají pronajímatelé možnost dohodnout se, aby pozemek 

spravovala osoba jiná – správce. Správcem však může být i jeden z pronajímatelů, 

pokud se na tom společně dohodnout. Základní povinnosti pronajímatele jsou 

kumulativně stanoveny v ust. § 2205 občanského zákoníku. Pronajímatel je povinen 

přenechat nájemci pozemek do užívání, a to k účelu sjednanému nebo obvyklému. 
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 Srov. ust. § 1115 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Přenecháním se rozumí předmět nájmu fyzicky předat a zpřístupnit, tedy jednoduše, 

umožnit pronajatou věc užívat. 
33

 Stav pozemku musí být adekvátní, aby mohl být 

užíván dle účelu ve sjednané nájemní smlouvě. Nájemce má, za určitých okolností, 

práva z vadného plnění. Jedná se o situaci, kdy pronajímatel plnil vadně, tedy např. 

nemá k pozemku odpovídající oprávnění jej pronajmout nebo pozemek nemá sjednané 

vlastnosti. Dále v rozporu se skutečností ujistí nájemce, že pozemek nemá vady žádné či 

uplatňuje-li třetí osoba právo k pozemku, aniž by o tom nájemce věděl. Jestliže lze vadu 

odstranit, má nájemce právo domáhat se např. slevy z nájemného. To samé platí             

i v případě, že vadu odstranit nelze, zde však má nájemce zásadní právo, a to od 

smlouvy i odstoupit. Nájemce má také v souvislosti s právem z vadného plnění i právo 

na náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud tyto náklady uplatní ve lhůtě k tomu 

určené. Současně je potřeba zmínit, že právo z vadného plnění nevyučuje právo na 

náhradu škody. 
34

 Pronajímatel je dále povinen udržovat pozemek jako předmět nájmu 

v takovém stavu, aby mohl být užíván ke sjednanému účelu a také zajistit nájemci 

nerušené užívání po dobu nájmu.
35

 Běžnou údržbu a dalo by se říci běžnou péči             

o pozemek, není však povinen zajišťovat sám pronajímatel, tato povinnost je dána 

nájemci, ledaže by se k ní pronajímatel zavázal. Občanský zákoník na rozdíl od předešlé 

právní úpravy Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. dobu odevzdání předmětu nájmu 

nájemci řeší. V celku logicky přenechá pronajímatel nájemci pozemek v době, kterou si 

ujednali v nájemní smlouvě. Pokud takovouto dobu ujednanou nemají, nájemce sám na 

základě svého rozhodnutí určí, kdy mu pronajímatel má pozemek přenechat. Bude tomu 

tak následující den poté, kdy nájemce o to zažádal. Dále je zapotřebí, aby pronajímatel 

odevzdal nájemci věc, se vším co je třeba k řádnému užívání.
36

 Pokud má pozemek 

příslušenství ve smyslu ust. § 512 občanského zákoníku, je zapotřebí jej odevzdat nebo 

přenechat spolu s pozemkem, neboť pozemek jako věc hlavní je určující i pro věc 

vedlejší. Jinými slovy právní jednání, které se týká věci hlavní, pozemku, dopadá i na 

jeho příslušenství, pokud si strany neujednají něco jiného. Součástí pozemku může být 

garáž postavená na pozemku, altán či zahradní chatka, ale také oplocení a rostlinstvo. 
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i další věci, pokud by bez nich nebyl nájemce schopen užívat předmět nájmu řádně.“  



25 
 

 Tím, že pronajímatel, je-li současně vlastníkem pozemku, se ujednáním 

nájemním smlouvy vzdává určitých oprávnění k pozemku, ztrácí také možnost pozemek 

jakkoliv změnit. Zákonodárce nově upravil oblast změn na předmětu nájmu, a to ze 

strany pronajímatele nikoliv ze strany nájemce, jak tomu bylo v předešlé právní úpravě 

Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Dle ust. § 2205 písm. b) v souvislosti s ust. § 2209 

zákonodárce stanovuje nejen povinnost pronajímatele udržovat předmět nájmu – 

pozemek v takovém stavu, aby mohl být užíván dle sjednaného účelu, ale i udržovat 

pozemek ve stavu, v jakém byl pronajat nájemci. Pronajímatel nemá oprávnění 

k jednostranné změně 
37

 předmětu nájmu ze své vlastní vůle, ledaže by mu taková 

změna byla nařízena např. rozhodnutím uloženým ve správním soudnictví, zákonem 

nebo na základě dohody s nájemcem. Dalšími významnými právy a povinnostmi stran 

nájemní smlouvy se týkají oblasti oprav pozemku. Dikce zákona jednoznačně stanovuje 

povinnost nájemce strpět provedení nezbytných oprav. 
38

 Zároveň však má nájemce 

právo takovouto opravu odmítnout, pokud ji lze odložit na dobu po skončení nájmu. 

Pokud by byly opravy nepřiměřeně dlouhé či ztížily užívání pozemku má nájemce 

právo na slevu na nájemném. V krajní situaci, kdy by nešlo užívat pronajatý pozemek 

vůbec, je zde možnost požadovat buď na pronajímateli poskytnutí jiného pozemku 

k užívání, nebo nájemce může vypovědět nájemní vztah bez výpovědní doby. 
39

  

Občanský zákoník stanovil pronajímateli povinnosti, které ovšem nekorespondují 

s oprávněním nájemce. Konkrétně se jedná o situaci, kdy pronajímatel je povinen 

provést bez zbytečného odkladu každou nezbytnou opravu věci (dle § 2205 písm. b),     

§ 2207 odst. 1, § 2208 odst. 1) a současně má nájemce právo odmítnout provedení 

nezbytných oprav, které lze odložit na dobu po skončení nájmu. 
40

 Nájemce tedy 

v tomto případě nebude mít povinnost takové opravy strpět.  

 Mezi základní povinnosti nájemce, které vymezuje občanský zákoník, patří 

užívat pozemek jako řádný hospodář a k ujednanému účelu. Pakliže účel není ujednán, 

platí, že nájemce bude užívat pozemek k účelu obvyklému. V občanském zákoníku 

nenalezneme definici užívání (předmětu nájmu) jako řádný hospodář, nicméně starší 
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právní úprava Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. tento pojem upravovala.
41

 Jednalo 

se zejména o opatrování, chránění před poškozením, ztrátou a zničením předmětné věci. 

Pokud nájemce má povinnost užívat pozemek jako řádný hospodář, vyplývá, že není 

obecně povinen užívat pozemek, leda by tím způsobil jeho poškození, ohrožení nebo 

zničení. Další zásadní povinností a základním charakterem institutu nájmu, je povinnost 

platit nájemné. Obdobně jako pronajímatelem může nájemcem být fyzická osoba, 

právnická osoba i více osob. Jestliže jako nájemce bude vystupovat více osob, nejčastěji 

budou zavázání společně a nerozdílně, nicméně mohou vystupovat i jako spoludlužníci, 

kteří budou dlužit jen svůj díl. 
42

 Pronajímatel zde může požadovat, aby si nájemníci 

určili svého zástupce pro doručování, což ulehčí pronajímateli administrativní zátěž 

s obesíláním všech osob, které vystupují na straně nájemce. Nájemce je dále povinen 

provádět běžnou údržbu pozemku dle ust. § 2207 odst. 1, nebo také údržbu, ke které    

se zavázal v nájemní smlouvě. Pronajímatel má právo přístupu na pozemek jednak 

z důvodu prohlídky, jednak za účelem již zmíněných nezbytných oprav  

a údržby. Oproti tomu je nájemce povinen pronajímateli takovýto přístup umožnit. 

Záměrem prohlídky pozemku může být pouhá kontrola užívání pozemku v souladu 

s jeho účelem, ale také kontrola, zda pozemek nevyžaduje údržbu či opravu, kterou je 

pronajímatel povinen poskytnout. Občanský zákoník žádný konkrétní důvod prohlídky 

nestanovuje, pouze ukládá, aby k prohlídce došlo na základě oznámení, které má být 

sděleno v přiměřené době před zahájením takovéto prohlídky. Oznámení může být 

učiněno v jakékoliv formě, nicméně nejúčelnější bude forma písemná, kdy pronajímatel 

sdělí důvod prohlídky a dohodne se s nájemcem na termínu provedení. Pokud taková 

dohoda ohledně termínu prohlídky není možná, je nájemce v zásadě povinen podřídit  

se pronajímateli. Zákonodárce ale neopominul situace v případě různých havárií, kdy 

nájemce pozemku bude povinen zpřístupnit pozemek bez předchozího oznámení tak, 

aby pronajímatel mohl zabránit případným škodám a nebezpečí. V praxi se může jednat 

o situaci, kdy na pozemku je vedena elektrifikace a bude nutná její oprava. 

 

4.3.2 Nájemné 

 Jelikož mezi základní povinnosti nájemce řadíme povinnost platit nájemné za 

užívání pozemku, nelze si ujednat nájem bezplatný. V takovém případě by se jednalo    
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o jiné smluvní typy. Přestože výše nájemného je v praxi povětšinou sjednána na základě 

dohody smluvních stran, může stát tuto výši u vymezených pozemků regulovat. Na 

základě výměru Ministerstva financí č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží            

s regulovanými cenami, jsou stanoveny maximální výše nájemného pozemků veřejné 

infrastruktury, které neslouží podnikatelským účelům, ale slouží účelům ve veřejném 

zájmu. Této regulaci však nepodléhají pozemky ve vojenských újezdech a pozemky,     

u nichž jé nájemné stanoveno zvláštním právním předpisem.
43

 Pokud v nájemní 

smlouvě není ujednána výše nájemného, nezakládá to neplatnost smlouvy, neboť 

podstatnou náležitostí nájmu je vyjádření úplatnosti, nikoliv samotná výše úplaty 
44

, 

stejně jak tomu bylo i ve starší právní úpravě občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

Nájemce je povinen (v případě, že není sjednána výše nájemného) tak platit nájemné ve 

výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem 

obdobných pozemků za obdobných podmínek. 
45

 Za obdobné podmínky můžeme 

považovat polohu pozemku, jeho výměru, příslušenství a aktuální stav. Dále                 

se obvyklou výší nájemného rozumí ve smyslu cenových předpisů: „cena shodného 

nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného plnění volně 

sjednávaná mezi smluvními stranami, které jsou na sobě navzájem ekonomicky, 

kapitálově nebo personálně nezávislé na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení 

hospodářské soutěže (§ 2 odst. 6 CeZ), resp. cena, která by byla dosažena při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

oceněn; …“. 
46

 V případě, že by bylo nájemné ujednáno v rozporu s cenovými předpisy, 

na základě nevyvratitelné právní domněnky platí, že nájemné bylo ujednáno v největší 

možné výši, kterou tyto právní předpisy připouští. 
47

 Nájemné může být plněno 

v penězích nebo v jiné formě. V prvém případě lze nájemné sjednat pevnou částkou 

nebo určit metodu jeho výpočtu. V druhém případě může být plněno například službami 
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nájemce nebo se nájemce zaváže zhodnotit pozemek na své vlastní náklady. Zde platí, 

že takové plnění musí být ocenitelné v penězích a musí vyjadřovat nějakou majetkovou 

hodnotu.
48

 Dle ust. § 2218 se nájemné platí měsíčně pozadu. Jedná se tedy o odchylnou 

úpravu oproti obecné úpravě o splatnosti závazků. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 

též o dispozitivní ustanovení, lze splátky nájemného ujednat jak měsíčně, tak týdně 

nebo například kvartálně. Stejně tak den splatnosti nájemného. Pokud ten ujednán není, 

bude nájemné splatné vždy k poslednímu dni v měsíci. 

 Nájemce pozemku se může dostat do prodlení, pokud za to není odpovědný 

pronajímatel, tzn. nájemce není v prodlení v důsledku prodlení samotného 

pronajímatele. 
49

 V takovém případě má pronajímatel právo na zaplacení úroku 

z prodlení dle ust. § 1970. Jak bylo zmiňováno výše, nájemce má právo na slevu na 

nájemném tam, kde občanský zákoník stanoví, anebo na základě smluvního ujednání 

s pronajímatelem. Jedná zejména o případy, kdy pronajímatel nedostojí svým 

povinnostem a zasahuje do užívání pozemku nebo neprovede opravy či údržbu 

pozemku, ač tak měl udělat. Strany nájemní smlouvy si mohou zajistit či utvrdit 

pohledávku na nájemném prostřednictvím např. zástavního práva či smluvní pokuty. 

Pronajímateli dále náleží právo zadržovací k movitým věcem, které má nájemce na 

pozemku. Občanský zákoník nově neumožňuje pronajímateli k zajištění nájemného 

využít zákonné zástavní právo k movitým věcem nájemce. Avšak s ohledem na 

přechodná ustanovení, zejména ust. § 3074, pronajímatelům, kteří pronajali pozemek za 

účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. zůstává zástavní právo k takovýmto 

movitým věcem zachováno. 

 

4.3.3  Podnájem 

 Pokud nájemce má možnost přenechat do užívání jiné osoby pronajatý pozemek, 

hovoříme o podnájmu. Sám občanský zákoník označuje § 2215 a § 2216 jako 

ustanovení týkající se podnájmu. Samotný pojem podnájmu je však charakteristický 

svou úplatností, stejně jako tomu je u nájmu. Nicméně v případě právní úpravy, dle 

občanského zákoníku, má nájemce pozemku možnost zřídit třetí osobě k věci užívací 

právo. Tedy v rámci užívacího práva k pozemku se nutně nemusí jednat o úplatné 

plnění v rámci podnájmu, ale je v zásadě možné zřídit užívací právo k pozemku             

i bezplatně. V takovém bezúplatném případě se může jednat o výpůjčku eventuálně 
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výprosu. Jinými slovy, nájemce má možnost zřídit užívací právo, ale zákon již 

neukládá, zda úplatně či bezplatně. Jelikož je však sám institut nájmu charakteristický 

svou úplatností, měl by být i podnájem sjednáván analogicky za úplatu. Dotčené 

ustanovení občanského zákoníku však dává možnost sjednání užívacího práva 

nájemcem i bezplatně, v takovém případě by se ale terminologicky nemělo jednat          

o podnájem, ale právě o výprosu či výpůjčku. Tento výklad podporuje i komentář: 

„Ačkoliv jsou §2215 a 2216 opatřeny společným nadpisem podnájem, není tento pojem 

dále používán a namísto toho je užíván pojem „zřízení užívacího práva třetí osobě“. 

Ustanovení § 2215 a 2216 tedy nedopadají pouze na úplatné zřízení užívacího práva 

třetí osobě (podnájem), ale též na jeho zřízení bezúplatné (výpůjčka, popř. výprosa).“. 
50

 

Nutno podotknout, že starší právní úprava občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

podnájem takto detailně neřešila, resp. možnost bezplatného užívání nebyla výslovně 

upravena. Zahrnutí možnosti zřízení užívacího práva i bezplatně je však: „logickým 

krokem, neboť přenechání věci nájemcem do užívání třetí osobě, tedy osobě, se kterou 

není pronajímatel v žádném smluvním vztahu a kterou si jako uživatele jím pronajaté 

věci nevybral, může zasáhnout do práv pronajímatele srovnatelně bez ohledu na to, zda 

je věc takto přenechána úplatně či bezúplatně.“. 
51

 Nová úprava podnájmu tak nechává 

nájemci pozemku větší variabilitu a možnosti, jak s pozemkem naložit v rámci 

přenechaných užívacích práv. 

 Obecně platí zásada, že nájemce je oprávněn zřídit užívací právo k pozemku třetí 

osobě jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Pokud si však strany přímo v nájemní 

smlouvě takovéto oprávnění výslovně ujednaly, pronajímatelův souhlas nebude potřeba. 

Zásada opačná platila v rámci občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., kdy nájemce mohl 

dát pozemek do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, pokud si strany nedohodly opak. 

Po nabytí účinnosti občanského zákoníku, jak je stanoveno v jeho přechodných 

ustanoveních, platí, že se ustanovení o nájmu (tedy i podnájmu) bude vztahovat i na 

nájemní smlouvy, které byly uzavřeny za předchozí právní úpravy, tedy dle občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb. Na základě těchto skutečností, pokud si nájemce 

s pronajímatelem výslovně neujednal souhlas k udělení pozemku do podnájmu, přestože 

k tomu nebyl dříve povinen, bude si muset tento souhlas od pronajímatele vyžádat. Dále 

je nutné, jestliže byla nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, aby souhlas 

pronajímatele byl ve stejné formě – tedy písemné. Zde se předpokládá zejména 

                                                           
50

 HULMÁK, M., a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055-3014). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 279 
51

 Kabelková, E., Dejlová, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2013. s. 52 



30 
 

pronajímatelův podpis. 
52

 Nedodržení zákonem stanovené formy má za následek pouze 

relativní neplatnost, při čemž platí, že strana, která neplatnost právního jednání 

způsobila, nemůže takovou neplatnost namítat.
53

  

 Případ, kdy nájemce dá do podnájmu pozemek bez předchozího souhlasu 

pronajímatele, občanský zákoník takové jednání považuje za hrubé porušení povinností 

ze strany nájemce pozemku, které způsobuje pronajímateli vážnější újmu. Ve smyslu 

občanského zákoníku považujeme za újmu majetkovou škodu nebo nemajetkovou 

újmu. Oproti předchozí právní úpravě však důsledky takovéhoto porušení nemají 

většího významu, neboť pronajímatel se může pouze domáhat náhrady za onu vážnější 

újmu, nikoliv však možnosti odstoupení od nájemní smlouvy. 
54

 

 Doba, po kterou může být pozemek dán do podnájmu, kopíruje nanejvýš dobu, 

na kterou je sjednán samotný nájem. 
55

 Z dikce, že k odchylnému ujednání se nepřihlíží, 

jednoznačně vyplývá, že se jedná o kogentní ustanovení. Toto ustanovení je tak plně 

v souladu se zásadou, že nikdo nemůže převést více práv, než sám požívá. Kupříkladu 

nájemce nemůže pozemek přenechat třetí osobě do pachtu, neboť sám nedisponuje 

požívacím právem, které je jedním z pojmových znaků pachtu. Dále pozemek 

v podnájmu musí sloužit stejnému účelu a být využíván stejným způsobem, jakým byl 

vymezen v nájemní smlouvě mezi pronajímatelem a nájemcem. Podnájemní vztah 

k pozemku tak vždy bude odvislý od vztahu nájemního a nemůže vybočit, jak dobou 

sjednání, tak ani účelem. 

   

4.4 Skončení nájmu a změna vlastnictví 

 

4.4.1  Změna vlastnictví 

 Na základě svého vlastnického práva se pronajímatel může rozhodnout 

pozemek, který je předmětem nájmu prodat, darovat nebo směnit za pozemek jiný nebo 

za jinou věc.  Popřípadě může dojít ke změně vlastníka pozemku, a tím i změně 

pronajímatele, z důvodu vypořádání společného jmění manželů či v důsledku dědického 

řízení. Nájem však zůstává při změně vlastníka pozemku vždy zachován. Práva             
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a povinnosti pronajímatele tak podle občanského zákoníku přecházejí na nového 

vlastníka pozemku. Nicméně zde bude platit výjimka, a to ta, že v případě obligačního 

převodu práv a povinností, přecházejí na nového vlastníka pouze taková práva               

a povinnosti, které vyplývají ze zákona. Ostatní práva a povinnosti, které byly ujednány 

nad rozsah stanovený zákonem, budou nového vlastníka pozemku zavazovat, jen pokud 

o nich věděl. Právo dát výpověď z nájmu při změně vlastnictví pozemku obecně nemá 

ani nájemce ani pronajímatel. Z hlediska právní úpravy občanského zákoníku se jedná  

o opačnou zásadu než dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., neboť nájemce byl 

k výpovědi z uvedeného důvodu vždy oprávněn. Pokud si strany ujednají ve smlouvě 

možnost takové výpovědi, je zapotřebí, aby ji pronajímatel i nájemce uplatnil ve 

stanovené lhůtě. 
56

 Výpovědi zákonná úprava nestanovuje žádnou určitou formu, tudíž 

bude záležet buď na konkrétním ujednání smluvních stran anebo může mít výpověď 

jakoukoliv formu. Novému pronajímateli je poskytnuta ochrana i v případě, že si strany 

nesjednaly možnost výpovědi při změně vlastníka pozemku. Tuto zvláštní ochranu 

poskytuje ust. § 2222 odst. 2, kdy nový vlastník úplatně nabyl pozemek. Ten má právo 

nájemní vztah vypovědět, pokud neměl rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, 

která není pronajata. Takové právo opět musí uplatnit do tří měsíců poté, co se (musel) 

dozvěděl, že je věc pronajata a kdo je nájemcem.  

 

4.4.2  Skončení nájmu 

 Důsledkem skončení nájmu pozemku je zánik práv a povinností, které vyplývaly 

z nájemní smlouvy, jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Nájem pozemku                

se sjednává dle obecných ustanovení o nájmu, která však přímo neupravují všechny 

možné způsoby jeho skončení. Některé způsoby skončení nájmu pozemku mohou 

vyplývat i z obecných ustanovení o zániku závazků. Mezi nejčastější důvody, kdy        

se nájem pozemku ukončí, je zajisté uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán, 

dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, výpověď s výpovědní lhůtou popř. bez 

výpovědní doby. Mezi méně časté způsoby můžeme zmínit tzv. splynutí, kdy               

se nájemce pozemku stal jeho vlastníkem. 

  Ze strany nájemce pozemku zákonodárce předpokládá několik situací, kdy má 

nájemce oprávnění podat výpověď bez výpovědní doby. Pokud se nedá pozemek užívat 

k ujednanému účelu, a to bez zavinění nájemce, tedy např. z důvodu povodně, má 

nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Situace, pro kterou má nájemce 
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takové oprávnění musí ale vzniknout až po sjednání nájmu nikoliv v době sjednávání. 

Okamžik ukončení nájmu je účinností takové výpovědi, resp. jejím doručením nebo 

samotným jednáním vůči pronajímateli. Pokud současně je sjednán nájem pozemku na 

dobu neurčitou, má nájemce povinnost výpověď odůvodnit.
57

 Stejně jako nájemce má    

i pronajímatel právo vypovědět nájem, a to i bez výpovědní doby. Jestliže nájemce 

pozemek užívá nepřiměřeným způsobem, pronajímatel ho písemně vyzve, aby pozemek 

užíval řádně (jako řádný hospodář), v souladu s jeho účelovým určením a současně 

stanoví lhůtu k nápravě a poučí nájemce o možných důsledcích. V případě, že nájemce 

nevyhoví, pronajímatel má právo nájem pozemku vypovědět též bez výpovědní doby. 

Obdobně může pronajímatel postupovat, pokud nájemce nezaplatí nájemné, a to 

nejpozději do splatnosti příštího nájemného. Občanský zákoník však stanovuje, že pro 

případ, kdy hrozí „naléhavě vážné nebezpečí“ z prodlení, pronajímatel nemusí písemně 

nájemce vyzívat a může nájem pozemku přímo vypovědět i bez výpovědní doby. 
58

 

Dalším zákonným důvodem, kdy mají obě strany nájemní smlouvy právo vypovědět 

nájem, upravuje ust. § 2232, který se vztahuje, jak na nájem pozemku na dobu určitou, 

tak i dobu neurčitou. Zákonodárce zde přesně nespecifikuje důvod, pro který se může 

toto ustanovení uplatnit, proto bude vždy na uvážení, zda jsou povinnosti porušovány 

zvlášť závažným způsobem a působí tak značnou újmu druhé straně. Bude tedy záležet 

na míře intenzity takového porušení s ohledem vždy ke konkrétní situaci. 

    Pro nájem pozemku, který byl uzavřen na dobu neurčitou, tedy dobu, 

která není nikterak blíže upřesněna, bude nejčastěji využívaným způsobem ukončení 

právě výpověď. Obecně výpovědní doba u pronájmu pozemku je stanovena na tři 

měsíce, stejně jako tomu bylo u starší právní úpravy občanského zákoníku                    

č. 40/1964 Sb. Pronajímatel a nájemce si však mohou ujednat i odlišnou výpovědní 

dobu, popř. mohou sjednat i výpověď bez výpovědní doby. 
59

 Obsahem výpovědi by 

měl být dostatečně určitý projev vůle, který směřuje k ukončení nájemního vztahu mezi 

pronajímatelem a nájemcem, nicméně občanský zákoník žádný přesný obsah výpovědi 

nestanovuje. Jestliže je jednou ze stran dána výpověď bez výpovědní doby, je zapotřebí, 

aby byla odůvodněna. A opačně, výpověď (s výpovědní lhůtou) odůvodněna být 

nemusí. 
60

 Jestliže byl nájem pozemku sjednán na přesný čas, po který má trvat nebo byl 

sjednán přesný den skončení nájmu, hovoříme o nájmu na dobu určitou. Výpověď 
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nájmu pozemku založeného na dobu určitou má svá specifika, neboť: „Zákon zde 

vychází z premisy, že strany tím, že si sjednaly dobu, po kterou má nájem trvat, vyjádřily 

svou vůli být po tuto dobu nájemní smlouvy vázány a omezením možnosti 

jednostranného ukončení takto sjednaného nájmu výpovědí posiluje právní jistotu stran, 

že tato jejich vůle nebude některou z nich v budoucnu bezdůvodně mařena.“. 
61

 Nájem 

pozemku sjednaný na dobu určitou tak mohou strany vypovědět pouze ze zákonem 

stanovených důvodů, jak bylo nastíněno výše, anebo pokud si tak strany samy ujednaly. 

V tomto případě však zákon vyžaduje přesné, dopředu známé důvody, pro které strany 

mohou nájem vypovědět a současně stanovenou výpovědní dobu. V případě nájmu, 

který byl sjednán na dobu určitou, může nastat situace, kdy nájemce pozemek užívá i po 

skončení nájemního vztahu. Zde platí presumpce, že pokud pronajímatel nájemce ve 

lhůtě jednoho měsíce nevyzve k předání, nájemní smlouva byla konkludentně 

obnovena, a to za stejných podmínek kromě doby, na kterou je nájem pozemku sjednán. 

Jestliže totiž byl nájemní vztah původně sjednán na dobu delší jednoho roku, bude nově 

sjednán pouze na jeden rok. A pokud byl naopak původní nájem sjednán na dobu kratší 

jednoho roku, bude i nově ujednán na tuto, tedy stejnou, dobu. K tomu, aby 

pronajímatel zabránil takto konkludentně obnovenému pronájmu pozemku, může 

s ohledem na ust. § 2230 odst. 2 využít situace, kdy nájemci dá ještě před uplynutím 

nájemní doby najevo, že nájem skončí. Zákonodárce opět ani zde nepředepisuje obsah 

takového jednání ani formu, nicméně požaduje, aby tak bylo učiněno „v přiměřené době 

předem“. Stejné oprávnění požívá i nájemce vůči pronajímateli, neboť z dikce výše 

uvedeného ustanovení vyplývá, že takové oprávnění má „strana“, tedy jak pronajímatel, 

tak i nájemce pozemku. 

 V souvislosti s ukončením nájemního vztahu k pozemku, má nájemce několik 

povinností, ale i práv. 
62

 Zejména má nájemce povinnost předat pozemek ve stavu, 

v jakém mu byl na začátku předán do užívání. Tuto povinnost může ulehčit předávací 

protokol nebo zápis, který byl učiněn již při předání pozemku pronajímatelem nájemci, 

a který obsahuje detailní popis stavu pozemku, jeho součásti a příslušenství. Nájemce 

má právo vzít si vše, co na pozemek vnesl či vložil vlastním nákladem, pakliže je to 

možné a nezhorší-li se tím podstata pozemku a jeho užívání. Například pokud nájemce 

vybudoval na pozemku (se souhlasem majitele) dětské nebo sportovní hřiště, je 
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zpravidla oprávněn demontovat a vzít si příslušenství, které bylo potřebné k jeho 

provozování. 

 

4.5 Shrnutí 

 

 Nájemní smlouva je konsensuální a úplatná. Dalším zásadním rysem je 

přenechání pozemku pouze do užívání. Tím se odlišuje od smlouvy pachtovní, neboť ta 

předpokládá, jak užívání pozemku, tak jeho požívání. Na pozemek jako předmět nájmu 

se vztahují obecná ustanovení o nájmu, která nalezneme v občanském zákoníku a která 

mají převážně dispozitivní charakter. Pro nájemní smlouvu není obligatorně stanovena 

její forma, lze ji tedy uzavřít písemně i ústně. Dle formy uzavření se budou poté 

odvozovat další právní jednání, jestliže zákon nestanoví formu písemnou. Pozemek je 

nemovitou věcí a musí být jako předmět nájmu dostatečně konkretizován, např. pomocí 

čísel parcel. S ohledem na návrat k superficiální zásadě, bude pro pozemek jako 

předmět nájmu, za jistých okolností, významná přechodná ustanovení občanského 

zákoníku. 

 Na základě oferty a akceptace o předmětu nájmu – pozemku vzniká nájemní 

vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Takové ujednání je ovládáno různými 

principy, na kterých je vystavěno občanské právo. Mezi nejdůležitější řadíme zásadu, že 

smlouvy mají být dodržovány a daný slib zavazuje a zásadu autonomie vůle. Nájemní 

smlouva musí také splňovat obecné požadavky právního jednání, zejména dostatečně 

určitou konkretizaci pozemku a určení účastníků. Pronajímatelem může být pouze 

osoba, která je vlastníkem pozemku nebo osoba, které právo vyplývá z jiného důvodu 

než z vlastnictví pozemku. Na obou stranách nájemní smlouvy mohou vystupovat 

fyzické osoby i právnické osoby. Stejně tak může být více osob na straně pronajímatele 

i nájemce. 

 K nájmu pozemku se vztahují i práva a povinnosti, ke kterým se smluvní strany 

navzájem zavázaly. Stěžejní povinností pronajímatele je přenechání pozemku do 

užívání nájemci a tomu odpovídající povinnost nájemce platit za takové užívání 

nájemné pronajímateli. Užívat pozemek je nájemce povinen pouze ke sjednanému 

účelu, či pokud není takový účel sjednaný, k účelu obvyklému. Dále občanský zákoník 

upravuje práva a povinnosti z vadného plnění, údržby a opravy, přístupu na pozemek    

a jeho kontroly.  

 Jelikož je nájemní smlouva smlouvou úplatnou, musí být vždy za užívání 

pozemku poskytnuto protiplnění ve formě nájemného. Může být sjednáno nájemné 
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peněžité nebo nepeněžité. Existují případy, kdy je nájemné regulováno zvláštním 

právním předpisem a není ponecháno domluvě smluvních stran.  Neplatnost nájemní 

smlouvy nenastane, ani pokud není sjednána výše nájemného. V takovém případě bude 

nájemce povinen platit nájemné ve výši obvyklé v době uzavření takové smlouvy          

a s ohledem na výši nájemného, které je obdobné za jiný podobný pozemek. Pro případ, 

že by nájemce pozemku nezaplatil nájemné, svědčí pronajímateli právo vypovědět 

nájem nebo využít zadržovacího práva k movitým věcem na pozemku. 

 Podnájmem se rozumí přenechání pozemku nájemcem do užívání jiné osobě. 

Podnájmem se zřizuje užívací právo, tedy nemusí se nutně jednat o úplatné jednání. 

K povolení podnájmu je zapotřebí souhlasu pronajímatele, jinak by se jednalo o hrubé 

porušení povinností na straně nájemce a mohlo by způsobit pronajímateli vážnější újmu. 

Nájemce však může na jinou osobu převést jen tolik práva, kolik sám má. Z tohoto 

důvodu nemůže nájemce pozemku zřídit pacht jiné osobě, neboť pachtem by jiná osoba 

pozemek nejen užívala, ale i požívala.   

 Může nastat situace, kdy v důsledku prodeje či jiné skutečnosti, se stane 

vlastníkem pozemku nový pronajímatel. Obecně přecházejí práva a povinnosti na 

nového vlastníka a právo dát výpověď z nájmu nemá ani nájemce ani pronajímatel, 

jestliže si strany neujednaly něco jiného. Občanský zákoník v obecných ustanoveních    

o nájmu stanovuje přesné lhůty, do kdy může strana uplatit výpověď z důvodu změny 

vlastníka pozemku. 

 Mezi způsoby skončení nájmu pozemku řadíme zejména ukončení uplynutím 

doby, po kterou byl nájem sjednán, dohodou stran a výpovědí. Pro výpověď ze strany 

nájemce či pronajímatele jsou stanoveny zákonné podmínky v obecných ustanoveních  

o nájmu. Nájemní vztah může být ukončen výpovědí s výpovědní lhůtou nebo bez 

výpovědní doby. Jestliže byl nájemní vztah ukončen, má nájemce povinnost předat 

pozemek v řádném stavu, tedy v takovém, v jakém byl poskytnut k užívání při vzniku 

nájmu, popř. si může nájemce vzít vše, co vnesl na pozemek, pokud tím neztíží samotné 

užívání pozemku. 
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5 Pacht pozemku 

 

5.1 Pacht pozemku a jeho charakteristika 

 

 Institut pachtu se vrátil do naší právní úpravy s účinností občanského zákoníku 

od 1.1.2014. Jedná se o právní úpravu, která byla zakotvena již v roce 1811 v ABGB      

a následně po vzniku Československa v roce 1918 převzata. Takto převzatý institut 

pachtu trval na našem území až do roku 1950, kdy byl přijat občanský zákoník             

č. 141/1950 Sb. S jeho účinností byl pacht zrušen a: „všechny smlouvy, kterými jedna 

smluvní strana přenechávala druhé smluvní straně za úplatu věc, aby jí dočasně užívala 

anebo z ní brala užitky, označoval nadále souhrnně jako smlouvy nájemní (§ 387 a násl. 

ObčZ 1950).“. 
63

 Občanský zákoník tedy staronově vychází z rakouského pojetí            

a dosavadní právní úpravu nájmu (úpravu dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.) 

rozděluje na nájem a pacht. Stejně jako nájem je pacht upraven v občanském zákoníku v 

dílu 2, nazvaném přenechání věci k užití jinému, Hlavě II. Závazky z právních jednání, 

části čtvrté Relativní majetková práva. Oddíl 4, kterému je věnován právě institut 

pachtu, je rozčleněn na další tři pododdíly. Obecná ustanovení o pachtu jsou upravena 

v prvním z nich, následuje pododdíl zemědělského pachtu a poddíl pachtu závodu. 

Občanský zákoník však institut pachtu zakotvil jako zvláštní úpravu vůči úpravě 

institutu nájmu, proto v případě, kdy ustanovení o pachtu nebudou situaci výslovně 

upravovat, použije se subsidiárně ustanovení o nájmu. Toto dokládá již samotné znění § 

2341. Ve smyslu tohoto ustanovení budou nadále zmíněna jen některá obecná 

ustanovení o nájmu, která lze aplikovat přiměřeně na institut pachtu. Obecně však platí 

dikce zákona, tedy pokud nebude v ustanoveních o pachtu stanoveno něco jiného, 

použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu (např. právo pachtýře užívat a požívat 

pozemek nerušeně, oznámení vad na pozemku, úprava prohlídek a kontrol pozemku, 

změna vlastníka pozemku při zachování pachtu,…). Celý občanský zákoník je ovládán 

principem dispozitivnosti a bezformálnosti, a nebude tomu jinak ani u pachtu. 

 Obdobně jako u nájmu, má vlastník právo se svým pozemkem jakkoliv 

disponovat. Na základě uzavření pachtovní smlouvy však přenechává druhé osobě – 

pachtýři, pozemek nejen k jeho užívání, ale i k požívání. Rozdíl je tedy především 
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v hospodářské funkci pozemku, neboť pouze v důsledku sjednané pachtovní smlouvy 

smějí být z pozemku brány plody a užitky. Charakteristickým pojmovým znakem 

pachtu je jeho dočasnost, úplatnost a zřízení užívacího a požívacího práva. Dočasnost   

u pachtu znamená, že může být sjednán na dobu určitou nebo neurčitou. Úplatností 

rozumíme povinnost pachtýře platit pachtovné, které může mít peněžní formu stejně 

jako u nájmu pozemku anebo formu výnosu z úrody či kombinaci obojího. Užívací 

právo k pozemku je v zásadě stejné jako u nájmu, zároveň je však doplněno o právo 

pozemek obhospodařovat. Hlavním účelem pachtu pozemku je tedy jeho „obdělávání“. 

Takovýmto „obděláváním“ rozumíme (pachtýřovu) vlastní píli a přičinění k získávání 

plodů a užitků. 
64

 Pachtýř obhospodařuje věc tak, aby přinášela výnos, který 

představuje: „…veškeré hodnoty nabyté výkonem užívacího a požívacího práva 

k propachtované věci (užitky, plody, mimořádné výnosy).“. 
65

 Smluvní strany jsou 

pojmenované jako pachtýř a propachtovatel. Předmětem pachtu musí být věc, která je 

schopna produkovat plody nebo užitky. Definici takovýchto výnosů nalezneme v ust. § 

491: „Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím 

obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez 

něho. Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.“. Pozemek jako 

předmět pachtu bude v praxi hojně využíván, neboť bude spíše převažovat jeho 

hospodářský účel. Jedná-li se typicky o zemědělské a lesní pozemky, hovoříme             

o zemědělském pachtu. Obecná ustanovení o pachtu, ale mohou dopadat i na pozemek 

s kamenolomem. 
66

 Dále se může jednat o pacht závodu, kdy pozemek je jeho součástí  

a pacht tak dopadá i na tento pozemek. Pozemek může být také propachtován s tzv. 

inventářem. 
67

 „Inventář je určitý soubor hospodářského zařízení k vedení hospodářství 

nutného,…“.
68

 Jedná se zejména o věci movité, které slouží k onomu obhospodařování 

pozemku. Inventář se skládá především ze strojů a podobných zařízení, ale mohou jím 

být i zvířata. Naopak zboží na skladě a jiné zásoby se do inventáře zahrnout nedají. 
69

 

Pozemek může být tvořen jednou parcelou nebo více parcelami, popř. jejich částmi. Pro 

pachtovní smlouvu stejně jako pro smlouvu nájemní není stanovena obligatorně 
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písemná forma. Ta bude zapotřebí pouze v případě, kdy propachtovatel nebo pachtýř, 

s propachtovatelovo souhlasem, budou chtít zapsat pacht pozemku do katastru 

nemovitostí či v případě pachtu závodu s pozemky, též do obchodního rejstříku. Takový 

zápis je, s ohledem na princip materiální a formální publicity, účelný z hlediska právní 

jistoty smluvních stran a třetích osob. 

 Z uvedeného vyplývá, že na pozemek jako předmět pachtu se mohou vztahovat 

obecná ustanovení o pachtu, ustanovení o zemědělském pachtu ale také o pachtu 

závodu. Bude tedy záležet na konkrétní situaci, ale i účelovém určení pozemku              

a dohodě smluvních stran, dle jakých ustanovení bude postupováno. Následné 

podkapitoly budou rozebírány primárně z hlediska obecných ustanovení s přesahem do 

těch zvláštních – tedy zejména zemědělského pachtu a okrajově též pachtu závodu, kde 

jeho součástí může být pozemek. 

 

5.2 Obecná ustanovení o pachtu 

 

5.2.1  Vznik pachtu 

 Pachtovní smlouva obsahuje obecně závazek propachtovatele přenechat pachtýři 

pozemek k dočasnému užívání a požívání a současně povinnost pachtýře platit za to 

propachtovateli pachtovné nebo mu poskytnout poměrnou část výnosu z pozemku. 
70

 

Konsenzem smluvních stran je založeno dvoustranné právní jednání o předmětu pachtu 

– pozemku, které je ovládáno zásadami samotného občanského zákoníku. Zejména      

se bude opět jednat o zásadu pacta sunt servanda, autonomie vůle a bezformálnosti. 

Všechny tyto zásady budou mít stejný projev na institut pachtu, jak bylo popisováno 

v kapitole o nájmu pozemku. Pro případ, že je přenecháváno více věcí, z nichž některá 

bude pouze užívána, je nutné dle věci hlavní a dle účelu smlouvy vymezit, zda se bude 

jednat buď, čistě o pachtovní nebo nájemní smlouvu. 
71

 Podle věci hlavní – pozemku    

a jeho účelu, budou ostatní věci podřízeny jeho režimu. Logickým a názorným 

příkladem bude ten, který zmiňuje komentář: „Bude-li předmětem smlouvy dům 

obklopený ovocným sadem, půjde o smlouvu nájemní, pokud je hlavním účelem smlouvy 

bydlení v domě; bude-li hlavním účelem smlouvy hospodářské využití sadu, půjde          

o smlouvu pachtovní.“. 
72

 Tedy hlavním účelem, v prvém případě, je bydlení v domě na 

určitém pozemku a bude se tak jednat o nájemní vztah, zatímco v případě druhém je 

                                                           
70

 Srov. ust. § 2332  z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
71

 Srov. ust. § 2332 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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pozemek využíván k hospodaření a půjde zde o pacht. Tuto tezi podporuje i judikatura 

Rakouského nejvyššího soudu z roku 1922. 
73

 

 Pachtovní smlouva musí naplňovat nejen obecné znaky charakteristické pro 

institut pachtu, ale opět i obecné náležitosti. Primárně hovoříme především                    

o způsobilosti účastníků uzavřít takovouto smlouvu. Následně dostatečně konkrétní 

vymezení smluvních stran, především uvedením jejich jména, příjmení, trvalého 

bydliště, popř. názvu právnické osoby a jejího sídla. Dále je zapotřebí konkretizovat 

pozemek, který má být předmětem smlouvy, zejména s využitím parcelních čísel. 

Součástí pachtovní smlouvy může být protokol o předání, v němž bude zapsán aktuální 

stav, ale zejména jím bude tzv. inventář. Jedná se především o soubor movitých             

a hmotných 
74

 věcí, které jsou určeny k užívání pozemku a k jeho obhospodařování, 

tedy např. technické zařízení, hospodářské nástroje, nářadí a stroje. Do inventáře mohou 

být též zahrnuta živá hospodářská zvířata. Věci, které jsou určeny ke spotřebě, jako jsou 

krmiva, zboží na skladě či jiné zásoby, za inventář považovat nelze. Věci patřící do 

inventáře se v zásadě nespotřebovávají, a proto je pachtýř při skončení pachtu bude 

muset propachtovateli vrátit ve stavu, v jakém jej převzal. Výjimku tvoří živá zvířata, 

jejichž stav musí být obnovován s péčí řádného hospodáře. Propachtovatel má 

povinnost inventář udržovat. Při zničení nebo opotřebení věci nad míru, pro kterou 

nelze věc již užívat a požívat, bude muset takovou věc nahradit věcí novou. Dle ust. § 

2343 se může však propachtovat společně pozemek s inventářem v ujednané ceně. 

Výsledkem bude možnost pachtýře nakládat s takovým inventářem dle své vůle, při 

zachování povinnosti péče řádného hospodáře. Po skončení pachtu se inventář opět vrátí 

propachtovateli. Jestliže má inventář po vrácení propachtovateli jinou hodnotu, tento 

rozdíl bude vyrovnán v penězích. Je na vůli smluvních stran, zda součástí pachtu 

pozemku bude takový inventář nebo ne. Občanský zákoník totiž žádnou povinnost ve 

formě sjednání inventáře nestanovuje. Současně na věcech náležejících do inventáře 

vázne zástavní právo svědčící pro pachtýře, neboť sám propachtovatel je vlastníkem 

těchto věcí. Takové zákonné zástavní právo je podmíněno existencí jednak vůbec 

samotného ujednání inventáře spolu s pachtem, a je jedno, zda dle ust. § 2342 nebo   

ust. § 2343, a jednak také existencí pachtýřovi pohledávky za propachtovatelem. 

K zajištění pohledávky však nemusí být nutně užito zákonného zástavního práva, ale     
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i jiného zajištění. Poskytne-li tedy propachtovatel jistotu jinou, do výše takovéto jistoty 

se zákonné zástavní právo k věcem spadajícím do inventáře neuplatní.  

 Ustanovení o době trvání nájmu se analogicky použije na dobu trvání pachtu,     

a to tak, že pokud si strany nesjednaly pacht na dobu určitou, platí vyvratitelná právní 

domněnka, že půjde o pacht na dobu neurčitou. Blíže a podrobněji k tomuto ustanovení 

v kapitole předchozí – Nájem pozemku. Důležitou modifikaci však nalezneme ve 

zvláštním ustanovení o zemědělském pachtu, kdy ust. § 2345 odst. 2 stanoví, že: „Je-li 

pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, 

má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou.“. Z výše uvedeného vyplývá, že 

takto sjednaný pacht pozemku, lze vypovědět bez uvedení důvodu a v zákonem stanové 

době, nesjednaly si strany dobu odlišnou. Jedná se opět o vyvratitelnou právní 

domněnku, proti které je přípustný důkaz opaku. 

 Pro pachtovní smlouvu je určující, zda obsahuje prvky charakterizující samotný 

institut pachtu. Není relevantní, jak bude pachtovní smlouva pojmenována, nýbrž 

stěžejní pro posouzení jednání bude její obsah. V rámci zvláštního ustanovení                

o zemědělském pachtu se musí propachtovatel s pachtýřem dohodnout o užívání            

a požívání pozemku v souladu s jeho určením podle předpisů veřejného práva, neboť 

v opačném případě by byla taková smlouva v rozporu se zákonem a považována za 

neplatnou. 

 Účastníky pachtovní smlouvy jsou propachtovatel a pachtýř. Na straně 

propachtovatele a pachtýře, obdobně jako u nájmu, může vystupovat více osob, a to jak 

fyzických, tak právnických. Propachtovateli musí svědčit k pozemku takové právo, 

které zakládá oprávnění zřídit užívací a požívací právo jiné osobě. Vlastnické právo 

propachtovatele tak nemusí být jediným titulem, může se jednat např. i o věcné 

břemeno, které bylo k pozemku zřízeno. Jestliže na jedné ze stran pachtovní smlouvy 

vystupuje více osob, aplikují se na jejich jednání ustanovení o spoluvlastnictví. Budou 

tedy odpovědni společně a nerozdílně či každý bude odpovědný za svůj dluh, dále jim 

náleží rozhodování ve věcech běžné správy, kde je také upraven postup hlasování. 

 

5.2.2  Práva a povinnosti smluvních stran, pachtovné 

 Elementární povinností propachtovatele, a tomu odpovídajícím právem pachtýře, 

je přenechání pozemku do dočasného užívání a požívání, jak bylo již zmíněno výše. 

Oproti této propachtovatelově povinnosti, je pachtýř zavázán platit pachtovné nebo 

poskytnout poměrnou část výnosu z pozemku. Občanský zákoník přesně neustanovuje, 

jak by mělo ono odevzdání propachtovaného pozemku pachtýři vypadat. Bude proto 
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nezbytné řídit se přiměřeně obecnými ustanovení o nájmu (které detailně rozebírá 

kapitola o nájmu pozemku), kdy propachtovatel je povinen v ujednané době 
75

 

přenechat pozemek ke sjednanému účelu užívání a požívání, popř. k účelu obvyklému a 

dále pozemek udržovat po celou dobu pachtu ve stavu nebránícím užívání a požívání. 

Propachtovatel je také povinen zajistit nerušené užívání a požívání pozemku pachtýři. 
76

 

Propachtovaný pozemek je propachtovatel povinen odevzdat bez vad (ledaže by byly 

splněny podmínky přiměřeně aplikovatelného ust. § 2207 odst. 2) a s jeho 

příslušenstvím, tedy všemi věcmi, které jsou potřeba k řádnému užívání  

a požívání pozemku. Propachtovaný pozemek zde bude vystupovat jako věc hlavní, 

která náleží vlastníku stejně tak jako věci vedlejší, které tvoří ono příslušenství. Pro 

vymezení příslušenství jsou relevantní pouze objektivní hlediska. Příslušenstvím bude 

tedy vše, co je s hlavní věcí – pozemkem běžně užíváno s ohledem na jeho hospodářské 

určení. Bylo již také řečeno, že osud hlavní věci dopadá na její příslušenství. 
77

 Jedná   

se však o vyvratitelnou právní domněnku, která umožňuje stranám odchylné ujednání. 

Propachtovatel současně odevzdá i další věci, bez kterých by pachtýř nebyl schopen 

užívat a požívat propachtovaný pozemek. 

 Pachtovní smlouva je založena na principu úplatného plnění. Úplata může 

spočívat v zaplacení pachtovného penězi, poměrnou částí z výnosu pozemku či 

kombinací obojího. Bude-li zvolena peněžní forma, může být stanovena v jakékoliv 

platné měně. Výnosem rozumíme určité naturální plnění, které bylo získáno 

obhospodařováním pozemku. Resp. se jedná o ekonomickou výhodu, která byla získána 

po dobu trvání pachtu. Závislost výnosů z pozemků v naturální podobě (např. 

zemědělské plodiny, produkty z chovu dobytka) může být ovlivněna různými faktory, 

podle kterých se může hodnota výnosu snižovat či zvyšovat. Jedná se ale o běžný 

ekonomický jev, kdy vliv může mít inflace nebo kurz měny, v případě exportu. Není-li 

ujednána konkrétní výše pachtovného, dopadá na tuto situaci přiměřeně ust. § 2217 

odst. 1 o nájmu, kdy bude pachtovné stanoveno ve výši obvyklé v době uzavření 

smlouvy s přihlédnutím k pachtu k obdobným věcem a za obdobných podmínek (viz. 

kapitola Nájem pozemku). Takové obdobné podmínky a věci může tvořit např. lokalita 

pozemku, jeho účelové určení ale i obdobné příslušenství nebo délka sjednání pachtu. 

Pachtovné se odvíjí zejména od dohody stran, v jaké výši či formě si úplatu sjednají. 
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 Nebo v den následující, kdy o to pachtýř požádal přiměřeně dle ust. § 2206 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., 
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Splatnost pachtovného je výslovně upravena pouze ve zvláštním ustavení                       

o zemědělském pachtu, o kterém pojednává následující podkapitola. Je zapotřebí tak 

přiměřeně použít ustanovení o splatnosti nájmu 
78

, tedy že pachtovné se platí ve 

splátkách měsíčně pozadu, vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, nesjednají-li si 

strany něco jiného. Stejně jako zákon předpokládá situace, kdy vznikne nájemci sleva 

na nájemném, bude pachtýři náležet právo na slevu z pachtovného. 
79

 Dále má pachtýř 

právo na slevu z pachtovného, pokud propachtovatel poruší povinnost odstranit vadu 

bez zbytečného odkladu a v důsledku tohoto klesne výnos pod polovinu běžného 

výnosu. Pokud by se jednalo o takovou vadu, která zakládá nemožnost (užívání) 

požívání pozemku nebo toto právo zásadním způsobem ztěžuje, má pachtýř právo na 

prominutí pachtovného nebo může pacht vypovědět bez výpovědní doby. 
80

 Zde je 

potřeba zmínit pachtýřovu povinnost oznámit vady propachtovateli hned poté, kdy je 

zjistí (nebo kdy je při pečlivém užívání pozemku zjistit mohl). 
81

 Oproti tomu, jestliže 

propachtovatel dle ust. § 2335 odst. 2 vylepšil pozemek natolik, že je možné, aby 

pachtýř dosáhl vyššího výnosu, může se propachtovatel domáhat zvýšení pachtovného. 

Takové zvýšení by ale mělo být přiměřené a nikoliv v hrubém nepoměru k plnění, které 

poskytl propachtovatel. Odpověď na otázku, co je přiměřené, dává komentář: 

„Přiměřenost zvýšení pachtovného bude primárně záviset na míře zvýšení výnosu a dále 

také na výše investice do zlepšení věci.“.
82

 V souvislosti ustanovením o neúměrném 

zkrácení, jestliže je dán hrubý nepoměr mezi vzájemným plněním, může zkrácená 

strana požadovat dokonce zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, 

ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena. Pokud se však nepoměr vzájemných 

plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela, toto 

ustanovení platit nebude. 
83

 Je tomu tak například, kdy: „… se zkrácená strana svých 

práv podle § 1973 odst. 1 vzdala a prohlásila, že plnění přijímá za mimořádnou cenu ze 

zvláštní obliby, …“. 
84

  

 Občanský zákoník předpokládá několik situací, ve kterých může pachtýř 

přenechat propachtovaný pozemek třetí osobě. Takovou dispozici s pozemkem však 
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může pachtýř učinit pouze s předchozím souhlasem propachtovatele, pokud si strany 

nesjednaly něco jiného. S předchozím souhlasem lze ujednat podpacht pozemku, 

kterým rozumíme úplatné přenechání pozemku k užívání a požívání jiné osobě. 

Propachtovaný pozemek může pachtýř přenechat též pouze do režimu samotného 

užívání, a to jak za úplatu (nájem), tak bezplatně (výpůjčka, výprosa). Dále pokud není 

dán souhlas propachtovatele, nesmí pachtýř měnit ani hospodářské určení předmětu 

pachtu. Zákon nikterak nedefinuje pojem “hospodářské určení věci“, ale v případě 

pozemku můžeme vyvodit, že se bude jednat o jeho účelové určení podle objektivních 

hledisek.
85

 Co se týká změny způsobu užívání a požívání, který bude povětšinou 

formulován ve smlouvě, musí si opět pachtýř obstarat souhlas od propachtovatele. 

Obsahově ani co do formy souhlasu, není propachtovateli stanovena žádná povinnost. 

Neaplikuje se zde přiměřeně obecné ustanovení o nájmu v případě uzavřené písemné 

smlouvy 
86

, neboť přednost má zvláštní úprava ust. § 2234. Propachtovatelův souhlas 

může být obecný, ale mohou se na něj vázat i podmínky. Ze zásady, že nikdo nemůže 

převést více práv, než sám má, plyne několik důsledků. Jednak všechny výše zmíněné 

dispozice s pozemkem jsou omezeny dobou, po kterou je sjednán samotný pacht,           

a jednak musejí být zachovány meze užívání a požívání pozemku tak, jak byly 

stanoveny v pachtovní smlouvě. Pachtýř tak nemůže umožnit užívání a požívání 

pozemku jiné osobě za jiným účelem, než má sám sjednaný v pachtovní smlouvě. 

Nedodržení tohoto ustanovení zakládá propachtovateli oprávnění vypovědět pacht bez 

výpovědní doby. Jednání pachtýře je chápáno jako natolik zásadní porušení pachtovní 

smlouvy, že se výpověď bez výpovědní doby bude vztahovat i na pacht sjednaný na 

dobu určitou. Zde se jedná o odchylné ustanovení oproti úpravě nájmu, u které             

se změna hospodářského určení a způsobu užívání výslovně neřeší a přenechání do 

užívání jiné osobě se zase posuzuje jako hrubé porušení nájemcových povinností, které 

ale nemá za následek možnost výpovědi bez výpovědní doby. Ohledně odpovědnosti, 

kterou nese pachtýř při takových dispozicích s pozemkem (ať již byly učiněny              

se souhlasem nebo ne), se použijí přiměřeně opět obecná ustanovení o nájmu 
87

, tedy 

pachtýř bude odpovědný, stejně jako v případě kdyby pozemek užíval a požíval sám. 

 V ust. § 2335 zákon též upravuje práva a povinnosti stran ohledně provádění 

opatření na věci – pozemku. Opatření nebo zásahy na pozemku má povinnost konat 
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 „… jedná se o charakteristiku věci plynoucí z objektivních hledisek.“ Kabelková, E., Dejlová, H. Nájem a 
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propachtovatel na základě zákona, z rozhodnutí soudů či úřadů, z důvodu smluvního 

ujednání nebo je oprávněn je provést v důsledku svého vlastnického práva k pozemku 

jakožto předmětu pachtu. Na takové povinnosti se přiměřeně aplikují ustanovení           

o nájmu, 
88

 zejména propachtovatelova povinnost provádět údržbu a nezbytné opravy 

s tím, že běžnou údržbu si zabezpečuje sám pachtýř. Nezbytnost opravy je oprávněná za 

předpokladu, že by pozemek nešlo řádně užívat a požívat k účelu, který byl sjednán. 

Současně s takovými opatřeními, ať už vznikla z jakéhokoliv důvodu, vzniká 

propachtovateli povinnost nahradit pachtýři v přiměřeném rozsahu náklady a ztrátu 

výnosu, které vznikly na základě propachtovatelovo opatření. Aby náhrada byla 

poskytnuta, musí být splněno kumulativně několik podmínek. Musí být dána příčinná 

souvislost mezi samotným opatřením, které provedl propachtovatel, a vznikem nákladů 

nebo ztráty výnosu. Občansky zákoník jde v ust. § 2335 ještě dále, a to pokud 

propachtovatel zamýšlí nebo počne realizovat takové opatření, pro které mohou 

vzniknout náklady, popř. ztráta výnosu, má pachtýř oprávnění zažádat o přiměřenou 

zálohu, přičemž jeho právo na slevu z pachtovného či jeho prominutí tím není dotčeno. 

Pachtýř takovou žádost může učinit: „jak písemně, tak ústně a měl by v ní uvést výši 

požadované zálohy a její odůvodnění. Je-li žádost pachtýře oprávněná a neuvede-li 

pachtýř ve své žádosti jinak, je propachtovatel povinen zálohu pachtýři vyplatit ve 

smyslu § 1958 odst. 2 bez zbytečného odkladu poté, co žádost pachtýře obdržel.“. 
89

 

Samozřejmostí bude následné vyúčtování, ve kterém budou reflektovány reálné náklady 

či ztráty výnosu s ohledem na výši zálohy. Takové zlepšení pozemku opatřením, které 

předpokládá vyšší výnos z věci, zakládá oprávnění propachtovatele domáhat                

se přiměřeného zvýšení pachtovného, jak je konkrétněji uvedeno výše při problematice 

samotného pachtovného. 

 Základní povinností pachtýře je pečovat o propachtovaný pozemek jako řádný 

hospodář. Tato povinnost byla stanovena též pro osobu nájemce a liší se pouze 

způsobem užití: „… když pachtýř má propachtovanou věc požívat, zacházení 

s propachtovanou věcí je proto intenzivnější, když předpokládá úsilí pachtýře směřující 

k tomu, aby propachtovaná věc poskytovala plody a užitky. Od toho se také odvíjí 

zvýšená potřeba péče pachtýře o propachtovanou věc.“. 
90

 Péče o pozemek zahrnuje 

zejména šetření jeho podstaty a kvality. To znamená sice využívat pozemek k užívání    
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a požívání, ale v přiměřeném způsobu tak, aby se půda neznehodnocovala a popř. 

neznečišťovala provozem, který by měl do budoucna negativní důsledky pro její 

kvalitu. To podporuje i komentář: „Účelem pachtu však není propachtovanou věc 

požívat způsobem, který může mít sice krátkodobě velmi vysoké výnosy, ale dlouhodobě 

je neudržitelný.“. 
91

 Jestliže bude propachtován pozemek s kamenolomem, je jasné, že 

bude docházet k postupnému vyčerpávání nerostů a tedy i samotné podstaty pozemku, 

přestože právě toto bylo účelem pachtu. V takovém případě nebude možné při skončení 

pachtu předat pozemek ve stejném stavu, v jakém byl propachtován. S péčí řádného 

hospodáře se pojí i pojmy tzv. běžné údržby, která náleží pachtýři, dále ostatní údržba    

a nezbytné opravy. Nesjednaly si strany něco jiného, bude se na tyto pojmy aplikovat 

obecné ustanovení o nájmu. 
92

 Za běžnou údržbu pozemku můžeme spatřovat např. jeho 

posekání, pokud se jedná o louky nebo pastviny, anebo prořezávky stromů nebo lesů 

samotných. 

 

5.2.3  Skončení pachtu 

 Skončení pachtu může být provedeno několika způsoby. Typicky se bude jednat  

o skončení dohodou stran, uplynutím sjednané doby, výpovědí nebo např. odstoupením 

od smlouvy (jestliže si tak ujednaly strany) nebo splynutím dle ust. § 1993 a násl. 

 Při sjednání pachtu na dobu určitou může být smlouva vypovězena jen ze 

zákonem stanovených důvodů nebo důvodů, na kterých se dohodly strany. Následně 

bude smlouva vypovězena buď s výpovědní dobou 
93

 nebo bez ní. 
94

 Ustanovení 

upravující pacht poskytují smluvním stranám šanci, jak prodloužit pacht, který byl 

ujednán na dobu určitou. Dle ust. § 2338 je tomu tak, jestliže byla pachtovní smlouva 

uzavřena alespoň na dobu tří let a současně jedna ze stran v době ne kratší šesti měsíců 

před uplynutím pachtu vyzvala druhou stranu, zda bude pacht pokračovat. Za 

předpokladu, že druhá strana na tuto výzvu do tří měsíců od jejího doručení kladně 

zareaguje, pacht pozemku bude prodloužen o původní dobu, v opačném případě pacht 

skončí v době, která byla ujednána dříve. Stejně tak lze využít k obnovení či 
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pokračování pachtu (sjednaného na dobu určitou) obecné ustanovení o nájmu, kdy 

dojde k právní fikci uzavření nové pachtovní smlouvy. A to jestliže do jednoho měsíce 

od skončení pachtu pachtýř, nejen užívá a požívá pozemek, ale propachtovatel současně 

nevyzval pachtýře k předání pozemku a tím ukončení pachtu. V tomto případě bude 

nová pachtovní smlouva uzavřena na dobu jednoho roku (pokud byl původní pacht 

sjednán na dobu jednoho roku nebo na dobu delší) nebo na dobu stejnou, na kterou byla 

uzavřena původní pachtovní smlouva (jestliže byla původní doba kratší jednoho roku). 

Pro obě varianty není opět v případě výzvy stanovena žádná speciální forma, ovšem co 

do obsahu takové výzvy, je třeba uvést, že by měl být srozumitelný tak, aby bylo druhé 

straně jasné zamýšlené jednání. Propachtovatel však nemusí chtít ve smluvním vztahu 

nadále pokračovat. V takovém případě buď ve smyslu ust. § 2230 odst. 1 vyzve 

pachtýře k odevzdání pozemku (nejpozději do jednoho měsíce od skončení pachtu) 

nebo dle ust. § 2230 odst. 2 dá pachtýři ještě před uplynutím doby na srozuměnou, že 

pacht bude ukončen. 

 Pacht pozemku, sjednaný na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí. Zvláštní 

úprava pachtu udává šesti měsíční výpovědní dobu, a to ještě tak, aby pacht končil 

koncem pachtovního roku. Zákonodárce se tak snažil brát v potaz jednak předpoklad 

dlouhodobosti pachtu a jednak hospodářský účel u zemědělského pachtu. Tam je 

stanoven pachtovní rok na dobu od 1. října do 30. září následujícího roku. Jedná se ale 

dispozitivní ustanovení a strany si pachtovní rok mohou upravit smluvně dle potřeb. 

V ostatních případech pachtu zůstává standardní rok kalendářní, tedy od 1. ledna do 31. 

prosince. Pokud byla pachtovní smlouva uzavřena písemně, zákon stanovuje i pro 

výpověď formu písemnou. 
95

 Jak uvádí komentář: „V totožných případech jako pacht 

sjednaný na dobu určitou jej lze vypovědět i výpovědí bez výpovědní doby; v takovém 

případě však musí být výpověď odůvodněna.“. 
96

 V takových případech tedy opět 

přepokládáme přiměřeně aplikaci obecných ustanovení o nájmu. 

 Je zřejmé, že po skončení pachtu, ať byl ukončen jakýmkoliv způsobem, má 

pachtýř povinnost předat propachtovaný pozemek zpět propachtovateli. Pachtýř bude 

odevzdávat pozemek ve stavu, v jakém mu byl předán při vzniku pachtu, s ohledem na 

běžné užívání a tím vzniklé opotřebení. To se bude týkat zejména příslušenství 

pozemku než jeho samotného, nebyl-li předmětem pachtu pozemek určený k těžbě 

nerostů, neboť v tomto případě by logicky mohlo dojít k vyčerpání ložiska. K posouzení 
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případných rozdílů aktuálního stavu pozemku vůči stavu původnímu, může posloužit 

zápis o předání, jestliže si jej strany sepsaly při vzniku pachtu. V případě, že nebyl 

žádný zápis pořízen, pachtýř je povinen: „… vrátit propachtovanou věc ve stavu, 

v jakém by se měla obvykle nacházet při péči řádného hospodáře v době skončení 

pachtu.“. 
97

 Pachtýř má zároveň právo (ius tollendi) dle přiměřené aplikace ust. § 2225 

odst. 2, při skončení pachtu, vzít si vše, co na pozemek umístil či jinak vložil, za 

podmínky, že je to možné oddělit tak, aby se nezhoršila podstata pozemku či neztížilo 

jeho užívání. Pokud podmínka splněna nebude, může být ve smyslu ust. § 2220 na 

takové jednání hleděno, jako na změnu předmětu pachtu a bude postupováno dle 

stejného ustanovení. Propachtovatel musí projevit při odevzdávání předmětu pachtu 

součinnost, neboť povinnost pachtýře předat pozemek odpovídá povinnosti 

propachtovatele pozemek převzít. Obecná ustanovení o pachtu upravují výslovně situaci 

při jeho skončení, kdy pachtýř nevrátí propachtovaný pozemek propachtovateli. 
98

 

Tomu bude za takovéto situace náležet pachtovné, jako by pacht nadále trval a je tedy 

lhostejné, že pacht skončil.  Zákon dále stanovuje, že plody a užitky, které mezi tím 

pachtýř vytěžil, se počítájí jako užitky za celý rok. To má význam především, bylo-li 

pachtovné ujednáno formou poměrné části výnosu (za rok). Propachtovatel může,   

byla-li mu způsobena újma následkem porušení povinnosti pachtýře k odevzdání 

pozemku, uplatit též nárok na náhradu újmy dle ust. § 2894 a násl. 

 

5.3 Zvláštní úprava zemědělského pachtu 

  

 Zemědělský pacht dle ust. § 2345 a násl. bude sjednán, jestliže předmětem 

pachtu bude zemědělský nebo lesní pozemek. K samotné definici zemědělských nebo 

lesních pozemků se však občanský zákoník nikterak nevyjadřuje. Opačně tomu bylo dle 

ust. § 677 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jednoznačně vymezoval 

takové pozemky. Jednalo se o pozemky, které patřily dle zvláštního právního předpisu 

99
 do zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu. Takové zařazení 

pozemků však občanský zákoník nově nepřevzal a podle komentářů autorů je tomu tak 

záměrně, neboť bude rozhodovat faktický stav, tedy zda pozemek slouží nebo je 
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způsobilý sloužit jako předmět pachtu. 
100

 Bude tedy pro aplikaci zvláštních ustanovení 

o zemědělském pachtu rozhodné účelové určení pozemku podle veřejnoprávních 

předpisů? Jestliže vycházíme přímo z dikce zákona, tak: „Gramatický výklad by tedy 

vedl spíše k závěru, že je důraz kladen nikoli na to, k čemu má předmět pachtu sloužit, 

ale na to, co je předmětem pachtu.“. 
101

 Přičemž vymezení pachtu je dáno jeho 

předmětem, tj. zemědělským nebo lesním pozemkem, nikoliv účelem jeho užívání         

a požívání k zemědělským nebo lesním účelům, tedy jeho faktickému a skutečnému 

využití. Naproti tomu je také možné vycházet z teze, že právě takové faktické využití je 

rozhodné pro aplikovatelnost těchto zvláštních ustanovení. To podporuje i předpoklad, 

kdy ustanovení o nájmu bytu a domu také primárně nezkoumají, zda pronajímaný byt či 

dům je vybudován v souladu se stavebním povolením podle zvláštního právního 

předpisu. Pozemky obecně mají vždy určen svůj způsob využití, který je možné za 

splněný určitých podmínek měnit. Takové změny jsou upraveny zejména ve 

veřejnoprávních předpisech 
102

 a může se jimi např. změnit druh pozemku, přeměnit 

nezemědělská půda na zemědělskou, pastvina na ornou půdu či zalesnění nebo 

odlesnění pozemku. 

 Přestože občanský zákoník jasně nedefinuje předmět zemědělského pachtu, 

definici zemědělského pozemku nalezneme v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, popř. v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, 

definici lesního pozemku zase v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 

zákonů. Ve smyslu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu tvoří zemědělský 

půdní fond zemědělské pozemky, které rozlišujeme na zemědělskou půdu, která je 

tvořena z orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, louky a pastvin, na půdu 

dočasně neobdělávanou, rybníky a nezemědělskou půdu 
103

, do které patří např. polní 

cesty. V katastrálním zákonu nalezneme zemědělský pozemek jako definici pro ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Za lesní pozemky 

považujeme, dle zákona o lesích, pozemky určené k plnění funkcí lesa. Jedná se            

o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem 
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obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na 

nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy 

lesů. (Dalšími pozemky k plnění funkcí lesa jsou tzv. “jiné pozemky“, které zahrnují 

např. zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní 

hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních 

komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř). 
104

 Takové zemědělské a lesní 

pozemky jsou však omezovány určitými ustanoveními předpisy veřejnoprávní povahy, 

zejména takto stanovují zvláštní povinnosti. Jedná se např. o povinnost hospodařit tak, 

aby nedocházelo k znečišťování či poškozování půdy a okolních pozemků, dále by měly 

být pozemky účelně obhospodařovány. 
105

 Ačkoliv obecně pro pachtovní smlouvu není 

obligatorně stanovena písemná forma, pro zemědělský pacht, jehož předmětem je lesní 

pozemek, který slouží k plnění funkcí lesa, bude tato forma nutná. Jak vyplývá z ust. § 

12 odst. 2 lesního zákona, bude taková povinnost platit pro smlouvy uzavřené na dobu 

kratší pěti let. Zároveň mají strany povinnost do třiceti dnů oznámit skutečnost              

o uzavření smlouvy příslušnému orgánu. Pokud písemná forma dodržena nebude, 

pachtovní smlouva bude neplatná. Přestože se v tomto ustanovení hovoří pouze             

o uzavření nájmu, podnájmu nebo výpůjčky, bude se vztahovat analogicky i na smlouvy 

pachtovní, neboť lesní zákon prozatím nereflektuje novou právní úpravu občanského 

zákoníku, který je účinný od  1.1.2014, a tím tak neodlišuje nájem a pacht, jako dva 

rozdílné instituty. 

 Pro zemědělský pacht je splatnost pachtovného upravena odlišně, jak od obecné 

splatnosti nájmu
106

, tak od předchozí právní úpravy ust. § 671 odst. 2 občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb. Pachtovné se platí ročně pozadu, tedy v ročních splátkách, 

vždy k 1. říjnu. 
107

 Jedná se nicméně o dispozitivní ustanovení a proto bude na vůli 

smluvních stran, k jakému datu si určí splatnost pachtovného nebo zda půjde o splátky 

měsíční, roční nebo jiné. 

 Zemědělský pacht je ovlivňován ročním obdobím, které většinou v souhrnu jeho 

celého trvání tvoří opakující se cykly. S ohledem na tuto specifičnost pachtu 

zemědělských nebo lesních pozemků, občanský zákoník nad rámec obecných 

ustanovení o pachtu, stanovuje dvanáctiměsíční výpovědní dobu, pro pacht sjednaný na 

dobu neurčitou. Jako většina ustanovení je i tato úprava dispozitivní a strany si tak 
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vzhledem ke svým konkrétním potřebám, mohou ujednat něco jiného. Přestože to není 

v ust. § 2347 explicitně vyjádřeno, pacht po vypršení výpovědní doby musí skončit 

koncem pachtovního roku, jak vyplývá z ust. § 2339 odst. 1. I v případě zemědělského 

pachtu, bude platit pravidlo obecných ustanovení o pachtu sjednaného na dobu 

neurčitou, a to, že v případě písemné pachtovní smlouvy musí být výpověď taktéž 

v písemně podobě. Žádné konkrétní podmínky pro obsah takové výpovědi však opět 

stanoveny zákonem nejsou. V obecné rovině lze konstatovat, že obsahem výpovědi by 

měl být dostatečně jasný a srozumitelný projev vůle strany, že pachtovní vztah má být 

ukončen.  

 V ust. § 2348 nalezneme zvláštní důvody výpovědi, ať již byl zemědělský pacht 

ujednán na dobu určitou nebo neurčitou. V souvislosti se specifiky, které pacht 

zemědělských nebo lesních pozemků přináší, zákon rozšiřuje možnost výpovědi 

z důvodu zdravotní nezpůsobilosti pachtýře. Skutečnosti, za kterých je pachtýř 

považován za již zdravotně nezpůsobilého, však občanský zákoník logicky nestanovuje, 

neboť bude vždy záviset na tom kterém konkrétním případu. V krajní situaci může být 

pachtýřův zdravotní stav posouzen znalcem. Bude-li pachtýř v důsledku svých 

zdravotních obtíží nezpůsobilý na pozemku hospodařit, náleží mu právo vypovědět 

pachtovní smlouvu ve zkrácené výpovědní době, která činí tři měsíce. Výpověď 

z důvodu smrti pachtýře je v totožném ustanovení ošetřena také. Smrtí pachtýře práva a 

povinnosti z pachtu obecně nezanikají (ledaže by byl pacht vázán přímo na osobu 

pachtýře a vyplývalo by tak přímo ze smlouvy) a přecházejí na dědice. Ten má právo 

ve tříměsíční výpovědní době pacht vypovědět, přičemž musí tak učinit nejpozději do 

šesti měsíců, ode dne, kdy pachtýř zemřel. Pokud tak dědic neučiní, přecházejí na něj 

veškerá práva a povinnosti, které platily v původním pachtovním vztahu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že zákon se v takovém případě snaží poskytnout dědici oprávnění pacht 

vypovědět (v rámci tří měsíční výpovědní doby), se však v praxi nemusí zcela projevit. 

Podle zákona počíná běžet šesti měsíční lhůta ode dne, kdy pachtýř zemřel, avšak          

s ohledem na běžnou délku dědických řízení, se nemusí následnému dědici takového 

oprávnění dostat. Je k zamyšlení, zda do budoucna neupravit znění tohoto ustanovení 

tak, aby dědic měl vždy možnost stihnout ve lhůtě šesti měsíců pacht vypovědět. 

Důvody výpovědi, ať pro zdravotní nezpůsobilost či smrt pachtýře, by měly být 

v samotné výpovědi uvedeny, neboť jen na základě toho, se mohou takovéto zvláštní 

podmínky skončení zemědělského pachtu uplatnit. 
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5.4 Zvláštní úprava pachtu závodu 

 

 Závod je věcí hromadnou, do které mohou patřit i pozemky. Jestliže byl ujednán 

pacht závodu, bude do tohoto pachtu zahrnut i pacht pozemku.  

 Propachtování závodu je upraveno jak obecnými ustanoveními o pachtu, tak 

těmi zvláštními, které nalezneme v ust. § 2349 a násl., nicméně dle komentáře nejsou na 

pacht závodu použitelná ustanovení o zemědělském pachtu. 
108

 Předchozí právní režim 

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů hovořil ve 

svých ust. § 488b a násl. o smlouvě o nájmu podniku. Pojem podnik má více významů, 

a to i z hlediska komunitárního práva, proto byl nově zaměněn za pojem obchodní 

závod (legislativní zkratkou „závod“). Pro určení právního režimu pachtu závodu 

vycházíme z přechodných ustanovení: „… smlouvy o nájmu podniku uzavřené za 

účinnosti předchozí právní úpravy se budou řídit ve smyslu přechodného ustanovení § 

3074 odst. 1 na rozdíl od jiných nájemních smluv i nadále obchodním zákoníkem.“. 
109

 

Smlouvy, které byly uzavřené po účinnosti občanského zákoníku, se budou následně 

řídit novým právním režimem, tedy ustanoveními o pachtu. Definici samotného 

obchodního závodu nalezneme též v občanském zákoníku, v ust. § 502, kdy závod 

chápeme jako: „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle 

slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k 

jeho provozu.“. Bylo zmíněno, že závod je věcí hromadnou a v důsledku toho je 

propachtováván jako celek. Takový celek tvoří jednotlivé věci a mohou ho tvořit            

i pozemky. Strany mohou o předání závodu pořídit zápis, ve kterém by měly uvést 

právě všechny věci, jak movité tak nemovité, ale např. i pohledávky a dluhy. 
110

 Dílčí 

věci však nespadají do inventáře dle ust. § 2342 a násl. a nemůže tak k nim vzniknout 

zástavní právo pachtýře. 
111

 Pacht závodu je zvláštní úpravou. Proto situace, které 

nepředpokládá, se budou subsidiárně řídit buď obecnými ustanoveními o pachtu a poté 

eventuálně přiměřeně ustanoveními o nájmu, jak je zakotveno v ust. § 2341. Můžeme 

uvést např. situace upravené obecně v souvislosti s dobou trvání pachtu a jeho 

eventuálním prodloužením,  prováděním opatření na předmětu pachtu, dále práva          

a povinnosti k údržbě, opravám a kontrolám (případně prohlídkám), zakotvená je též 

ochrana pachtýře proti rušení a zásahům třetích osob, dále se aplikují ustanovení           
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o změně vlastnictví předmětu pachtu, o skončení a v souvislosti s ním, odevzdání 

propachtovaného závodu.  

 Pro smlouvu o pachtu závodu není stanovena, oproti předchozí právní úpravě 

obchodního zákoníku, obligatorně písemná forma. Libovolná forma smlouvy je tedy 

společná pro všechny typy pachtovních smluv (vyjma je-li předmětem lesní pozemek    

a jsou splněny podmínky podle zvláštního právního předpisu 
112

). Pachtýřem závodu 

může být nově jakákoliv osoba, za předpokladu, že je způsobilá právně jednat. To je 

diametrálním rozdílem proti úpravě stanovené v obchodním zákoníku, neboť za jeho 

právní úpravy mohl být podnik (závod) užíván pouze podnikatelem, který byl zapsán 

v obchodním rejstříku a měl k tomuto zřízené příslušné podnikatelské oprávnění. 

Současně také nebylo umožněno přenechat podnik (nyní závod) do podnájmu. 
113

 Pacht 

závodu však dle obecných ustanovení lze přenechat do tzv. podpachtu, tedy k užívání    

a požívání jiné osobě. Základní povinností pachtýře je dle ust. § 2349 užívat a požívat 

závod alespoň co do rozsahu a způsobu, jaký potřebuje řádný provoz, přičemž obecně 

se opět uplatní pravidlo povinnosti pečovat o předmět pachtu jako řádný hospodář. 

Jestliže má závod ve smlouvě určenou oblast využití nebo činnosti, na kterou  

se specializuje, pachtýř může tuto činnost změnit pouze se souhlasem propachtovatele. 

Jedním z důsledků pachtu závodu je převod činnosti zaměstnavatele, které obecně 

upravuje jiný právní předpis 
114

. Na pachtýře coby nového zaměstnavatele přecházejí 

tak veškerá práva a povinnosti vůči zaměstnancům závodu a tento převod nelze jakkoliv 

vyloučit. Zaměstnancům závodu by se jejich postavení nikterak změnit nemělo, jak 

tomu nasvědčuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu 
115

, kdy: „… dochází z pohledu 

zaměstnance jen ke změně v osobě zaměstnavatele, zatímco samotný obsah 

pracovněprávního vztahu tím zůstává nedotčen;…“. 

 Z hlediska postavení pachtýře upravuje ust. § 2350 nabytí práv k závodu dvě 

možné varianty. Za prvé bude-li pachtýřem osoba, která je zapsána ve veřejném 

rejstříku, pak nabytí práv k závodu je spojeno se zveřejněním údaje o uložení dokladu   

o pachtu závodu do sbírky listin, podle jiného právního předpisu. 
116

 Jedním 

                                                           
112

 Srov. ust. § 12 odst. 2 lesního zákona 
113

 Srov. ust. § 488c a §488d z. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník 
114

 „za základ české právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů lze považovat 
úpravu obsaženou v ZPr. Podle § 338 odst. 1 ZPr platí, že k přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených v ZPr nebo zvláštním právním 
předpisem. Za takový zvláštní předpis lze nyní považovat i Občz,…“ Kabelková, E., Dejlová, H. Nájem a 
pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 535 
115

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.10.2007, sp. zn. Cdo 250/2007 
116

 Jiným právním předpisem, který řeší veřejné rejstříky je zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob 
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z nejvýznamnějších rejstříků je rejstřík obchodní, neboť jen v tomto případě může být 

pachtýř fyzickou osobou – podnikatelem. V rámci ostatních veřejných rejstříků, 

jmenujme např. nadační nebo spolkový rejstřík, budou vystupovat jako pachtýři pouze 

právnické osoby. Uveřejnění zápisu o pachtu závodu ve veřejném rejstříku napomáhá 

k právní jistotě a ochraně účastníků i třetích osob, neboť do něj může kdokoliv nahlížet 

nebo si pořídit např. kopii. Za druhé, pachtýř nezapsaný ve veřejném seznamu, nabývá 

právo k pachtu závodu přímo okamžikem účinností smlouvy o pachtu závodu. Nabytí 

práv tak není podřízeno žádnému předložení listin či jiných povinností, ale vzniká 

samotným uzavřením smlouvy, pakliže si strany nesjednaly odkládací podmínky. 

Rozlišujeme tedy uzavření smlouvy a její účinnost. K účinnosti smlouvy se vyjádřil       

i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí: „Účinností smlouvy se rozumí stav, kdy nastávají 

účinky právního úkonu (smlouvy), které s takovýmto projevem vůle spojuje právní řád,  

a kdy tedy nastává povinnost účastníků se také uzavřenou smlouvou řídit. … Je proto 

vyloučeno, aby účinky smlouvy nastaly dříve, než byla smlouva, o jejíž účinnost jde, 

vůbec platně uzavřena.“. 
117

 Pokud hovoříme o věcech, které náležejí k závodu 

samotnému, bude nutné zapsat práva k těmto věcem dle příslušného právního předpisu, 

bez ohledu na výše uvedené. Typicky se může jednat o věc movitou, např. vozidlo,       

u kterého musí být uveden provozovatel. V souvislosti s uzavřením pachtu, bude jeho 

novým provozovatelem pachtýř a tato skutečnost musí být ohlášena a zanesena do 

příslušného registru. 
118

 V souvislosti s účinností pachtovní smlouvy souvisí i ust. § 

2356, které upravuje podmínky pro účinnost vzniku a zániku pachtu vůči třetím 

osobám, kde nese pachtýř a propachtovatel důkazní povinnost k prokázání skutečnosti, 

že třetím osobám byl vznik či zánik pachtu znám. 

 K závodu mohou patřit samozřejmě pohledávky i dluhy. Pachtýř nabytím práv 

k pachtu závodu se tak stává dle ust. § 2352 věřitelem nebo dlužníkem, pohledávek či 

dluhů souvisejících se závodem. Z dluhů je zavázán jen, pokud o nich věděl nebo je 

musel rozumně předpokládat. Daňová povinnost však zůstává nadále propachtovateli. 

119
 Obdobně při skončení pachtu se stává propachtovatel dlužníkem dluhů a věřitel 
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 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6.3.2013, sp. zn. 21 Cdo 2039/2012 
118

   Kabelková, E., Dejlová, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2013. s. 540 
119

 Srov. rozsudek městského soudu v Praze ze dne 31.10.2001 sp. zn.: 28 Ca 433/2000 ze dne 31. 10. 
2001: „v případě smlouvy o prodeji podniku nepřecházejí na kupujícího daňové nedoplatky 
prodávajícího. Je tomu tak proto, že daňovou povinnost nelze považovat za závazek podle obchodního 
zákoníku, ale za povinnost veřejnoprávní. Placení daně nelze podřadit pod závazky soukromého práva, 
protože pojmově placení daně znamená platbu ve prospěch státu na základě zákona, aniž by stát 
daňovému subjektu nabízel za úhradu daně poskytnutí určitého ekvivalentu, což je typické pro 
soukromoprávní vztahy.“ 
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pohledávek za stejných podmínek. Pachtýř nebo propachtovatel musí bez zbytečného 

odkladu oznámit svým věřitelům a dlužníkům skutečnost, že závod byl propachtován 

(povinnost propachtovatele) nebo pacht závodu zanikl (povinnost pachtýře). 
120

 

V souvislosti s dluhy závodu, má věřitel propachtovatele právo domáhat se ve 

stanovené lhůtě neúčinnosti pachtu závodu, a to podle ust. § 2354. 

 Ustanovení o pachtu závodu obsahují zákonný zákaz, který se uplatňuje v oblasti 

převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 
121

 Kogentnost 

ustanovení znemožňuje jakékoliv odchýlení od výslovného zákazu. Závěrem pododdílu 

o pachtu závodu nalezneme ustanovení, které upřesňuje aplikaci jejího ustanovení i na 

samostatnou organizační složku závodu, zejména tedy odštěpný závod. 

  

5.5 Shrnutí  

 

 Jedním z nejvíce využívaných užívacích práv k půdě je zajisté pacht, neboť 

umožňuje užívání a požívání pozemku, což je typicky vyhledávaná deviza zejména pro 

zemědělskou nebo lesní činnost. Staronový institut pachtu je upraven občanským 

zákoníkem tak, že nejprve právní úpravu tvoří obecná ustanovení o pachtu a následuje 

úprava zvláštních ustanovení o zemědělském pachtu a o pachtu závodu. Současně na 

všechna tato ustanovení dopadá přiměřená aplikace ustanovení o nájmu, pokud 

výslovně není stanoveno něco jiného. Na základě této skutečnosti, nenalezneme 

v ustanoveních o pachtu všechny zákonem předvídané a upravené situace, neboť ty jsou 

již stanoveny ustanoveními o nájmu. 

 Pojmovými znaky pachtu jsou nejen možnost užívání a požívání, ale i dočasnost  

a úplatnost. Požíváním rozumíme skutečnost, že pozemek produkuje určitý výnos. 

Výnosem jsou plody a užitky, které pomohou být i předmětem pachtovného, neboť to 

nemusí být ujednáno pouze v peněžní formě, ale právě i poměrným výnosem 

z pozemku. Strany pachtovní smlouvy jsou propachtovatel a pachtýř, kteří se 

v důsledku vzniku pachtovní smlouvy zavazují k určitým povinnostem a současně jim 

náleží i určitá oprávnění. Mezi základní povinnost řadíme povinnost propachtovatele 

předat pozemek pachtýři a povinnost pachtýře platit za to pachtovné. Na základě 

principu autonomie vůle, může být pachtovní smlouva uzavřena v libovolné formě. 

                                                           
120

 Srov. ust. § 2352 a § 2355 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
121

 Ust. § 2351  z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Zakazuje se převést na pachtýře ta práva z 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u nichž to vylučuje smlouva, kterou bylo právo 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví propachtovateli poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha 
takového práva.“ 
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Projevem tohoto principu je dispozitivnost ustanovení, které jsou, až na výjimky, 

typické pro celý občanský zákoník, tedy i ustanovení pachtu. Závisí tak především na 

dohodě stran, jakou formu pachtovní smlouvy zvolí, jaké práva a povinnosti si stanoví 

nad rámec obecné úpravy nebo naopak si je stanoví odchylně nebo zda si zvolí pacht 

pozemku sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou. Ukončení pachtovního vztahu je 

možno provést několika způsoby. Typicky se jedná o skočení pachtu po uplynutí doby, 

na kterou byl sjednán, dohodou stran, výpovědí s výpovědní dobou nebo bez výpovědní 

doby. Pacht pozemku může také, při splnění určitých podmínek, skončit splynutím nebo 

odstoupením od smlouvy. 

 Jestliže je předmětem pachtu zemědělský nebo lesní pozemek, aplikujeme na 

tuto situaci ustanovení o zemědělském pachtu, které tvoří zvláštní úpravu pachtu. 

Zvláštní proto, že stanovuje některé povinnosti odchylně od ustanovení obecných. Jedná 

se zejména o úpravu splatnosti pachtovného; prodlouženou výpovědní dobu, jestliže byl 

pacht sjednán na dobu neurčitou; dále zvláštní výpovědní důvody ohledně zdravotní 

způsobilosti pachtýře a popř. jeho smrti. 

 Zvláštní úpravu zahrnuje i pacht závodu. V závodu mohou být zahnuty                

i pozemky, a to nejen zemědělské nebo lesní. Jestliže se propachtovává závod, 

propachtovává se i pozemek, který k závodu náleží. V takovém případě se aplikují 

zvláštní ustanovení o pachtu závodu, které upravují zejména oblast nabytí práv 

k závodu, pohledávky a dluhy a jejich přejímání při vzniku i skončení pachtu. 

Samozřejmostí je úprava práv a povinností ohledně způsobu a rozsahu provozování 

závodu pachtýřem, stejně tak stanovení, že se jedná o převod činnosti zaměstnavatele.
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6 Výprosa, výpůjčka 

  

6.1 Institut výprosy a výpůjčky 

 

 Institut výpůjčky i výprosy může být také využíván ke zřízení užívacího práva 

k pozemkům, nicméně se nebude jednat o tak často využívané instituty jako je pacht 

pozemku nebo jeho nájem. Hlavním rozdílem oproti pachtu i nájmu, je znak 

bezplatnosti, a to jak u výprosy, tak výpůjčky. 

 V případě výprosy, upravené v ust. § 2189 a násl., bude na jedné straně 

vystupovat půjčitel a na druhé tzv. výprosník. Základním rysem výprosy je půjčitelovo 

bezplatné přenechání pozemku, aniž by byla ujednána doba, po kterou má trvat a aniž 

by byl sjednán účel, za jakým je pozemek takto přenecháván. Z hlediska výkladu tedy 

podmínky vzniku výprosy stanoví zákon kumulativně a zároveň zákon vyžaduje, aby 

nebyla sjednána ani doba, ani účel užívání. 
122

 Podle dikce zákona, půjčitel přenechává 

věc pouze k užívání. Podle gramatického výkladu lze dovodit, jestliže bude předmětem 

výprosy pozemek, výprosník má oprávnění pouze k jeho užívání a nikoliv i požívání. 

Dle judikatury se jedná o výprosu i v případě, kdy vlastník pozemku udělí prostý 

souhlas k přecházení přes tento pozemek a současně, takový souhlas může být kdykoli 

odvolán. 
123

 Půjčiteli náleží oprávnění kdykoliv požadovat vrácení pozemku a zároveň 

požívá takové ochrany, kdy výprosník nemůže pozemek vrátit, v pro půjčitele nevhodné 

době. 
124

 Osoba výprosníka však nepožívá toliko oprávnění pozemek držet, jako sám 

vlastník pozemku. 
125

 V důsledku toho, že není sjednán účel, ke kterému se má pozemek 

užívat, bude zapotřebí užívat pozemek přiměřeně k jeho obecnému účelovému určení, 

jinak výprosník nese riziko náhrady za způsobenou škodu. Totéž platí i v případě, 

                                                           
122

 BAJURA, J., BÁNYAIOVÁ, A., BĚLINA, M., ČERNÁ, S., DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., ELISCHER, D., 
HOLCOVÁ, I., HORÁČEK, T., HORÁČEK, V., HUMLÍČKOVÁ, P., KINDL, T., KŘESŤANOVÁ, V., MAREK, K., 
PAULY, J., PELIKÁN, R., PELIKÁNOVÁ, I., POHL, T., SALAČ, J., ŠÍMA, A., TICHÝ, L., UHLÍŘ, D. Občanský 
zákoník: Komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014, 1700 s. ISBN: 
978-80-7478-638-9, ASPI 
123

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.04.2011, sp.zn. 22 Cdo 2854/2010 
124

 Nevhodnou dobou rozumíme takovou, která by mohla způsobit půjčiteli obtíže. Vyjímkou je, jestliže 
s tím sám půjčitel souhlasí. Srov. ust. § 2190 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
125

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.04.2009, sp.zn. 22 Cdo 92/2008: „V občanském právu se 
tradičně uplatňuje sice výslovně v zákoně neupravená, nicméně z povahy věci vyplývající zásada, že 
nikdo si nemůže sám měnit důvod držby (nemo causam sibi possessionis mutare potest). Proto osoba, 
která pozemek užívá z důvodu přivolení jeho vlastníka (výprosy), nemůže na základě svého objektivními 
skutečnostmi nepodloženého vnitřního přesvědčení nadále oprávněně držet pozemek jako jeho 
vlastník,…“. 
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pokud bez souhlasu půjčitele poskytl pozemek třetí osobě. 
126

 Výprosa nebyla výslovně 

upravena ve starší právní úpravě občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a od výpůjčky se 

liší tím: „… že nemá sjednán účel ani dobu trvání.“. 
127

 

 Půjčitel a vypůjčitel jsou stranami smlouvy o výpůjčce, kterou se bezplatně 

přenechává nezuživatelná věc. Pozemek tak typicky splňuje požadavek nezuživatelnosti 

a dle dostupné judikatury 
128

 může být předmětem smlouvy o výpůjčce i nemovitá věc.  

V případě výpůjčky se jedná o dočasné užívání. Z tohoto vyplývá, že se opět nemůže 

jednat i právo požívácí k pozemku. Rozdílem od výprosy je také skutečnost, že 

výpůjčitel má povinnost pozemek užívat ujednaným způsobem, jestliže ten není 

ujednán, tak (stejně jako u výprosy) způsobem přiměřeným. Rozdílnost úpravy 

nalezneme i ohledně způsobu vrácení předmětu smlouvy. Půjčitel se v tomto případě 

nemůže domáhat předčasného vrácení pozemku 
129

 a naopak dle ust. § 2197 má 

výpůjčitel právo vrátit pozemek i předčasně. Zajímavé je také ust. § 2195 odst. 2, ve 

kterém by měl půjčitel vypůjčitele poučit o užívání předmětu smlouvy, jestliže takové 

užívání není obecné známé. 

 Užití institutu výpůjčky nebo výprosy nebude často vyhledávaným, ale můžeme 

si tyto instituty představit zejména s využitím v rámci rodinných vztahů, kde se uplatní 

zejména znak bezplatnosti a také větší benevolence způsobu a účelu užívání pozemku. 

 Pro úplnost je potřeba uvést i institut tzv. výměnku, který bude zcela ojedinělým 

užívacím právem k půdě, které se zřizuje na dobu života nebo na dobu určitou. Za 

splnění určitých podmínek i výměnek můžeme považovat za užívací právo, a to za 

předpokladu, že bude zřízen jako reálné břemeno. Obecný znak reálného břemena však 

není něčeho se zdržet, popř. něco strpět, tak, jak je tomu právě v případě služebností. 

Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku má být ale výměnek spojován se 

služebností bytu a proto by analogicky mohl být spojován taktéž s užívací a požívací 

služebností pozemku. V případě kdy je výměnek zřízen jako reálné břemeno, bude 

taková skutečnost zapsána do veřejného seznamu, kterým je katastr nemovitostí. 
130
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 Srov. ust. § 2191 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
127

 FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1.vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. s. 160 
128

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 04.09.2002, sp.zn. 22 Cdo 522/2001 
129

 Předčasně může být pozemek vydán, jen pokud je vypůjčitelem užíván v rozporu se smlouvou. Srov. 
ust. § 2198 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
130

 Srov. ust. § 2708 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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6.2 Shrnutí 

 

 V praxi jedním z nejméně využívaných užívacích práv k pozemkům bude 

institut výpůjčky eventuálně výprosy. Vždy se bude jednat o bezplatné přenechání 

předmětu smlouvy – pozemku. V případě výprosy též nebude ujednána doba trvání ani 

účel, pro který má být pozemek užíván. Atypickým užívacím právem je výměnek, ale 

pouze za předpokladu, že je zřízen jako reálné břemeno. Výměnek se ujednává na 

poměrně zvláštní dobu, konkrétně na dobu života, popř. na dobu určitou. 
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7 Služebnosti ad personam jako užívací práva k půdě 

  

 Služebnosti jsou typicky řazeny mezi vedlejší užívací práva, neboť pouze 

omezují 
131

 vlastníka pozemku a nikoliv přímo vylučují (jako hlavní užívací práva). 

Služebnosti jsou vedle reálných břemen druhem věcných břemen, která dle systematiky 

občanské zákoníku řadíme mezi věcná práva k věci cizí. Institut služebnosti znali již 

v římském právu, kdy: „byla charakterizována služebnost jako určité věcné právo 

k užívání cizí věci, které je neoddělitelně spjato buď s určitým pozemkem, anebo 

s určitou osobou.“. 
132

 Za určitých podmínek může však i služebnost zastávat funkci 

hlavního užívacího práva.  

 Obecnou charakteristiku obsahu a rozsahu služebnosti stanovuje ust. § 1258 

občanského zákoníku, a to v celku jednoduše. Primárně služebnost zahrnuje vše, co je 

nutné k jejímu výkonu. Jestliže není obsah služebnosti určen, nastupuje posouzení 

takového obsahu podle místní zvyklosti, tedy ustáleného lokálního pravidla chování, 

které existuje na určitém místě dlouhodobě a je společností opakovaně dodržováno, aniž 

by bylo součástí právního řádu. Pokud nelze postupovat podle místní zvyklosti, platí 

vyvratitelná právní domněnka, že obsah nebo rozsah služebnosti je spíše menší než 

větší. Zajímavým je, s ohledem na problematiku určení rozsahu služebnosti, rozhodnutí 

Nejvyššího soudu 
133

, kdy oprávněný má sjednané užívání nemovité věci v rozsahu, 

jaký by náležel vlastníkovi, ale současně nemá právo nemovitou věc zcizit. Takový 

postoj je zcela logický, neboť i přestože oprávněný ze služebnosti požívá velmi rozsáhlá 

oprávnění, srovnatelná s těmi samotného vlastníka, není možné, aby disponoval 

s takovým oprávněním jako je zcizení nemovité věci, neboť by to byl příliš velký zásah 

do majetkové sféry vlastníka.  

 Služebnost je zřizována obvykle smlouvou, ale může tomu tak být i jiným 

právním jednáním, např. vydržením nebo pořízením pro případ smrti. Jestliže jde o věc, 

která je zapsána ve veřejném seznamu, dochází  dle  ust. § 1262 ke vzniku služebnosti 

teprve zápisem do takového seznamu. K pozemku, jakožto nemovité věci podléhající 
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 Nemůže se tedy jednat o aktivní konání vlastníka pozemku. Ten je pouze povinen něco opomenout 
nebo něco strpět.  
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 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2013, s. 2 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.05.2002 sp.zn: 30 Cdo 644/2002 (C 12266): „Pokud je ve 
smlouvě o zřízení věcného břemene dohodnuto užívání nemovitosti oprávněným v tom rozsahu, jako by 
byl vlastníkem nemovitosti, nelze z toho dovozovat, že by měl i právo nemovitost zcizit.“ 
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evidenci katastru nemovitostí, vzniká služebnost zápisem do katastru nemovitostí pouze 

tehdy, jednalo-li se o vznik služebnosti na základě právního jednání, typicky smlouvy. 

S takovým zápisem jsou spojeny konstitutivní účinky, tedy že služebnost nutně vznikne 

až zmíněným zápisem. Ostatní zápisy, resp. zápisy již vzniklé služebnosti, budou již 

deklaratorní povahy. S takovými zápisy do příslušných seznamů se opět pojí princip 

materiální publicity, který mimo jiné uvádí i judikatura Nejvyššího soudu ČSR: 

„Důvěra v pozemkovou knihu chrání nabyvatele knihovního práva je potud, pokud 

nevěděl, aniž při náležité pozornosti a dbalosti věděti musil, že se knihovní stav 

nesrovnává se skutečným právním stavem. Pokud nelze nabyvatelům nemovitosti 

vytýkati, že z neopatrnosti nebo z nedbalosti nenabyli vědomosti o pravém rozsahu 

služebnosti bytu, lišícím se od zápisu v pozemkové knize.“.
134

 

 

7.1 Služebnosti ad personam 

 

 Rozeznáváme služebnosti ad rem (pozemkové), které jsou vázány vždy na určité 

pozemky tzv. panující a oprávněné a služebnosti ad personam (osobní), které jsou zase 

vázány na určitou konkrétní osobu. Nicméně pouze služebnosti ad personam zakládají 

užívací nebo požívací právo a jen ony mohou být předmětem hlavních užívacích práv 

k půdě, kde vlastník pozemku bude z užívání vyloučen. Oproti tomu úprava reálných 

břemen popř. práva stavby nezahrnuje užívací oprávnění, a tak nemohou být ze své 

podstaty užívacím právem. 
135

 

 Služebnost užívacího práva, dle ust. § 1283 a ust. § 1284 občanského 

zákoníku, můžeme zřídit k určitému pozemku, čímž jeho vlastníka vyloučíme z jeho 

užívání. Jedná se ale pouze o omezení jedné ze složek vlastnického práva a vlastník 

pozemku tak může např. pozemek prodat nebo ho měnit. 
136

 Uživatel má takto zřízené 

oprávnění k užívání pozemku pro svou potřebu a pro potřebu jeho domácnosti, s tím že: 

„… po zřízení služebnosti, zůstává služebnost užívacího práva ve stále stejné míře, 

nerozšiřuje se.“. 
137

 Vlastní potřeba nebo potřeba uživatelovy domácnosti nemůže být 

konstantní, a proto by se měla vždy uplatnit míra přiměřenosti tak, aby povinný ze 
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 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13.09.1930 sp.zn. Rv I 1176/30 (Vážný 10142) 
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 FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1.vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014, s. 154  
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 Při prodeji bude prodáván zatížený pozemek se služebností, nemůže se tedy služebnost zrušit. Při 
změnách na pozemku musí vlastník jednat tak, aby se nejednalo o změny, které by zasáhly do podstaty 
služebnosti zřízené na pozemku. 
137

 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2013, s. 209 
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služebnosti byl co nejméně zatěžovaný. 
138

 Veškeré užitky však náležejí vlastníku 

pozemku. Ten by měl o pozemek pečovat a udržovat ho v dobrém stavu, neboť jak bylo 

řečeno, plynou mu z pozemku užitky, které by měl vynakládat právě na jeho udržování. 

139
 Vlastník pozemku též nese náklady za závady, a pokud takové náklady převyšují 

užitek z pozemku, přechází povinnost je hradit na uživatele, v krajní situaci musí 

uživatel přestat pozemek užívat. Ohledně možného převodu služebnosti užívacího 

práva, zaujal Nejvyšší soud ČSR v roce 1934 ve svém rozsudku 
140

 stanovisko, že 

služebnost užívacího práva nelze postoupit a toto právo je nepřenosné, zatímco 

služebnost požívacího práva lze postoupit na základě souhlasu vlastníka (v tomto 

případě vlastníka služebné nemovitosti) učiněné ve stanovené formě. Užívání pozemku 

z titulu služebnosti však musí uživatel pouze tak, aby byla šetřena jeho samotná 

podstata, bez ohledu na jeho osobní spotřebu nebo spotřebu jeho domácnosti. 
141

 

 Občanský zákoník nově zakotvuje služebnost požívacího práva. Tento institut 

byl již obsažen v občanském zákoníku z roku 1950 a samotné požívací právo 

(ususfructus) bylo definováno již v římském právu. Služebnost požívacího práva 

poskytuje uživateli právo užívat cizí pozemek a zároveň z něj brát plody a užitky. 

Služebnost požívacího práva tak poskytuje nejširší právní moc nad věcí, resp. se jedná  

o nejširší osobní služebnost. 
142

 Mezi další práva uživatele patří i to, že má právo na 

mimořádný výnos, ale je i povinen šetřit podstatu věci – pozemku. Vlastník pozemku 

bude tak stejně jako u služebnosti užívacího práva z užívání, resp. požívání vyloučen. 

Dle judikatury je možné, aby uživatel, kterému svědčí služebnost požívacího práva 

pozemek propachtoval, ale nemůže samostatný výkon požívacího práva převést na jinou 

osobu. 
143

 Tuto skutečnost podporuje i komentář, když tvrdí, že: „Poživatel může 

pronajmout nebo propachtovat služebnou věc.“. 
144

  

   

                                                           
138

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014 s. 804 
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 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
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 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 20.12.1934, sp. zn. R II 647/34 (Vážný č. 14059): 
Služebnost užívání nelze postoupiti. Služebnost požívání lze postoupiti a na základě postupní listiny 
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 Zejména je-li předmětem služebnosti lesní pozemek. Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 
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 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters 
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7.2 Shrnutí 

 

 Jako užívací právo k pozemkům může být zřízena pouze služebnost ad 

personam, která bude vylučovat vlastníka pozemku z jeho užívání, popř. požívání. 

Služebnost osobní je věcným právem k věci cizí a řadíme ji do věcných břemen. 

Rozeznáváme služebnost užívacího a požívacího práva, přičemž služebnost užívacího 

práva, jako práva věcného, můžeme přirovnat k institutu nájmu, který je ale obligací.    

A obdobně služebnost požívacího práva, s ohledem že se jedná o věcné právo, můžeme 

porovnat s institutem obligačního práva – pachtu. 
145

 V případě pozemků má zápis 

služebnosti do katastru nemovitostí konstitutivní charakter.  
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8 Právo hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, obcí         

a krajů 

 

  Účastníkem právních vztahů může být i stát, který se považuje v oblasti 

soukromého práva za právnickou osobu. 
146

 Je tedy nadán právní osobností                    

a způsobilostí právně jednat. Na právní jednání státu obecně dopadá právní úprava 

občanského zákoníku, nicméně právo hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví 

státu je obsaženo především ve zvláštních zákonech. Jedná se o stěžejní zákon               

o majetku státu a zákon o státním pozemkovém úřadu, případně též zákon o státním 

podniku. Hospodaření v rámci obcí a krajů nalezneme v zákoně o obcích a o krajích. 

 Oprávnění věc užívat patří k základní složce vlastnického práva a nebude tomu 

jinak ani v případě vlastnictví státu. Samotné užívání, pro organizační složky a státní 

organizace, představuje: „… svým způsobem vlastní obsah jejich hospodaření 

s hmotným majetkem státu. Umožňuje jim používat věci podle jejich povahy a určení 

k uspokojení konkrétních potřeb, k plnění úkolů vyplývajících pro ně z jejich vymezené 

působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti.“.
147

 Přestože pozemky ve vlastnictví 

státu mají primárně sloužit k plnění úkolů příslušných organizačních složek, nelze 

vyloučit, v rámci práva hospodaření, jejich přenechání do užívání jiné organizační 

složce či jiné nestátní fyzické nebo právnické osobě. Jak uvádí učebnice: „Přenechání 

věcí jinému patří proto k dispozičním oprávněním organizační složky nebo státní 

organizace při hospodaření s majetkem státu.“. 
148

 Zde je však nutno uvést, že 

pozemky, které byly takto přenechány, jsou stále státním majetkem. 

 

8.1 Příslušnost hospodařit dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

 

 Příslušnost hospodařit podle tohoto zákona mají organizační složky státu, které 

nejsou považovány za právnickou osobu. 
149

 V souvislosti s vystupováním státu 

v právních vztazích obecně, je za stát oprávněn dle ust. § 7 jednat vedoucí příslušné 
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 Srov. ust. § 21 z. č. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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 Srov. ust. § 3 z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
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organizační složky, který může též pověřit jiného vedoucího zaměstnance organizační 

složky. Organizační složka má povinnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu tak, 

aby zabezpečovala plnění funkcí státu nebo plnění úkolů v rámci své činnosti                 

a působnosti. 

 Jestliže není zřejmé, která organizační jednotka je příslušná k hospodaření, bude 

jím Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „úřad“). Tomu také 

přísluší mimo jiné problematika tzv. neznámých a nedostatečně určitě identifikovaných 

vlastníků nemovitých věcí. 
150

 Jedná se o situace, kdy ne u každého pozemku je znám 

jeho vlastník a je proto potřeba jej nalézt nebo s pozemkem nějak naložit. Hlavním 

cílem je tedy nalezení vlastníka, neboť ke každému pozemku se musí vztahovat něčí 

vlastnické právo. V případě, kdy se vlastníka pro nedostatek informací sloužící k jeho 

identifikaci nalézt nepodaří do 31.12.2023, uběhne lhůta daná občanským zákoníkem 
151

 

a majetek přejde na stát, resp. na úřad, který s ním bude mít tak příslušnost hospodařit. 

Jaké možnosti má tedy nedostatečně identifikovaný vlastník pozemku a jaké doklady by 

měl předložit k prokázání svého vlastnického práva? Mělo by se jednat o listiny týkající 

se osoby potenciálního vlastníka, zejména rodný list, oddací list či rozhodnutí                

o dědickém řízení a také listiny týkající se pozemku samotného, např. kupní či darovací 

smlouvy. Některé listiny je možné dohledat v archivech či na obecních úřadech. Jen 

takové jednoznačné listiny mohou sloužit jako podklady pro zápis do katastru 

nemovitostí. Následně je nutné tyto listiny předložit příslušnému katastrálnímu 

pracovišti, který je posoudí z hlediska jejich dostatečnosti. V krajním případě se může 

potenciální vlastník obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví.  

 V rámci hospodaření s majetkem státu je též v zákoně upraveno jeho nabývání  

a základní povinnosti při hospodaření. S majetkem musí být nakládáno hospodárně       

a také účelně. Nelze, aby osoba, která má právo hospodaření, poškozovala nebo 

nedůvodně snižovala jeho hodnotu. Organizační složka dbá o majetek ve vlastnictví 

státu a na jeho ochranu, stejně tak je oprávněna využívat všechny právní prostředky při 

uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka. Jestliže jsou předmětem vlastnického 

práva státu věci, které se evidují v katastru nemovitostí, příslušná organizační složka je 

povinna zajistit provedení jejich zápisu. Dle ust. § 15 odst. 3 má příslušná organizační 

složka nabídnout pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond přednostně Státnímu 
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 Tato povinnost ÚZSVM přísluší dle ust. § 64 odst. 2, z. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí: 
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pozemkovému úřadu, který se má ve lhůtě třiceti dní vyjádřit, zda má o pozemky zájem. 

V případě, že Státní pozemkový úřad zájem nemá, postupuje organizační složka dále 

tak, že si buď pozemek ponechá, převede do vlastnictví fyzických nebo právnických 

osob, majetek zpeněží nebo v případě neprojevení zájmu ze stran organizačních složek  

i ostatních osob, postupuje dle prováděcího předpisu. 
152

 Na příslušné organizační 

složce je také rozhodnutí o nepotřebnosti majetku, které může být vydáno pouze 

v písemné formě vedoucím oné organizační složky, popř. jiným vedoucím 

zaměstnancem, který byl písemně pověřený. Ust. § 14 odst. 7 obsahuje definici, kdy 

nepotřebným majetkem rozumíme ten, který: „… přesahuje potřeby příslušné 

organizační složky, majetek, na jehož ponechání státu přestal být veřejný zájem, anebo 

majetek, který pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností 

nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemůže sloužit svému účelu.“. 

 Náležitosti pro nakládání s majetkem jsou stanoveny v ust. § 17, tedy smluvní 

jednání musí mít písemnou formu a současně projev vůle stran na jedné písemnosti. 

Mezi nakládání s majetkem ve vlastnictví státu považujeme nakládání přímo mezi 

organizačními složkami navzájem, které se provádí prostřednictvím zápisu a dále 

převody vlastnictví či jiné způsoby nakládání. Převod vlastnictví je uskutečňován 

v rámci úplatného nebo bezúplatného převodu. Zákon stanovuje přesné podmínky pro 

oba případy. Pro úplatný převod vlastnického práva se požaduje transparentní výběrové 

řízení, které má zajistit vhodné zájemce 
153

 a zákon podrobně stanovuje podmínky pro 

určení kupní ceny. Bezúplatný převod je možný pouze ve veřejném zájmu nebo za 

situace, kdy je takovýto postup hospodárnější než jiné naložení s majetkem. Ust. § 22 

odst. 4 taxativně vyjmenovává výjimky, kdy není vyžadováno při převodu nemovité 

věci schválení ministerstvem. Jedná se zejména o pozemky nepřesahující určitou 

výměru a silniční pozemky za splněný určitých podmínek. Mezi jiné způsoby nakládání, 

kterými může, za podmínek stanovené zákonem, organizační složka disponovat patří 

zřízení práva stavby, zřízení služebností, přenechání k užívání právnické či fyzické 

osobě. Může se tedy jednat o sjednání nájmu nebo pachtu, nikoliv však o výprosu. Také 

nelze ujednat předkupní nebo zástavní právo, jak je patrno z ust. § 25. 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, na základě zákona o majetku státu mají 

organizační složky státu právo hospodařit majetkem státu a také právo tento majetek 

užívat. V přeneseném významu tak mohou být pozemky v rámci užívacího práva 
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 Srov. ust, § 15 odst. 2  z.č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích 
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 Může být užito též institutu veřejné dražby nebo vyhlášení veřejné soutěže o nejlepší nabídku. 
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předmětem nájemního nebo pachtovního vztahu, kde bude na straně pronajímatele nebo 

propachtovatele vystupovat stát, potažmo jeho příslušná organizační jednotka. Za 

předpokladu, že organizační jednotka nebude potřebovat pozemek k plnění svého 

předmětu činnosti (ke svému účelu), lze sjednat jeho užívání pouze na dobu určitou, a to 

nejdéle na dobu osmi let, s tím, že odchylně od obecné úpravy nájmu stanoví, že nelze 

pokračovat v užívání po skončení sjednaného užívacího vztahu. Nájemné za takovéto 

užívání nesmí být nižší, než je stanoveno dle regulace podle zvláštního právního 

předpisu, anebo dle místa a času obvyklá. Dle ust. § 27 odst. 3 lze sjednat i bezúplatné 

užívání, ale jen s osobami: „… jejichž hlavním účelem není podnikání,  

a pouze k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti anebo pro účely 

sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného 

záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, ochrany 

přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží;…“. Jestliže by se v tomto 

případě jednalo o bezúplatný vztah, hovoříme ve smyslu občanského zákoníku              

o výpůjčce, lze-li předpokládat, že bude sjednán alespoň účel nebo doba trvání 

užívacího vztahu. Součástí nájmu pozemku je možnost jeho přenechání do podnájmu, 

které je však podřízeno souhlasu zřizovatele organizační složky nebo příslušného 

ústředního správního úřadu. 

 

8.2 Právo hospodařit dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu  

a o změně některých souvisejících zákonů 

 

 Od 1.1.2013 byl zákonem zřízen Státní pozemkový úřad s celostátní působností, 

který je příslušný hospodařit zejména s nemovitým zemědělským majetkem 
154

, 

převážně tedy se zemědělskými pozemky a také pozemky, které byly nabyty podle ust. 

§ 15 odst. 3 zákona o majetku státu. Při hospodaření a nakládání s majetkem, má Státní 

pozemkový úřad několik povinností. Měl by především postupovat tak, aby hájil 

majetkové zájmy státu a dále je povinen vytvářet rezervu státních pozemků pro účely 

rozvoje. Má oprávnění k převádění pozemků za podmínek stanovených zákonem. Může 

se jednat jednak o bezúplatné převody pozemku; převod zemědělského pozemku na 

žádost obce, na žádost vlastníka sousedícího pozemku nebo na základě veřejné nabídky 

či v obchodní veřejné soutěži. V ustanoveních zákona nalezneme i úpravu kupní ceny, 
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 Jeho působnost není stanovena jen tímto zákonem, ale i dalšími zvláštními právními předpisy.        
Srov. ust. § 3 s § 4 z. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů 
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její úhrady a v případě nesplacené kupní ceny také zajištění zástavním právem.  

Současně dle ust. § 15 odst. 2: „K pozemku převáděnému podle tohoto zákona má stát 

předkupní právo jako právo věcné;…“. Nároky jak ze zástavního práva, tak z práva 

předkupního je oprávněn uplatňovat sám Státní pozemkový úřad. Dále jsou stanoveny 

podmínky takového převodu, zejména nároky na osobu, na kterou je pozemek převádět 

a dále obecné náležitosti takové smlouvy. 

 Na základě zákona o Státním pozemkovém úřadu, má tento úřad příslušnost 

k hospodaření se zemědělským majetkem, zejména s pozemky, která zahrnuje 

oprávnění s nimi nakládat. Je tak možné je nejen převádět do vlastnictví, ale i např. 

pronajímat. Důležitou okolností je, že Státnímu pozemkovému úřadu nepřísluší užívací 

oprávnění, a tak pozemky nemůže užívat, oproti jiným organizačním složkám ve smyslu 

zákona o majetku státu, které užívací oprávnění mají.  

 

8.3 Právní úprava hospodaření majetku v obcích a krajích 

 

 Stěžejním pramenem pro hospodaření s nemovitým majetkem obce či kraje je 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Stejně jako 

organizační složky státu ve smyslu zákona o majetku státu, mají obce i kraje povinnost 

se svým majetkem nakládat hospodárně a účelně, chránit ho a zachovávat. Hlavní 

ustanovení týkající možnosti nakládání s majetkem nalezneme v ust. § 39 a v ust. § 102 

zákona o obcích a v ust. § 18 a ust. § 59 zákona o krajích. 

 Podmínkou pro to, aby mohla obec (kraj) svůj nemovitý majetek, tedy pozemky 

prodat, směnit, pronajmout nebo jinak s nimi nakládat, musí tento záměr zveřejnit na 

své úřední desce dříve, než o něm bude rozhodnuto, jinak by bylo takové jednání 

neplatné. Takový záměr musí být zveřejněný nejméně na dobu patnácti dní v případě 

záměru obce a na dobu nejméně třiceti dní, jedná-li se o záměr kraje. 
155

 Zákon 

předpokládá i jinou možnou formu zveřejnění, a to způsobem, který je v rámci obce 

(kraje) obvyklý, např. rozhlasem nebo místním tiskem. Obec (kraj) náležitě identifikuje 

předmět záměru tak, aby bylo zřejmé, o jaký pozemek se jedná, a to ve smyslu            

ust. § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, dále aby byl dán účel právního 

jednání, pro který se záměr má uskutečnit – zda půjde i nájemní či jinou smlouvu). 

Následně mají zájemci možnost se k záměru vyjadřovat a činit nabídky. Výjimka 
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 Délka vyvěšení je zákonem stanovena jako minimální, je tedy možné ponechat zveřejněný záměr 
dobu delší. Srov. KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení): Komentář, 4. 
Vydání, Linde Praha a.s., 2009, s. 150 
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z povinnosti uveřejnění záměru platí pro nájem pozemku nebo jeho výpůjčku na dobu 

kratší než třicet dnů (devadesáti dnů u kraje), pronájem nebo výpůjčku právnické osobě, 

jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj.  

 Jestliže je pozemek převáděn úplatnou formou, výše ceny zpravidla odpovídá 

ceně obvyklé v místě a času, pokud nejde o cenu regulovanou podle jiného právního 

předpisu. Jakákoliv odchylka od takto určené ceny, musí být dle ust. § 39 zákona           

o obcích (taktéž dle ust. § 18 zákona o krajích) zdůvodněna. 

 Do pravomoci zastupitelstva obce (kraje) spadá rozhodování o právním jednání  

k nabytí nebo k převodu nemovitého majetku popř. jeho zastavení. Oproti zastupitelstvu 

je radě obce (kraje) zase vyhrazeno právo rozhodovat o uzavírání smluv jak o nájmu, 

tak např. o výpůjčce. 
156

  

 

8.4 Shrnutí 

 

 Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví státu je svěřeno zejména 

organizačním složkám státu, které ve smyslu zákona o majetku státu při výkonu tohoto 

práva pozemky užívají. Jestliže není jasné, která z organizačních složek má právo 

hospodařit s pozemky, je toto oprávnění svěřeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

 Státní pozemkový úřad nakládá s pozemky podle podmínek stanovených 

zákonem a zejména je tak oprávněn převádět pozemky do vlastnictví jiného, pronajímat 

popř. propachtovat. Součástí tohoto nakládání není však oprávnění pozemky užívat. 

 Obce i kraje hospodaří se svým majetkem a proto jsou oprávněny k určitému 

hospodaření podle zákona a za jeho podmínek. Důležitou roli hraje zastupitelstvo a rada 

obce či kraje, které mají oprávnění k rozhodování v oblasti uzavírání smluv. V případě, 

že se obce nebo kraj rozhodne s pozemkem jakkoliv nakládat, je nutné tento záměr 

příslušně uveřejnit na jejich úředních deskách po dobu stanovenou zákonem.  
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9 Závěr 

 

 V diplomové práci je mým hlavním záměrem ucelené představení institutu 

užívacích práv k půdě, neboť jejich právní úprava je značně roztříštěná a není obsažena 

v jednotném kodexu. V rámci zpracování takto neucelené materie jsem pracovala 

s mnoha různými prameny jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní povahy a snažila se  

o systematické a přehledné zpracování. V úvodních kapitolách jsem nastínila nezbytný 

výklad pojmů, které k tématu této práce neodmyslitelně patří a bez nichž by následný 

text nebyl zcela kompatibilní. 

 S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku dostála užívací práva k půdě, 

resp. k pozemkům několik zásadních změn. Cílem této práce není jen výklad právní 

úpravy, ale také poukázání na tyto stěžejní změny, které se týkají zejména institutu 

nájmu a znovuzavedení institutu pachtu. Tyto dvě hlavní užívací práva jsou stěžejními 

body této diplomové práce a je jim věnováno nejvíce prostoru. Obecně se přikláním 

k názoru, že oddělení užívacího práva, které je charakteristické pro nájem pozemku od 

užívacího a požívacího práva k pozemkům, které je zase charakteristické pro pacht, je 

co do systematičnosti správné a logické. V praxi však znovuzavedení pachtu může 

způsobovat problémy a bude proto zásadní podmínkou správné určení právního režimu, 

kterým se mají práva a povinnosti řídit, zejména s ohledem na přechodná ustanovení 

občanského zákoníku. Domnívám se však, že tyto nedostatky jsou otázkou blízké 

budoucnosti, neboť touto problematikou se zabývá soudní judikatura, jež by měla být 

hodnotným vodítkem právě při aplikaci. Občanský zákoník jakožto soukromoprávní 

předpis zavádí větší míru bezformálnosti, která se promítá i do ustavení o nájmu, pachtu 

i ostatních užívacích práv, které jsou v zákoníku obsažené. Lze tak jen doporučit, aby 

veškerá právní jednání, která jsou co do formy ponechána na vůli smluvních stran, byla 

uskutečňována v písemné formě. Písemná forma tak bude zajisté přispívat k větší míře 

právní jistoty a zároveň kontrahentovi poslouží, v případě sporu, jako důkazní 

prostředek. V rámci dispozitivnosti příslušných ustanovení o užívacích právech, může 

dojít k situaci, kdy některé skutečnosti nemusí být výslovně obsaženy ve smlouvě. 

Míním tím například výši nájemného či pachtovného, což může zakládat další 

problematickou oblast zejména ve smyslu stanovení, co je obvyklá výše příslušného 

institutu. Tady je na místě opět doporučení, aby si strany tyto důležité náležitosti 

ujednaly přímo ve smlouvě, nejlépe v písemné formě. 
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  V předposlední kapitole jsem se věnovala veřejnoprávní úpravě hospodaření 

s pozemky ve vlastnictví státu. Do této kapitoly jsem zahrnula i úpravu hospodaření 

s pozemky v rámci obecního i krajského zřízení, neboť obecní i krajské pozemky jsou 

pořád veřejným statkem. Důležitou úlohu má podle mého názoru Státní pozemkový 

úřad, který zabezpečuje vytváření rezervy státních pozemků, které tak následně mohou 

sloužit prospěšným účelům.  

 Právní úprava užívacích práv však ne vždy zcela konkrétně zohledňuje 

specifický předmět pozemkově-právních vztahů, kterým je pozemek. Znovuzavedení 

institutu pachtu do občanského zákoníku považuji za vhodné, neboť nejvíce zohledňuje 

onu zvláštní povahu pozemků. Pacht je a bude nejvyužívanějším užívacím právem 

k půdě, a je jedno zda se jedná o zemědělské, lesní nebo jiné pozemky. Proto považuji 

jeho odluku od institutu nájmu jako pozitivní krok ze strany zákonodárce, neboť 

smluvní vztahy z užívacích práv vzešlých, se budou řídit systematičtější a přehlednější 

úpravou. Na druhou stranu se domnívám, že by zásadní právní jednání, tedy sjednávání 

jak pachtu pozemku, tak popř. jeho nájmu, měly být činěny v zákonem stanovené 

obligatorní písemné formě. Taková forma by podle mého názoru působila jako prevence 

v případě sporů a přispěla tak k větší míře právní jistoty. 
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Resumé – Užívací práva k půdě 

 

 Užívací práva k půdě jsou obsažena v rámci roztříštěné právní úpravy a zasahují 

tak do soukromoprávní i veřejnoprávní sféry. Cílem diplomové práce je snaha                

o komplexní shrnutí právní úpravy užívacích práv k pozemkům, zejména s ohledem na 

přijetí občanského zákoníku, který vstoupil v účinnost k 1.1.2014. Občanský zákoník 

zavádí staronové instituty, které v naší právní úpravě existovaly již v dřívějších 

zákonících. Judikatura vázaná právě k předchozím zákoníkům bude nedílnou součástí 

formálních pramenů práva k užívacím právům k půdě. 

 Práce pojednává o všech druzích užívacích práv, které se mohou vázat 

k pozemkům. V rámci prvních kapitol jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými je 

v průběhu celé práce pracováno. Jedná se zejména o pojem půdy jako hmotného 

substrátu Země, pozemku, parcely a hlavních užívacích práv. Také nejsou opominuty 

prameny právní úpravy, neboť ty se jeví jako velmi důležité, s ohledem na skutečnost, 

že neexistuje jeden komplexní pramen – zákoník. 

 Hlavní důraz je však kladen na institut nájmu a pachtu, kterým je vždy věnována 

celá kapitola. Tyto kapitoly jsou ústředními body celé práce a jsou tak logicky 

rozebírány nejvíce dopodrobna. Práce se snaží komparovat současnou právní úpravu 

užívacích práv s právní úpravou předešlou podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, a to i s ohledem na příslušná přechodná ustanovení. V kontextu kapitoly 

hospodaření s pozemky ve vlastnictví státu je pro změnu pracováno s veřejnoprávními 

předpisy. 

 V rámci celé práce je využívána metoda komparativní a je používáno                  

i gramatického výkladu. V závěru práce jsou nejen shrnuta nejvýznamnější fakta           

o užívacích právech k půdě, ale zejména nastíněny problémové otázky právní úpravy    

a možná doporučení, které by měly být dodržovány v běžném právním styku tak, aby 

byla zachována větší míra ochrany kontrahentů a tím se zároveň přispělo k větší míře 

právní jistoty.  
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Resumé – Rights to use the land 

 

 The issues of rights to use the land are covered by various legal regulations, and 

thus are the subject of both the private-law and public-law relations. The aim of the 

thesis is to summarize legal regulations covering the rights of land use in a 

comprehensive manner, in particular with regard to the new Civil Code, which became 

effective as of 1 January 2014. The Civil Code introduces re-established institutions that 

had existed in the earlier codes. Court decisions related to the earlier codes shall be an 

inseparable part of formal sources covering the rights of land use. 

 This thesis deals with all types of rights of use that may refer to the land. The 

first chapters explain the basic terms used in the work. This particularly includes the 

concept of soil as Earth's substrate material, land, lot and main rights of use. The 

sources of legal regulation are also mentioned in view of their importance due to the 

lack of one comprehensive codifying source. 

 The main emphasis is on the institutions of lease and tenure that are the topics of 

separate chapters. These chapters are the focus of the thesis and logically are elaborated 

in great detail. The thesis attempts at the comparison of the current legal regulation of 

the rights of use with the previous regulation under Act No. 40/1964 Coll., Civil Code, 

also with regard to the relevant transitory provisions. Public-law regulations are 

analyzed within the framework of the right to manage lands in the state ownership.  

 The entire work applies the comparative method and also grammatical 

explanation. The conclusion summarizes the most important facts concerning the rights 

to use the land; the problematic issues of the current legal regulation are outlined, 

followed by recommendations that should be observed in common legal transactions in 

order to maintain a larger level of protection of contracting parties, and thus to 

contribute to higher legal certainty. 
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Abstrakt 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou užívacích práv k půdě. Nejvíce 

využívanými instituty těchto práv je nájem a pacht, které tak logicky tvoří ústřední body 

práce. Následně je stručně pojednáváno i o dalších formách užívacích práv, kterými 

jsou výprosa, výpůjčka, osobní věcné břemeno a také právo hospodaření s majetkem 

státu a územních samosprávných celků. Práce vychází z platné právní úpravy a tu se 

také snaží komparovat s právní úpravu předešlou, zejména s ohledem na rekodifikaci 

soukromého práva. V rámci kapitoly práva hospodaření s majetkem státu, práce 

seznamuje i s veřejnoprávními předpisy.  

 

Abstract 

 

 This diploma thesis deals with issues relating to land-use rights. The most 

frequently used institutes of these rights are lease and tenure, which therefore logically 

constitute the main points of this work. Subsequently other forms of use rights, such as  

precarium, loan, personal easements and also the right to manage state property and 

regional self-governing units, are briefly addressed. This work is based on effective 

legal regulation and also strives for a comparison with preceding legislation, mainly 

with regards to recodification of private law. Within the chapter on the right to manage 

state property, this work also familiarizes the reader with public-law regulations. 
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