
Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou pozemkového práva a právních vztahů 

k vysazeným kulturám, tedy přesněji rostlinstvu, které se na pozemku nachází s důrazem na 

rostliny cíleně pěstované. Velký význam je kladen na vlastnictví rostlin  

a plodů.  

Pozemkové právo je jedno z nejdůležitějších odvětví občanského práva,  

a protože zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl v oblasti pozemkového práva 

převratné změny, pojednává tato práce o pozemkovém právu v souladu s tímto zákonem tak, 

aby bylo možné zřetelně pochopit veškeré souvislosti i nova. Tato práce se také zabývá 

použitelnou judikaturou a tam, kde je to žádoucí, i úpravou prvorepublikovou  

a rakouskouherskou, na kterou řada institutů navazuje.  

Text práce je rozdělen do čtyř hlavních kapitol, ty jsou řazeny na dvě úrovně 

podkapitol, a závěr. V první z hlavních kapitol se práce věnuje základnímu dělení, pramenům, 

výchozím institutům a úvodu do problematiky.  

Práce se zde zabývá teorií do té míry, do které je potřebná pro potřeby pozemkového 

práva a právním vztahům k rostlinstvu. 

Navazuje druhá z hlavních kapitola, a to kapitola poskytující historický exkurz, který 

je nezbytný pro pochopení dalšího vývoje pozemkového práva a současné situace. Tato 

kapitola je dělena podle významných historických milníků a především přibližuje, jakým 

způsobem se vyvíjelo vlastnictví a užívací i požívací právo v průběhu blízké  

i dávné historie od dob formování českého státu až do současnosti. 

Třetí z hlavních kapitol přibližuje nejdůležitější absolutní právní vztahy pozemkového 

práva, a to držbu, vlastnictví a spoluvlastnictví. Důraz je zde kladen nejen na pozemek 

samotný, ale i na rostlinstvo a plody rostlinstva a jsou zde řešeny  

i konkrétní situace sousedského práva. 

Čtvrtá z hlavních kapitol přibližuje relativní majetková práva realizující se  

na pozemku, konkrétně nejčastější smluvní typy ovlivňující právní vztahy realizující se na 

pozemku, a to výpůjčku, výprosu, nájem a pacht s důrazem na pacht zemědělský.  

Závěr pak shrnuje dílčí závěry do celku a poskytuje komplexní výstup práce.  

 


