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Úvod  
 
 Pozemkové právo prostupuje více právních odvětví a oborů a řadí se také mezi 

jedno z nejdůležitějších oblastí občanského práva. Tato důležitost je odrazem šíře 

pozemkověprávních vztahů, neboť alespoň přeneseně je pozemek, potažmo povrch, 

místem realizace všech ostatních vztahů, protože se jedná o prostor života člověka  

a také o prostor pro jeho život nezbytný. Odraz důležitosti lze spatřovat také v kauzalitě, 

jakou zákony řeší pozemkověprávní problematiku, a také v ochraně, jakou pozemek 

požívá.  

 

 Jak jsem již naznačil, pozemkověprávní vztahy jsou velmi široké společenské 

vztahy. Z důvodů této šíře by vlastně pozemkověprávním vztahem mohl být velký 

okruh vztahů a je potřeba tuto šíři pro potřeby této práce, ale i pro konkrétní obor, zúžit. 

V mé práci se tedy budu zabývat pozemkovým právem jako právem statickým, kdy 

pokusím zachytit nejčastější způsoby realizace práv a povinností v jednom daném 

okamžiku. Nebudu se proto zabývat způsobem převodů vlastnictví nebo uzavíráním 

jednotlivých smluv, nýbrž je mým cílem se zabývat obsahem těchto smluv v té rovině, 

jaká práva a povinnosti přinášejí vlastníkům, sousedům, smluvním stranám vybraných 

smluv, jejichž předmětem je užívací či požívací právo, i třetím osobám. Dalším 

kritériem, na základě něhož bude zúžena tato práce, je četnost výskytu, kterou lze 

předpokládat u jednotlivých realizací práv a povinností, kdy důraz bude kladen 

především na právo užívací a požívací, protože tato dvě práva jsou obsahem realizace 

většiny všech pozemkověprávních vztahů. 

 

 Zabývat se tak budu především absolutními právy, a to konkrétně věcnými 

právy k věci vlastní, především vlastnictvím a spoluvlastnictvím, dále těmi relativními 

právními vztahy k pozemku, u kterých lze předpokládat nejčetnější výskyt a jejichž 

vyhledání je jedním z cílů této práce. Velký důraz je v mé práci kladen na právní vztahy 

k rostlinstvu a plodům rostlinstva, které se na pozemku nalézají. Vzhledem k nové 

právní úpravě a velkým změnám, které s sebou posledních několik desítek let přinášela 

právní úprava této problematiky, jsem si vytyčil cíl poskytnout obecný přehled a dát 

jednotlivé instituty, problémy a ustanovení do souvislostí.  
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Jako cíl mé práce jsem si tedy zvolil zabývat se problematikou užívacího a požívacího 

práva na pozemcích v souladu s novou úpravou s důrazem na problematiku rostlinstva. 

V těch případech, kde nová právní úprava nabízí prostor pro nejasnosti, bude cílem tyto 

nejasnosti popsat a navrhnout právně konformní řešení problémových otázek. Jedním 

z cílů práce je také zabývat se vlastnictvím plodů a rostlin, které se na pozemku 

nalézají. 

 

 Primárně jsem si zvolil výzkumný cíl jako cíl funkční, ve kterém se zaměřím  

na zkoumání nejčastějších vztahů mezi pozemkem a rostlinstvem, potažmo kulturou, 

která se na něm nachází s ohledem na jednotlivé subjekty těchto vztahů. S tím ruku 

v ruce půjde o vysvětlení institutů. Za výsledek jsem si stanovil pozitivistickou podobu 

obsahu vědeckého výstupu, tedy reálné zkoumání, jak se jednotlivé problémy  

či instituty skutečně projeví do reálného života. Vzhledem k požadavkům na výsledek 

jsem ve své práci zvolil obecně teoretické vědecké metody, převážně analyticky-

syntetické poznávací postupy doplněné o abstrakci a analogii. Jako metodu primární 

jsem si zvolil analýzu, a to jak klasifikační a systémovou, tak staticky vztahovou  

a kauzální. Syntéza pak bude použita ke složení jednotlivých částí v sourodý celek, a to 

jak v případě jednotlivých smluv, tak i u problematiky vlastnictví.  

 

 V práci se budu zabývat pohledem na statické vztahy realizující se na daném 

pozemku v jednu chvíli, za použití vědeckým metod je budu zkoumat a toto zkoumání 

vyhodnocovat. Vztahy pomocí izolace jevů vždy selektuji, pokud je to možné,  

na vztahy základní, které blíže rozeberu a budu zkoumat a dávat je do souvislosti  

a vzájemně je od sebe odlišovat. Vzhledem k diskontinuitě s dřívější právní úpravou 

těchto vztahů se ve své práci až na výjimky nezabývám komparací mezi občanským 

zákoníkem z roku 1964 a 2012, nýbrž je mým cílem poukázat na kontinuitu 

s občanským právem rakouskouherským a prvorepublikovým a poukázat na návaznost  

a na vývoj, který jednotlivé instituty prodělaly, a tak přesněji vymezit jejich význam  

a v žádoucích případech i důvody jejich vzniku. Vzhledem ke krátké době, která uběhla 

od rektifikace, se také budu zabývat použitelnou judikaturou v této oblasti. 
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Text práce jsem rozdělil do čtyř hlavních kapitol, které budou řazeny na dvě 

úrovně podkapitol, a závěr. V první z hlavních kapitol se chci věnovat základnímu 

dělení, pramenům, výchozím institutům a úvodu do problematiky. Navazovat bude 

kapitola poskytující historický exkurz, který je nezbytný pro pochopení dalšího vývoje  

a reálné situace. Tato kapitola bude dělena podle významných historických milníků. 

Třetí kapitola bude přibližovat nejdůležitější absolutní právní vztahy pozemkového 

práva, a to držbu, vlastnictví a spoluvlastnictví. Z důvodů rozsahu práce se nebudu 

věnovat věcným právům k věci cizí. Čtvrtá kapitola pak bude přibližovat práva 

relativní, kdy se budu věnovat nejčastějším smluvním typům ovlivňující právní vztahy 

realizující se na pozemku. 

 

Text práce bude vypracován dle názvosloví zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, dle platné právní úpravy ke dni 31. 5. 2015. 
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1. Úvodní vymezení pojmů a základní problematika 
 

Pozemkové právo je část právního řádu České republiky, která upravuje společenské 

vztahy, tedy vztahy mezi lidmi, kteří do nich vstupují, aby uspokojili své potřeby  

a dosáhli svých zájmů, přičemž toto uspokojení je závislé na pozemku1. 

 Pozemkové právo má však řadu specifik, především pro určitou jedinečnost 

pozemku, vztahuje se na něj řada obecných, ale i speciálních norem. Pro vymezení 

základních vztahů, norem, pramenů, výchozích institutů a systematiky je určena tato 

kapitola. 

 

1.1 Věci a jejich vymezení pro potřeby pozemkového práva 

 
Věci jsou systematicky řazeny v OZ v části první, hlavě čtvrté s názvem Věci  

a jejich rozdělení v díle prvním Všeobecná ustanovení. Dle ust. § 489 OZ je věc vše, co 

je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí. Zároveň je zde jasný návrat k věci 

v právním smyslu jako termínu, který používá OZ na rozdíl od ObčZ 1964, který 

vymezoval věc jako předmět občanskoprávních vztahů2. Tato definice věci v právním 

smyslu je plně v souladu s čl. 11 odst. 1 Listiny a lépe vyhovuje řadě mezinárodních 

smluv3. Z výše uvedené definice lze generovat základní znaky věci v právním smyslu, 

kterými jsou: 

• Odlišnost od osoby 

• Schopnost sloužit potřebě lidí 

• Ovladatelnost pro některé další kategorie věcí v právním smyslu4. 

Věc v právním smyslu nikdy nebude subjektem práv bez ohledu na rozlišení 

fyzické či právnické osoby. S ohledem na druhé definiční kritérium lze však 

předpokládat, že se zde odlišností od osoby bude rozumět spíše odlišnost od osoby 

                                                 
1 PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Iveta BLÁHOVÁ. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství  
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 334 s. str. 13. 
2 Viz ust. § 118 ObčZ 1964. 
3 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konsolidovaná verze, str. 117 [online]. 
2015 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
4 Např. přírodní síly. 
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fyzické5. Schopnost sloužit potřebě lidí pak můžeme definovat jako určitou užitečnost,  

a to především hospodářskou. Z toho také přímo vyplývá, že tedy nikdy nebude věcí 

v právním smyslu člověk, což koresponduje s prvním výše uvedeným vymezením a dále 

jej prohlubuje.  

Negativním vymezením přímo ze zákonných ustanovení vyplývá, co danou 

konkrétní věcí v právním smyslu není, a to: 

• Odlišná věc od jiných věcí6 

• Živé zvíře 

• Lidské tělo a jeho části7 

• Věci neovladatelné. 

Z prvního negativního vymezení tedy vyplývá, že samostatnou věcí v právním 

smyslu nebude součást věci. Toto vymezení bude zásadní pro pozemkové právo  

a právní vztahy k vysazeným kulturám s ohledem na vlastnictví rostlinstva a rostlin  

na pozemcích vzešlých8.  

OZ tak obnovuje tradici, kterou zavedl již císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., 

tedy na Obecný zákoník občanský, kde se v ust. § 285 OZO 1811 uvádí, že Všechno,  

co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním smyslu.  

 

1.1.1 Plody a užitky 
 

Plodem je dle ust. § 491 OZ vše, co věc poskytuje ze své přirozené povahy dle 

jejího obvyklého účelového určení, ať již s přičiněním člověka nebo bez něj.  

Užitkem je pak vše, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy9. Z výše 

uvedeného rozlišení lze dělit výnosy na: 

• Přirozené (naturales) neboli plody 

• Právní (civiles) neboli užitky. 

                                                 
5 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. str. 1729. 
6 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. str. 1731. 
7 Až na výjimky stanovené zákonem. 
8 Viz dále k jednotlivým institutům. 
9 Viz ust. § 491 OZ. 
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Plodem je to, co poskytuje věc ze své přirozené povahy. Plod tedy vychází 

z věci, čímž se charakterizuje plodonosná povaha určitých druhů věcí. Často se také 

hovoří o způsobilosti či množnosti přinášet plody. Plodonosnost je zde charakterizována 

jako určitý atribut nebo schopnost věci se zvětšovat nebo se rozmnožovat. OZ se  

na plody a užitky v řadě ustanovení dále odkazuje a jejich právní osud je obvykle často 

stejný10, i přesto nelze plod a užitek slučovat a je třeba je od sebe rozlišovat, i když se 

tak často neděje. Plodem je vždy věc hmotná, a to organická i neorganická, kdežto 

užitkem je věc nehmotná11. S ohledem na to u plodů dále platí, že jsou v právním 

smyslu součástí věci, dokud nejsou odděleny. Například pachtovné je užitkem 

pozemku, ale hrozny, ovoce nebo chmel jsou plodem pozemku12. Plodem pozemku se 

také někdy souhrnně označují jak plody, tak užitky a k rozlišování tedy nedochází, ale 

plod je považován za obecnější označení než užitek, poněvadž jej sám ve své definici 

obsahuje. Od tohoto slučování se však již upouští a je věcí spíše archaickou mající 

základ v ust. § 405 OZO 1811, kdy byly za plody považovány nejen organické zárodky, 

ale všechen pravidelný užitek, který věc poskytuje, tedy nejen mláďata, ovoce, ale  

i přírůstek dřeva v lese, sláma při obilí, Není pak tomuto pojetí na závadu, abychom  

za plody uvažovali i úroky z kapitálu13. 

Plodonosná věc musí být věcí samostatnou, proto například není plodonosnou 

věcí strom, ale pozemek, na kterém strom roste (§507), případně pozemky, na jejichž 

hranici strom roste (§1067)… Naproti tomu strom zasazený v květináči je samostatnou 

věcí plodonosnou14. Toto velice důležité vymezení, které z povahy vylučuje až  

na výjimky spolu s dalšími ust. OZ15 vlastnictví porostů rozdílným vlastníkem  

od vlastníka pozemku, na kterém rostou dané porosty nebo rostliny, prostupuje silně 

celou právní úpravou OZ. Toto prostoupení pak poměrně značně nabourává vztahy 

vytvořené za minulého režimu a v době privatizace a v 90. letech. Není neobvyklou 

situací, že byl porost vydán subjektu odlišnému od vlastníka pozemku, čímž u trvalých 
                                                 
10 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, lxv, 1667 s. Komentáře (Wolters 
Kluwer). str. 1162. autor kapitoly Kindl a David. 
11 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, lxv, 1667 s. Komentáře (Wolters 
Kluwer). str. 1162. ator kapitoly Kindl a David. 
12 Srovnej  s Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2010, sp. zn. NS 29 Cdo 5432/2007, s Rozsudkem 
Nejvyššího soudu ze dne 9.9.2011, sp. zn. NS 21 Cdo 3618/2010. 
13 SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé: všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2012, xxiv, ii, 299 s. Klasická právnická díla. str. 217-218. 
14 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. str. 1739. autor kapitoly Koukal. 
15 Např. ust. § 507 OZ. 



   7 

kultur, kterými jsou především lesní porosty, vinice, chmelnice a sady, vznikla situace 

určitého fiktivního vztahu vlastnictví porostu a odlišného vlastnictví pozemku. Úskalí 

této problematiky je pak o to složitější v tom, že cena trvalých porostů často 

mnohonásobně převyšuje hodnotu pozemku, na kterém trvalé porosty rostou.  

Poměrně zásadní otázkou pozemkového práva je také vlastnictví plodů 

rostlinstva. V souladu s ust. § 1066 OZ lze říci, že plody obecně náleží vlastníku 

pozemku. Vlastník pozemku je osoba se specifickými vlastnostmi, a to s právy, které 

konkrétní vlastnictví přináší. Tyto specifické vlastnosti se vyznačují především právem 

separace, tedy právem plod oddělit a přisvojit si jej za svůj. Toto právo však není 

striktně vázáno pouze na vlastníka pozemku, ale může jej od vlastníka nabýt i jiná 

osoba, a to usufruktář nebo pachtýř na základě uděleného práva percepce. Oba tyto 

případy budou dále rozebrány podrobněji. 

Speciální ustanovení o vlastnictví plodů obsahuje ust. § 1016 odst. 1 OZ, které 

upravuje problematiku plodů stromů, jež přesahují nad sousední pozemek. V případech, 

kdy se strom nachází v hranici dvou a více pozemků, se v souladu s ust. § 1067 OZ 

jedná o strom ve spoluvlastnictví vlastníků pozemků, na nichž se strom nachází, a takto 

s ním bude i nakládáno. V případech, kdy však kmen stromu vychází z jednoho 

pozemku a zasahuje nad druhý, bude situace jiná. Základní povinností vlastníka 

sousedního pozemku je umožnit sousedovi v souladu s ust. § 1021 OZ vstup  

na pozemek a očesat plody. Takto k plodům separací nabude vlastnické právo vlastník 

pozemku, ze kterého vyrůstá kmen. V případech, že plody však ze stromu padají  

a nejedná se tedy o aktivní oddělení ze strany vlastníka stromu, pamatuje OZ  

na vlastníka sousedního pozemku, kterému přiznává vlastnictví k plodům na jeho 

pozemek takto spadlým. Výjimka je zde v případech, že sousední pozemek bude 

veřejným statkem, pak nabývá vlastník nebo poctivý držitel vlastnické právo k plodům 

originálně jejich separací, tedy v okamžiku, kdy se plody oddělí od stromu či keře16. 

 

 

 

                                                 
16 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976-1474) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, 1260 s. Velké komentáře. str. 169. autor kapitoly Spáčil. 
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1.1.2 Rozdělení věcí a pozemek 
 

OZ věci rozděluje v části první, hlavě čtvrté s názvem Věci a jejich rozdělení 

v díle druhém nazvaném Rozdělení věcí, a to v ust. § 496 a násl. Dále lze určité 

rozdělení vyvozovat jednak z právní teorie, judikatury a dalších ustanovení OZ. Mezi 

základní dělení patří především dělení na věci: 

• Hmotné a nehmotné 

• Movité a nemovité 

• Věci určeny individuálně (jednotlivě) a druhově (genericky) 

• Věci zastupitelné a nezastupitelné 

• Věci zuživatelné a nezuživatelné 

• Věci reálně dělitelné a nedělitelné17. 

Hmotnou věcí je tak část světa s povahou samostatného předmětu18, bude se tak 

jednat i o pozemek. Nehmotnou věcí pak bude typicky právo, například věcné právo 

k věci cizí, obvykle právo služebnosti. Rozdělení věcí na hmotné a nehmotné tak bude 

mít stěžejní význam pro řešení právního vztahu k rostlinstvu na pozemku a pro 

specifikaci práv a povinností k pozemku či rostlinám.  

Stejně tak bude důležité rozlišení věcí movitých a nemovitých. Zákon vymezuje 

toliko věci nemovité, čímž tedy zbylé věci, které nejsou nemovitými, začleňuje do věcí 

movitých bez ohledu na hmotnou nebo nehmotnou podstatu. Pozemek je z povahy věci 

věcí nemovitou, často bývá také označován jako naturální nebo základní věcí 

nemovitou. Silné postavení pozemku v souboru věcí je poměrně znatelné19.  

U samotného výčtu nemovitostí je pak pozemek jako nemovitost základní doplněn ještě 

podzemními stavbami se samostatným účelovým určením, věcnými právy k pozemkům  

a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením, právy, které za nemovitá 

prohlásil zákon, věci, které podle jiného ustanovení jiného zákona nejsou součástí 

pozemku, pokud je není možné přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty  

                                                 
17 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. str. 374-378. 
18 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. str. 374. 
19 Práva bývají na rozdíl od pozemků a některých staveb často označována jako určité umělé věci 
nemovité. 
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a jiné (zvláštní) součásti objektivní reality, které za nemovité věci označí zákon20 a dále 

pak všechny stavby, které se v souladu s přechodnými ustanoveními21 OZ nestaly 

součástmi pozemku. Jedná se tak o navázání na prvorepublikovou definici, která 

nemovitou věcí nazývala část povrchu zemského se vším, co dle práva považuje se  

za její součástku22. Na samotné rozdělení věcí movitých a nemovitých nekladlo 

justiniánské právo takový důraz, jaký je na toto rozdělení kladen dnes. Na definici 

nemovitých věcí z prvorepublikového období tak přímo navazuje OZ a dále ji rozšiřuje. 

Toto rozšíření je znatelné především v odpoutání se od části povrchu a posunu 

k přenositelnosti bez porušení substance věci23.  

Pozemek lze charakterizovat jako část zemského povrchu, která je fakticky  

či právně oddělena od ostatních částí zemského povrchu24, čímž dochází jednak 

k rozlišení a diferenciaci pozemku od jiných částí vnějšího světa, tak i k odlišení  

od osob. Samotný pojem pozemku není OZ definován25. Jak uvádí Sedláček, definice 

pozemků ani v době prvorepublikové nebyla přesně stanovena, a to proto, poněvadž 

spekulativní vliv teologie řecké byl doposud tak mocný, že normování se považovalo  

za zbytečné26. Některé právní řády nastoupili jinou cestu, a tak se negativní definice 

pozemku drží například právo anglické, které charakterizuje věci movité jako vše, co 

není pozemkem27, kdy za pozemek lze s určitostí považovat i ty věci, kterým zákon 

přiznává postavení stejné jako pozemku.  

 Definici pozemku však obsahují jiné zákony, a to především zákon o katastru 

nemovitostí, který v ust. § 2, písmena a) říká, že pozemkem je část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 

hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím 

                                                 
20 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. str. 374. 
21 Viz ust. § 3055 OZ. 
22 TILSCH, Emanuel. Občanské právo: část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 
xxii, 205 s. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). str. 144. 
23 SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé: všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2012, xxiv, ii, 299 s. Klasická právnická díla. str. 212. 
24 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. str. 1764. autor kapitoly Koukal. 
25 Pozemek jako objekt právních vztahů z pohledu nového občanského zákoníku – několik poznámek 
[online]. 2015 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z WWW 
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/pozemek/PekarekMilan.pdf. str. 2. 
26 SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé: všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2012, xxiv, ii, 299 s. Klasická právnická díla. str. 216. 
27 AKKERMANS, B. The principle of 'numerus clausus' in European property law. Antwerp, Intersentia, 
2008. (Ius commune Europaeum: 75). str. 332. 
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nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního 

práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním 

způsobu využití pozemků. I přes uvedení, že se jedná o pozemek pro potřeby pouze 

tohoto zákona, je tato definice hojně užívána, a to hlavně z důvodu neexistence definice 

jiné. Z tohoto ohledu chápu ust. § 506 spíše jako rozšíření definice, nikoliv jako definici 

pozemku v OZ, protože se zde jasně hovoří o prostoru pod povrchem a nad povrchem 

jakožto o součásti pozemku. Jedná se tak o rozšíření této dvojrozměrné definice  

do rozměru třetího. Podstata této definice však zůstává mimo toto rozšíření nezměněna.  

Pro potřeby katastrálního zákona se k dalším důležitým pojmům, a to pojmům 

základním a definovaným v tomtéž ustanovení, mimo jiné řadí i pojem parcela, kdy 

parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem. Pro přesné definice pozemků a jejich lokalizaci pak 

zákon dále specifikuje pojmy pozemková parcela, geometrické určení, polohové určení, 

výměra parcely, katastrální území a další. Tyto instituty slouží především k přesné 

lokalizaci a odlišení části povrhu od jiných částí tak, aby nebylo možné je zaměnit, což 

je velice důležité pro další dispozici a nakládání. Toto odlišení prostupuje prakticky 

celou úpravou právních vztahů k pozemkům respektive rostlinám na něm vzešlým.  

Dle ust. § 506 OZ však jasně vyplývá, že chápat pozemek jen ve smyslu 

katastrálního zákona, tedy jako jakýsi dvojrozměrný průnik části zemského povrchu, by 

bylo mylné. V souladu s ust. § 506 OZ je potřeba si uvědomit, že součástí pozemku je  

i prostor pod povrchem a nad povrchem, ovšem jenom do hloubky, respektive do výšky, 

do níž je lidskou silou ovladatelný.28 Toto kulantní řešení, kdy vlastně v právních 

vztazích definujeme pouze část povrchu, která je následně ze zákona rozšířena o prostor 

pod povrchem a nad povrchem, je však omezeno řadou speciálních zákonů29 a také 

ovladatelností. 

Trojrozměrnost chápání pozemku není ničím novým, je jím prostoupeno již 

římské právo, které zastávalo názor, že komu patří půda, tomu patří i nebe, neboli cuius 

solum, eius coelum30.  

                                                 
28 Věci v právním smyslu. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 409 s. Judikatura k rekodifikaci, 
1. sv. str. 22. 
29 Zákon č, 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č, 164/2001 Sb., lázeňský zákon, zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny. 
30 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, lxv, 1667 s. Komentáře (Wolters 
Kluwer). str. 1194. autor kapitoly Kindl. 



   11 

1.1.3 Součást pozemku, zásada superficies solo cedit 
 

I když je součást věci definována ve svém základním významu shodně s ust.  

§ 120 odst. 1 ObčZ, dostává zásadně nový rozsah celou řadou rozšiřujících31 či 

zužujících32 ustanovení a navazuje prakticky na úpravu prvorepublikovou, kdy se klade 

velký důraz na individualizaci věci, a pokud tato individualizace nebyla možná, jednalo 

se o součást věci. Tak například cihla zastavěná do domu nemá žádné samostatné 

funkce, je jenom součástí celku, poněvadž věc musí mít samostatnou funkci, aby byla 

věcí v právním smyslu33.  

Obecně je součást věci charakterizována třemi základními kritérii, která musí být 

splněna kumulativně, a to: 

• součást věci k věci dle své povahy náleží 

• s věcí je neoddělitelně spojena 

• a nelze ji oddělit, aniž by se věc znehodnotila34. 

Věc a její součást tedy tvoří celek, kterýžto je jedinou věcí. Součást věci 

samostatnou věcí není. Dle ustálené judikatury35 pak znehodnocení tak, jak jej chápeme, 

neznamená pouze znehodnocení ve smyslu snížení její ceny, ale i poškození nebo 

zničení estetické nebo jiné funkce36. Je potřeba si také uvědomit význam a smysl 

součásti věci, který je zcela jistě především ve sdílení právního osudu s věcí hlavní.  

Na což odkazuje i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.11.2003, sp. zn. Cdo 1432/2002: 

součást věci přechází na nabyvatele bez ohledu na to, zda byla ve smlouvě o převodu 

vlastnického práva výslovně uvedena, není významné, zda si nabyvatel uvědomil, že 

s věcí nabývá i její součást. 

Součástí pozemku z povahy definice součásti věci budou dle ust. § 507 OZ  

rostliny na pozemku vzešlé. Toto ustanovení rozšiřuje chápání součásti věci a v souladu 

                                                 
31 Např. ust. § 507 OZ. 
32 Např. ust. § 509 OZ. 
33 SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé: všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2012, xxiv, ii, 299 s. Klasická právnická díla. str. 215. 
34 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, lxv, 1667 s. Komentáře (Wolters 
Kluwer). str. 1190. autor kapitoly Kindl. 
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29.9.1975, sp. zn. 4 Cz 63/75 a rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ze dne 30.10.2007, sp. zn. 30 Cdo 3034/2006, použitelnost obou judikátů je však pro právní praxi již 
značně omezena z důvodů přijetí OZ. 
36 Také Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2011, sp. zn. 23 Cdo 2476/2010, ve kterém  je 
uvedeno, že  znehodnocením z tohoto hlediska není pouze zničení či podstatné poškození věci, pod tímto 
pojmem je nutno chápat také snížení hodnoty věci s tím, že oddělením by došlo k znehodnocení buď 
funkčnímu, či znehodnocení z hlediska vzhledu věci. 
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se zásadou superficies solo cedit navazuje na judikaturu, která zastávala dlouhodobě 

tento názor, ovšem pouze u porostů trvalých. OZO 1811 v § 295 a § 405 definuje 

součást pozemku jako vše, co na půdě roste, tedy stromy, tráva, obilí, pokud nejsou 

odděleny, a vše, co s půdou srostlo (§ 420)37. Na toto chápání navazuje i OZ, i když jsou 

zavedeny určité výjimky.   

 Rostlinstvem se dle OZ pak rozumí veškeré rostliny, stromy a porosty.38 Je 

potřeba také uvést, že z povahy věci a konstrukce rostliny v souladu s výkladem tohoto 

ustanovení jsou součástí pozemku také neoddělené plody39. 

K uvedenému rostlinstvu se pak vlastnické právo nabývá přírůstkem dle ust.  

§ 1066 OZ, jakožto originálním způsobem nabytí vlastnického práva. Toto vlastnické 

právo se odvozuje od pozemku, jakožto věci plodonosné40. Přírůstkem se vlastnické 

právo nabývá také k plodům rostlinstva41, které nebyly ještě odděleny od rostliny. 

V případě oddělení se vlastnické právo k těmto plodům nabývá separací. 

I toto ustanovení je v souladu s OZ omezeno řadou zákonů lex specialis, a tedy 

v souladu se zásadou lex specialis derogat legi generali nebude toto ustanovení použito 

především v případech, kdy dle ust. § 2 odst. 2 ZÚVV byl smluvně dán pozemek  

do užívání. V takovémto případě dochází k zúžení výše uvedeného ust. § 507 OZ. 

Součástí pozemků budou v případě smluvního přenechání do užívání pouze porosty 

trvalé. Ostatní porosty součástí pozemku nebudou a budou patřit smluvnímu uživateli. 

Vychází se tedy nově z pravidla, že součástí pozemku je ex lege veškeré rostlinstvo 

včetně toho rostlinstva, které nemá povahu trvalého rostlinstva s výjimkou pozemků, 

které byly dány smluvně do užívání. V tom případě je vlastníkem jiných než trvalých 

porostů uživatel, nedohodnou-li se s vlastníkem jinak. 

Toto pravidlo se nově uplatní i v případech pěstebních materiálů v lesních 

školkách a podobně třeba i s ohledem na pěstební materiály v révových a jiných 

školkách, kdy součástí věci se tento materiál nestane pouze v případě uplatnění ust.  

§ 2 odst. 2 ZÚVV, a to tedy v případech, kdy byl pozemek dán smluvně do užívání. 

                                                 
37 SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé: všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2012, xxiv, ii, 299 s. Klasická právnická díla. str. 216. 
38 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. str. 1799. autor kapitoly Koukal. 
39 Více v podkapitole Plody a užitky. 
40 Viz podkapitola Plody a užitky. 
41 PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2011, xiv,  
183 s. Beckova edice právní instituty. str. 31. 
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Dochází zde tedy k posunu směrem od ustálené judikatury, především od rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 31.8.2004, sp. zn. 25 Cdo 73/2004, který se tím pádem stává 

nepoužitelným s ohledem na účinnost OZ.  

Jako velice nejasným se jeví v ust. § 507 dovětek na něm vzešlé. Výklad tohoto 

ustanovení bude ponechán na judikatuře, nicméně již dnes můžeme nastínit dva možné 

pohledy, kterými se mohou soudy vydat. Jako první přichází do úvahy doslovný výklad 

vzešlé, tedy vyklíčené, kdy za vzešlé na pozemku budeme považovat to rostlinstvo, 

které zde vzešlo ze semen a nebylo sem tedy přesazeno. Jako zásadní problém této cesty 

vidím případy, kdy v řadě oborů, a to jak ve vinohradnictví, sadařství, chmelařství tak  

i v  lesnictví, se používá k osázení pozemku reprodukční materiál v podobě sazenic, kdy 

zákon ani jinou možnost s výjimkou výzkumných potřeb nepřipouští. Na tyto sazenice 

jsou kladeny určité zákonné nároky jako např. „bezviróznost“ a není tedy možné 

produkčně tyto porosty množit pomocí semen (s výjimkou výzkumných neprodukčních 

porostů). Je logické, že takovéto sazenice vzešly na jiném pozemku než na tom,  

na kterém byly vysazeny.  

Bude se zde tedy jednat o odlišný přístup? Myslím, že s ohledem na to, že výše 

uvedené porosty mají dlouhou životnost a především v lesním hospodářství půjde 

s odstupem času jen těžce zjistit, které stromy na pozemku vzešly a které byly vysázeny 

z reprodukčního materiálu, vydá se judikatura směrem jiným, kdy si vypomůže ust.  

§ 505 OZ, tedy že tyto sazenice bude považovat jako součást věci, protože by 

objektivně došlo k výraznému znehodnocení, pokud by byly od pozemku odděleny. 

Rostlinstvo na pozemku přímo vzešlé tak bude považováno za součást pozemku dle ust. 

§ 507 OZ. Toto řešení by bylo opřeno jak o zásadu superficies solo cedit, tak o další 

principy, kterými prostupuje OZ, především ust. § 3 odst. 2 písmena e) a f).  

Jak jsem již výše uvedl, poměrně výraznou změnou bylo opětovné navrácení se 

k zásadě superficiální, tedy že povrch ustupuje půdě. Přetržení této zásady jde ruku 

v ruce s dobou tzv. právnické dvouletky a socializační tendencí právních vztahů, 

společnosti i práva jako celku. I když v ust. § 25 ObčZ 1950 se stanovilo, že součástí 

pozemku je vše, co na něm vzejde, bylo toto ustanovení prakticky neúčinné, protože 

díky řadě speciálních zákonů bylo vlastnictví půdy vlastně vlastnictvím holým, tzv. 

domunium nudum42. Mezi tyto zákony patří především zákon č. 49/1959 Sb.,  

                                                 
42  Blíže viz kapitola Vývoj pozemkového práva a právního režimu rostlinstva. 
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o jednotných zemědělských družstvech, zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském 

družstevnictví, zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku 

k zajištění výroby a zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví. Tato úprava 

pak značně prosákla i do doby po roce 1989, a to jak zákonem č. 162/1992 Sb.  

o zemědělském družstevnictví, tak především v ust. § 2 odst. 2 ZÚVV. Projev této 

zásady lze spatřovat nejen v ust. § 505 a § 506 OZ, ale právě i v ust. § 507 OZ, i když 

její plné uplatnění s ohledem na ust. § 3029 odst. 2 OZ v souvislosti s ust. zmíněného  

§ 2 odst. 2 ZÚVV je ještě v oblasti pozemkového práva a rostlinstva omezeno. 

 

1.2 Kultura a rostlinstvo 

 

V řadě právních předpisů, judikatury i v této diplomové práci se lze setkat 

s označením kultura, rostlinstvo a porost, jedná se o termíny často synonymické, někdy 

ve významu totožném, jinde se jedná o mírné, ale z právního hlediska zásadní rozdíly.  

V následující podkapitole budou tyto termíny rozřazeny a bude ohraničen 

rozměr každého z nich, i když takové definice nemusí být vždy plně vyčerpávající.  

 

1.2.1 Vymezení pojmu kultury 
 

S pojmem kultura se z hlediska jeho významu častěji setkáváme v jeho významu 

přeneseném, který označuje určitý výstup umělecké tvůrčí schopnosti. Původní význam 

slova je ale odvozen od latinského colo, colere, tedy pěstovat, a odkazuje na pěstování 

zkulturněných rostlin, přičemž tento soubor byl označován jako kultura určitého druhu 

rostlin. 

Pro upřesnění termínu se dnes častěji setkáváme s termínem kultura rostlin, kdy 

takto označená kultura je předmětem péče člověka pro dosažení určitého užitku, a to jak 

užitku ekonomického, tak estetického. Dělení kultur existuje celá řada, vedle klasického 

dělení na kultury trvalé a jiné se vyskytují i jiná dělení (např. kultura révy vinné, kultura 

chmelnice, kultura obilovin, kultura luskovin…), některé dělení kultur je využíváno 
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přímo evropskými předpisy, zákonem43 či správnímu orgány44. Tento termín tak nelze 

zaměňovat s kategorizací půdy podle katastrálního zákona. 

 

1.2.2 Vymezení pojmu rostlinstva a porostu 
 

Jak jsem již uvedl, dle ust. § 507 OZ, je součástí pozemku rostlinstvo na něm 

vzešlé. Rostlinstvem se dle OZ pak rozumí veškeré rostliny, stromy a porosty45. 

Rostlinstvo pak bývá často zaměňováno s pojmem porost, kdy význam těchto dvou slov 

je stejný46.  

Zákon i judikatura dělí porosty v řadě ustanovení na porosty trvalé a jiné. 

Porosty trvalé tak tvoří určitou specifickou skupinu, která se z porostů vyděluje. Toto 

vydělení logicky vyplývá z toho, že jakmile je jednou trvalý porost umístěn  

na stanoviště, tedy pozemek, jedná se o poměrně dlouhodobou záležitost, a to z důvodů 

nemožnosti jej přemístit či užitečně sklidit tak jako rostlinstvo jednoleté či dvouleté. 

Jedná se o trvalé umístění v řádu desítek let, což pozemek znatelně více ovlivňuje. Toto 

dělení má velký význam především s ohledem na definici součásti věci a vlastnictví 

k jednotlivým porostům47. 

Na rozdíl od pojmu „porosty trvalé“, který je hojně užíván, je pojem „rostlinstvo 

trvalé“ pojmem používaným spíše výjimečně nebo vůbec. Toto nepoužívání pramení 

především z možného jazykového výkladu slova rostlinstvo, protože ona trvalost 

rostlinstva je jedním z rysů. Za trvalé rostliny by se pak daly považovat vlastně všechny 

nevymřelé druhy, protože jejich existence na stanovišti stále trvá. Této nepřesnosti se dá 

lehce vyhnout použitím slova porost, kde je ve významu již znatelné, že se jedná  

o jakési trvalé pokrytí pozemku určitými rostlinami. 

                                                 
43 Např. zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v ust. § 3i odkazuje na nařízení vlády, ve kterém budou 
rozděleny kultury pro potřeby evidence půdy. 
44 Např. rozdělení kultur pro potřeby Jednotné platby na plochu (tzv. SAPS) přerozdělované v rámci 
gesce Státního zemědělského a intervenčního fondu.  
45 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. str. 1799. autor kapitoly Koukal. 
46 Srovnej například pojmenování § 507 OZ u LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část  
(§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. str. 1798. autor 
kapitoly Koukal a Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, lxv, 1667 s. 
Komentáře (Wolters Kluwer). str. 1198. autor kapitoly Kindl a David, u prvého jmenovaného je 
zkratkový název § uveden jako „rostlinstvo“ a u druhého případu je totožný § uveden jako „porosty“. 
47 Jak jsem blíže popsal v podkapitole Součást pozemku, zásada superficies solo cedit. 
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I přes tyto drobné rozdíly bych řekl, že je zde možné termín volně zaměňovat 

bez rizika nepřesností, nicméně dle ustálené terminologie se tato práce drží termínu 

trvalé porosty tam, kde se o ně jedná, a rostlinstvo trvalé s výjimkou tohoto popisu 

používá minimálně. 

Ve srovnání s výše uvedenými pojmy je pojem kultury užíván ve významu 

souboru rostlinstva jednoho druhu nebo příbuzných druhů, což ovšem neznamená, že by 

se na pozemku nalézaly pouze ony. Nicméně pouze tyto jsou buď výhradním druhem, 

pro který je pozemek obděláván, nebo druhem dominantním. Nepředpokládá se tak, že 

v kultuře révy vinné neporostou žádné jiné rostliny, nicméně jejich význam bude pro 

uživatele pozemku minimální, i když ekologický či estetický význam mít zcela jistě 

budou.  

 

1.2 Základní prameny pozemkového práva 

 
Pro pozemkové právo je typická roztříštěnost právní úpravy do mnoha 

speciálních zákonů a poměrně znatelné prolínání úpravy soukromoprávní  

a veřejnoprávní, což skýtá nebezpečí s ohledem na aplikace základních principů a zásad 

jednotlivých oblastí práva. 

Základní oblastí, tak jako u dalších právních oborů, ze kterého vychází úprava 

pozemkového práva, je ústavní právo. Jako zásadní pramen, ze kterého pak úprava 

vychází, lze označit čl. 11 Listiny, ve kterém se upravují jak práva, a to vlastnictví, 

jakožto právo vlastnit majetek, tedy i pozemek, tak i povinnosti, jako zákaz zneužití 

vlastnictví a další omezení vlastnického práva.  

Z této úpravy pak vychází nejen základní soukromoprávní pramen v podobě OZ, 

ale také řada speciálních zákonů, a to jak soukromoprávních, tak veřejnoprávních.  

Dalším ze základů veřejnoprávní úpravy je čl. 35 Listiny základních práv  

a svobod, který se projevuje nejvíce v oblasti práva životního prostředí, jež je 

s pozemkovým právem nerozlučně spojeno. Ochrana příznivého životního prostření je 

veřejným zájmem a na tento článek tak navazuje řada speciálních zákonů48. 

                                                 
48 Zákon č. 334 /1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, 
zákon č. 289/1995, o lesích, zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, zákon č. 114/ 1992, o ochraně přírody  
a krajiny, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 
atd. 
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Právní vztahy k pozemkům jsou tak založeny nejen na právu občanském, ale 

také na právu životního prostřední a přesahují do řady právních oborů. Je zde tedy 

poměrně znatelný přesah a prolínání práva soukromého i veřejného, což je jeden  

ze základních znaků pozemkového práva.  

Základním pramenem soukromoprávní úpravy pozemkového práva je zákon  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník je však doplněn řadou 

veřejnoprávních zákonů, které omezují dispozice s pozemkem nebo jeho částmi, 

vyjímají pozemek nebo jeho části z dispozičního práva vlastníka, případně upravují 

vlastnictví k součástem pozemku odlišně od úpravy obsažené v OZ. V posledně 

jmenovaném případě hraje výraznou úlohu především ZÚVV, především ust.  

§ 2 odst. 2, na které se také často u jednotlivých institutů odkazuji. 

Pozemková práva mají i celou řadu dalších pramenů49, které však využívám 

v této práci pouze omezeně z důvodů, že se netýkají řešené problematiky. Mnohost 

pramenů vychází z povahy šíře pozemkověprávních vztahů. 

 

1.3 Právní vztahy k pozemkům a jejich členění 

 
Předmětem právního vztahu je určité chování lidí a jeho nepřímým předmětem 

(objektem) může být věc, které se toto chování týká. Pro pozemkový vztah je 

charakteristické, že jeho objektem je půda, která toto chování, a tím i celý společenský 

vztah svými specifickými vlastnostmi, ovlivňuje50.  

Tato definice charakterizuje široký rozměr, jakým právní vztahy k pozemkům 

oplývají. Je potřeba si uvědomit, že při takto široké definici se zákonitě dostaneme  

do situace, kdy nám každý vztah bude, a to minimálně přeneseně nebo zprostředkovaně, 

připadat jako vztah pozemkový. Život člověka je s půdou trvale spojen, a to nejen 

s ohledem na to, že je nám půda zdrojem potravy, ale i s ohledem na to, že na půdě 

žijeme. Je proto potřeba rozdělit takto širokou definici na definici upotřebitelnou pro 

                                                 
49 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 458/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, zákon č. 503/2012 Sb., o státním 
pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku na jiné osoby, zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 182/2006 Sb., o vyvlastnění, zákon  
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zákon č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, aj.  
50 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. str. 16. 
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potřeby pozemkového práva jako určitého subsystému práva. Široká otevřenost 

pozemkověprávních vztahů se také odráží v subjektech. Protože se jedná o oblast, 

kterou k uspokojení svých zájmů potřebuje každý, může být subjektem jak osoba 

fyzická, tak osoba právnická, podnikatel i nepodnikatel. Subjekty jsou pak omezeny 

pouze ze zákona, svou vůlí nebo specifičností daného subjektu51. Obsahem 

pozemkověprávních vztahů pak budou obdobně jako u jiných právních vztahů práva  

a povinnosti subjektů.  

Jako základní rozlišení bych vertikálně oddělil od pozemkového práva právo 

mezinárodní, a to týkající se státních hranic, suverenity nebo správně-administrativního 

členění. I když se tyto oblasti půdy a pozemků zcela jistě týkají, nebude se jednat  

o vztah pozemkový. 

Horizontálně je pak potřeba odlišit od právních vztahů k pozemkům ty 

společenské vztahy, které sice s půdou jsou v přímé souvislosti, ale jejichž předmětem 

není půda sama. Pozemkovými vztahy jsou tudíž jen takové ekonomické vztahy, jejichž 

předmětem je půda a týkají se bezprostředně půdy jako podmínky výrobní a jiné 

společenské činnosti. Mezi takového vztahy patří především vztahy vlastnické a užívací, 

bez zřetele zda využívání půdy slouží k výrobní nebo jiné společenské činnosti52. 

Z toho vyplývá, že pozemkové vztahy můžeme charakterizovat jako vztahy 

ekonomické, realizující se na půdě, při nakládání s ní a při jejím spravování. V oblasti 

občanského práva hmotného se bude jednat především o řešení otázky vlastnictví  

a užívání a požívání. Tyto vztahy pak vznikají, mění se nebo zanikají na základě 

právních skutečností.  

 

1.3.1 Specifika právních vztahů k pozemkům a půdě 
 

Jak je výše uvedeno, přeneseně lze dle definice přiřadit k pozemkověprávním 

vztahům prakticky jakoukoliv lidskou činnost. To vyplývá především ze zvláštností, 

které půda a přeneseně pozemek má ve srovnání s jinými věcmi. Toto postavení je ještě 

                                                 
51 PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Iveta BLÁHOVÁ. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství  
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 334 s. str. 15. 
52 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. str. 16. 
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více umocněno svébytnou právní úpravou, která se částečně odlišuje od ostatních věcí 

v právním slova smyslu.  

Pozemek jako část povrchu je nezbytný pro jakoukoli lidskou činnost. Samotná 

půda jako jakýsi substrát je předmětem vztahů do té míry, která určuje možnost 

společenské činnosti, což zjednodušeně znamená jakési faktické omezení těchto vztahů 

z hlediska jejich realizace.  

Specifika půdy tedy především jsou: 

• Polyfunkční charakter spočívající nepostradatelnosti s ohledem  

na produkční funkci, stanoviště pro veškerou lidskou činnost  

a udržováním užitých hodnost 

• Omezená rozloha, která je nerozmnožitelná, nenahraditelná  

a nepřenosná 

• Jedná se o produkt přírody vzniklý bez přičinění člověka (výrazného) 

• Nespotřebovatelnost a neopotřebovatelnost (pokud se jedná o péči  

v souladu s péčí řádného hospodáře)53. 

 

1.3.2 Absolutní právní vztahy  
 

Návrat k systematice řazení na práva absolutní a relativní je viditelný u OZ jako 

návrat k OZO 1811, kdy OZ v části třetí hovoří o absolutních majetkových právech  

a v části čtvrté o relativních majetkových právech. 

Toto základní rozdělení má z hlediska právní teorie velký význam. Základním 

znakem absolutních právních vztahů je jejich působení - působí proti každému. 

Vymezení, co je podstatou absolutních právních vztahů, je ale velmi obtížné. 

Už Knapp poukázal, že základním rozdílem mezi právem absolutním  

a relativním bude prve kvalitativní a nikoliv kvantitativní, nedokázal se však odprosit  

od slučování práva objektivního a subjektivního54. Toto odprošení poměrně dobře 

zvládli Hunger a Prusák, kteří spojili Knapovu tezi s realizací subjektivního práva, čímž 

nejen že dodali absolutnímu právu vyšší míru obecnosti a abstraktnosti ve srovnání 

                                                 
53 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. str 11-15. 
54 KNAPP, Viktor. Předmět a systém československého socialistického práva občanského. 1. vyd. Praha: 
Nakl. Československé akademie věd, 1959, 314 p. str. 236 a násl.   
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s právem relativním, ale zároveň vyslovili myšlenku, že se absolutní právo projevuje 

jako prvek formy existence subjektivního práva55. 

Jako základním znakem absolutního práva je jeho působení vůči všem. Toto 

působení se projevuje jako povinnost každého, kdo by do absolutního práva 

oprávněného zasáhl, odstranit škodlivý následek a odčinit újmu56. Je povinností 

každého zdržet se zásahů do absolutních práv, pokud k tomu nemá právní důvod. 

Vybranými projevy absolutních práv na pozemky se dále zabývá kapitola 

Absolutní majetková práva k pozemkům a právní vztahy k rostlinstvu. 

 

1.3.3 Relativní právní vztahy 
 

Pokud absolutní právní vztahy působí erga omenes, tedy vůči všem, pak pro 

relativní právní vztahy je charakteristické jejich působení mezi stranami. Nemají tedy 

žádného účinku vůči třetím osobám, nicméně nevylučují možnou součinnost od třetích 

osob při plnění nebo při jejich zavazování, pokud s tím osoba souhlasí.57 

Jako právní vztahy relativní bývají označované vztahy dvoustranné  

a vícestranné, kdy na jedné straně stojí minimálně jeden věřitel a na straně druhé 

minimálně jeden dlužník, hovoříme zde o tzv. závazkovém vztahu nebo závazkovém 

právu. Právním vztahem je tedy v tomto případě závazek, jehož obsahem je pohledávka, 

dluh, ale i další práva a povinnosti, které zákon v souvislosti s tímto vztahem umožňuje 

nebo je předpokládá.  

OZ systematicky zařazuje závazky do části čtvrté s názvem relativní majetková 

práva. Majetková povaha relativních majetkových práv vystihuje právě odlišení od práv 

osobních, stejně tak relativnost od práv absolutních majetkových. Vybranými projevy 

závazků na pozemky se dále zabývá kapitola Relativní majetková práva k pozemkům  

a právní vztahy k rostlinstvu.  

  

                                                 
55 HUNGR, Pavel a Jozef PRUSÁK. Objektivní a subjektivní právo: vybrané problémy. Vyd. 1. Brno: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983, 153 s. Spisy Právnické fakulty University J.E. Purkyně  
v Brně, sv. 49. 
56 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976-1474) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, 1260 s. Velké komentáře. str. 2. 
57 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část (§ 1721-2054) : komentář.  
1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. str. 4. autor kapitoly Hulmák. 
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2. Vývoj pozemkového práva a právního režimu rostlinstva  
na pozemcích 
 

2.1 Vývoj vlastnictví pozemků a uživatelských vztahů k pozemkům  

na území České republiky do pozemkové reformy 

 
Rozvoj vztahů k půdě, a to především určitá míra fixace tak, že se vztahy k půdě 

v rovině vlastnické i uživatelské stávaly statickými, lze poprvé datovat pravděpodobně 

do 13. století. Velkým problémem té doby, především konce 12. století, bylo velmi 

řídké osídlení pohraničních oblastí, a to jednak z důvodů, že pohraniční Českého 

království je jednak hornaté a tvoří tak jakýsi přirozený val, tudíž neoplývá půdou 

zrovna nejúrodnější, tak i z důvodů častých vpádů jak okolních panovníků, tak lupičů, 

drancovačů a nájezdnických band. Navíc české obyvatelsko, které žilo kolem řek, tak 

jak bylo Slovanům vlastní, nemělo zkušenosti s životem mimo nížiny. Horské oblasti 

v pohraničí tak pro ně představovaly spíš jakousi ochranou bariéru než oblast, která by 

byla předmětem jejich zájmu. Tento problém se snažila řešit již dříve řada panovníků. 

Efektivní řešení se však podařilo až za vlády pozdních Přemyslovců, zejména Přemysla 

Otakara I. Čeští panovníci pod slibem jistých výhod zvali kolonisty k osídlení těchto 

pustých oblastí. Kolonisté zde poměrně efektivně zúrodnili půdu pro své potřeby  

a rozvinuli chov dobytka a další výrobní postupy, z nichž je známé především sklářství 

a dřevařství. 

Jak vyplývá z výše uvedené problematiky, hlavním vlastníkem půdy té doby byl 

panovník a feudálové. Obvykle byla hierarchizace uspořádání taková, že panovník 

uděloval půdu jako léno jinému feudálovi a ten pak toto léno po částech dával k užívání 

poddaným a na části hospodařil sám, a to tak, že mu na těchto pozemích poddaní 

robotovali. Toto uspořádání bylo běžné pro většinu Evropy, např. i pro Britské 

ostrovy58. Určitá míra fixace vztahů, kdy vztahy přestávají být nahodilé a dočasné, 

nastává právě v období kolonizace, kdy se pozemky získávají dědičně k užívání  

od panovníka i feudálů, což neslo oboustranné výhody v tom smyslu, že půda byla 

obhospodařována bez výpadků. Lidé také měli jistotu v tom, že mohou hospodařit  

                                                 
58 AKKERMANS, B. The principle of 'numerus clausus' in European property law. Antwerp, Intersentia, 
2008. (Ius commune Europaeum: 75). str. 331-334. 
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na pozemcích i po smrti předchozího uživatele, především otce. Výhodou také bylo 

zvýšení míry jistoty obživy u poddaných. Tento efekt nebyl ničím jiným než odezvou 

na nastavené podmínky po kolonizaci pohraničí.  

Projevy v rovině vnitřní kolonizace však byly velmi pozvolné a tento efekt se 

promítal řadu století. Kolonizace vnitřní se vyznačuje tím, že panovník dával do nájmu 

pozemky feudálům domácím, a to nedědičně a vypověditelně a často pouze ústně, což 

korespondovalo s mocí panovníka a bylo jejím odrazem. Kolonizace vnější však 

přinesla statiku v tom, že nájem byl sjednáván písemně za tzv. „zákupní peníz“, dědičně 

a nevypověditelně. Tento ne příliš férový přístup pak byl zdrojem některých problémů 

Sudet před druhou světovou válkou, protože osídlenci v rámci vnější kolonizace byli 

především Němci či jiné národy, které se však velmi rychle germanizovaly a s Němci 

asimilovaly.  

Tyto dva subsystémy jako dědictví vnitřní a vnější kolonizace pak na našem 

území fungovaly v různých obměnách po dobu většiny středověku.  

 

2.2 První pozemkové reformy 

 
Pozemkové reformy jsou zásahem státu do pozemkových držebnostních poměrů 

spojené s parcelací půdy ve vlastnictví státu, šlechty i církve a jejím přídělem do držby 

drobných rolnických soběstačných podniků59. Pozemkové reformy jsou odrazem 

společenských hnutí, především střetu myšlenek socialistických s myšlenkami 

feudualistickými a později kapitalistickými. Revize uspořádání právních vztahů k půdě 

s sebou nesou obvykle změny společenského nebo politického zřízení, kdy v rámci 

skupiny, která je zrovna u moci, nastává určitá míra realizace politiky, ale také 

odměňování svých stoupenců nebo zajišťování podpory pro futuro.  

Spolu se změnou společenských poměrů za vlády Marie Terezie, především ruku 

v ruce s růstem počtu obyvatelstva, začínala eskalace problematického rozložení 

vlastnictví a užívání půdy, kdy rostlo množství vesnické chudiny a bezzemků až nad 2/3 

populace venkova. Toto společenské pnutí vyústilo v řadu rolnických povstání nebo 

selských bouří. Vzhledem k potřebám rakouského mocnářství, kdy nebylo v zájmu ani 

                                                 
59 NĚMEC, Jiří. Pozemkové právo a trh půdy v České republice. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav 
zemědělské ekonomiky, 2004, 391 s. str. 82. 
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panovníka ani jiných feudálů, aby docházelo k rozbrojům a nestabilitě, Marie Terezie 

přistoupila na pokus tzv. První pozemkové reformy, která měla rozdělit pozemky 

státních statků poddaným a odstranit robotu, čímž mělo vzniknout svobodné 

obyvatelstvo, které bude schopno pravidelně platit daně, doplňovat armádu a být 

mocnářství oporou.  

Tehdy průlomové teorie, o které se tato reforma opírala, byly především z dílny 

ekonomů J. H. Justiho a J. Sonnenfelse, a zpracoval je do konceptu vhodného 

k realizaci ředitel komorních panství František Antonín Raab 60. Tyto teorie se opíraly  

o teze, že svobodná práce na vlastní půdě je efektivnější a produktivnější než nucená 

práce na cizím. Z tohoto důvodu dochází k přerozdělování státního a církevního 

majetku a k postupnému omezování a odstraňování roboty. Půda se přidělovala hlavně 

bezzemkům, a to ve formě dědičného nájmu. Samotná realizace je svým provedením 

nadčasová a stala se základem řady pozemkových katastrů a východiskem principů pro 

rozdělování pozemků, kdy byly pozemky děleny do pravidelných tvarů, delších než 

širších a s často rovnoběžnými stranami. To se z důvodů efektivního hospodaření 

využívá dodnes.  

V roce 1848 z důvodu společensko-historických nastává doba tzv. druhé 

pozemkové reformy, kdy dochází k přechodu z nájemních vztahů do vztahů 

vlastnických a k úplnému zrušení roboty. Tento historický milník a posun však 

znamenal také velké snížení efektivnosti tam, kde nebyla raabizace provedena. 

Pozemky byly často nevhodných tvarů, bez přístupu ke komunikacím a nerovnoměrně 

rozložené dle bonity. To, co dříve nečinilo problémy z důvodů, že celé panství vlastnil 

feudál, se nyní ukázalo ve svém nehorším možném protikladu, který na řadě míst trvá 

dodnes. Rozdrobení, jež má základ v roce 1848, se dále zvyšovalo tím, jak už tak malé 

parcely dědilo několik dědiců, kteří si tyto malé parcely stále dále rozdělovali. Situace 

se stala neúnosnou a na mnoha místech počaly scelovací práce, které v podobě 

pozemkových úprav na řadě katastrů trvají dodnes. Komplexního řešení se však 

z důvodů nedostatku odvahy již Rakousko-Uhersko nedočkalo. 

Impulsem pro další pozemkové reformy byla bolševická revoluce v Rusku 

v roce 1917, která zestátnila veškerou půdu a dala ji do užívání ruským drobným 

rolníkům. Na toto zefektivnění reagovala řada států střední i západní Evropy svými 
                                                 
60 NĚMEC, Jiří. Pozemkové právo a trh půdy v České republice. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav 
zemědělské ekonomiky, 2004, 391 s. str. 82. 
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pozemkovými reformami. Také nově vzniklé Československo muselo reagovat pro 

zajištění svých potřeb a s ohledem na nouzi a bídu po konci světové války pozemkovou 

reformou, která je označována označovanou jako Pozemková reforma 1919. 

 

2.3 Pozemková reforma 1919 

 
Dne 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika a ani té se 

problematické dědictví nerovných vztahů k pozemkům nevyhnulo. Důvodů, které se 

staly východiskem pro řešení vlastnických a jiných vztahů k pozemkům, bylo několik, 

jednalo se především o snahu: 

• Odstřihnout šlechtu od monopolu vlastnictví půdy 

• Zvýšit efektivitu zemědělství, a tím i zabezpečit soběstačné fungování 

státu 

• Překlenout náročné poválečné období v době nedostatku potravin a velké 

nezaměstnanosti 

• Naplnit státní pokladnu dalším druhem příjmu 

• Spravedlivější přerozdělení půdy, avšak s určitými ohledy na historický 

vývoj. 

Pro zabránění převodů, manipulace a případného vyvádění majetku byl přijat 

v listopadu 1918 zákon č. 32/1918 Sb. z. a n., o obstavení velkostatků, který zabraňoval 

manipulaci jednak církvi a šlechtě, ale i velkostatkářům.  Tento zákon tak předcházel 

nevratným situacím a připravil základ chystané pozemkové reformy. 

Na tento zákon navázal 16. dubna 1919 zákon č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání 

velkého majetku pozemkového. Tento zákon, kterým se měl zabrat veškerý velký 

pozemkový majetek, stanovil hranice pro zábor na 150 ha půdy obdělávané nebo 250 ha 

celkové výměry půdy. Z důvodů ekonomických a účelnosti hospodaření šlo výjimečně 

tuto hranici rozšířit na 500 ha.   

Dva výše uvedené zákony pak doplnil v roce 1919 zákon č. 330/1919 Sb. z. a n., 

o Pozemkovém úřadě a v roce 1920 zákon č. 81/1920 Sb. z. a n., zákon přídělový.  

Základní tezí bylo poskytovat náhradu za zabranou půdu v předválečných 

cenách a pozemky přidělovat bezzemkům a rolníkům za ceny aktuální. Ve výjimečných 

případech pak pozemky pronajímat.  
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Pozemková reforma byla nezbytným krokem mladého státu pro zajištění celé 

jeho řady funkcí, avšak efektivita provedení a několikeré revize či jejich plány svědčí  

o ne úplné preciznosti provedení celé reformy. Reforma nebyla příliš úspěšná 

především z důvodů, že její konec byl neustále odkládán (v roce 1935 dokonce až do let 

1955-1965) a velké množství půdy bylo ponecháváno velkostatkářům i šlechtě61, čímž 

se nepodařilo půdu přerozdělit efektivně bezzemkům a vlastně byl jen konzervován 

předválečný stav a velkostatkáři dále značně posílili na úkor drobných rolníků. Řada 

problémů a nedořešených pozemků pak přešla do pozemkové reformy po roce 1945. 

 

2.4 Pozemkové právo a reformy po roce 1945 

 
Pozemková reforma po roce 1945 se uskutečnila ve třech etapách. Se samotnou 

pozemkovou reformou se počítalo už ve válečné době, což mimo jiné dokládá i Košický 

vládní program z dubna roku 1945. Již roku 1942 se v Londýně stala součástí porad 

exilové vlády tématika pozemkových reforem. Důvody byly především národnostní,  

a to konfiskace půdy německému a maďarskému obyvatelstvu, ale i sociální, a to 

přidělení půdy drobným rolníkům a bezzemkům. Postupná shoda nakonec vyústila 

v přijetí Košického vládního programu, ve kterém bylo dohodnuto, že pozemková 

reforma proběhne postupně v několika fázích, kdy v první z nich bude konfiskace 

majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a v dalších fázích se bude realizovat 

pozemková reforma týkající se všech ostatních držitelů a vlastníků půdy. Snahou 

londýnské vlády bylo pozemkovou reformou také utlumit riziko komunismu, což se 

však nepodařilo. Tehdejší ministr zemědělství Julius Ďuriš byl nominantem KSČ  

a komunistická strana tím ještě na venkově posílila, protože si drobné rolníky  

a bezzemky přídělem půdy za mimořádně výhodných podmínek značně naklonila  

a zavázala.  

Dne 21. června 1945 byl prezidentem Benešem vydán dekret č. 12/1945 Sb.,  

o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož  

i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, čímž bylo završeno řešení poválečné 

                                                 
61 Kolloredo-Mansfeldům například 13 tis. ha půdy, Liechtensteinům na 60 tis. ha, Schwarzenbergům  
50 tis. ha. 
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otázky, jak naložit s půdou výše uvedených skupin. Systém konfiskování byl takový, že 

konfiskovanou půdu přebíral Národního pozemkový fond, který ji dále přerozděloval.  

Revizí první pozemkové reformy byla zahájena druhá etapa poválečné 

pozemkové reformy. Dne 11. července 1947 byl Ústavodárným Národním 

shromážděním republiky Československé přijat zákon č. 142/1947 Sb., o revizi první 

pozemkové reformy, na jehož základě došlo k dalším změnám vztahů s půdou  

především velkých vlastníků, kdy cílem bylo provést do důsledku původní 

meziválečnou pozemkovou reformu, která nebyla nikdy efektivně provedena. 

Třetí pozemková reforma, často označována jako „nová pozemková reforma“, 

byla připravována již těsně po válce, její plné rozvinutí však nastalo až poté, co se 

k moci dostala komunistická strana. Původní tezí bylo omezení vlastnictví půdy na 50 

hektarů, kdy by stát veškerou půdu nad tuto výměru vykoupil a měl v plánu ji rozdělit 

rolníkům. Realizace rozdělování však již sama o sobě splynula s kolektivizací a nebyla 

efektivně provedena62. Pozemky byly především přiděleny nově vzniklým jednotným 

zemědělským družstvům nebo státním statkům. 

 

2.5 Kolektivizace a socializace  

 
Ruku v ruce s třetí etapou pozemkové reformy byla vydána také cela řada 

zákonů, které omezovaly vlastníky půdy, jako například zákon č. 65/1951 Sb.,  

o převodech nemovitostí a o pronájmech lesní a zemědělské půdy nebo zákon  

č. 13/1947 Sb., o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po 

účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, 

jakož i pro některá věnování, a zákon č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se 

zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy. Oběma posledně 

jmenovaným však chyběl oproti prvému čistě socializační a kolektivizační duch. 

V souvislosti s těmito zákony tak půda ztrácela jednak svou likviditu, kdy nemohla být 

předávána, prodávána či jinak přenechávána, ale také svou cenu, protože jednak 

nemohla být předmětem žádného důchodu z pachtů potažmo nájmů ani jiného 

zhodnocení. V souladu s heslem „půda patří těm, kdo na ní pracují“ se pak posunula 

                                                 
62 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. str. 48. 
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rovina „patří“ do hodnot „patří kolektivnímu celku“, a tak byla nezřídka „zabírána“ do 

družstev i půda, která byla přidělena na základě zákonů rolníkům dříve (ale samozřejmě 

i půda zděděná, koupená, darovaná atp.). Trend se posunul k tzv. „všelidovému 

vlastnictví“, kdy půda byla vlastně všech jako celku, ale fakticky nikoho. I když bylo 

právní vlastnictví k půdě zachováno, a to z především z důvodů silných vazeb na půdu 

nebo z důvodu, že byla půda přidělena teprve nedávno, faktický vývoj směřoval 

směrem odlišným. 

Posun vlastnictví k půdě byl tak pro vlastníky velice nepříznivý, prakticky 

směroval a vyústil tím, že vlastníkům zbylo pouze „nuda proprietas“ teda  

„holé vlastnictví“, kdy byli vlastníky půdy, ale neměli k ní žádná dispoziční ani jiná 

práva. Projevem tohoto nepříznivého stavu bylo přecházení půdy do užívání jednotných 

zemědělských družstev, státních podniků a státních lesů63. Takovéto tržní znehodnocení 

půdy pak s různými obměnami vydrželo prakticky až do roku 1989. Mezi lety 1949  

a 1989 tak trh s půdou prakticky vymizel a do popředí se dostaly užívací vztahy 

nezávislé na vlastnictví k dané půdě. Vzniká řada „jednotných zemědělských družstev“ 

(známých jako JZD), v pohraničních oblastech státních podniků. JZD obvykle 

hospodařila na úrovni jednotlivých katastrálních území, kterými bylo nezřídka 

manipulováno tak, aby úrodnější a větší katastry měly ty obce, které jsou „kádrově 

čistější“. Družstevní užívání mělo poměrně silnou pozici, bylo bezúplatné, časově 

neomezené, vázané ke konkrétnímu pozemku (ne osobě). Povinnost sdružit pozemky se 

vztahovala ke všem členům družstva. Jednalo se o pozemky jak ve vlastnictví člena, tak  

i pozemky nečlenů, na nichž člen hospodařil.64 

Státní podniky pak vznikaly především v pohraničí, kde byla půda v drtivé 

většině státní, konfiskovaná na základě poválečných dekretů. Tyto státní podniky 

dosahovaly ve srovnání s JZD obvykle několikanásobné velikosti a hospodařily  

na úrovni okresu či několika okresů.  

Prvním z kroků, ke kterým docházelo, bylo v 50. letech scelování parcel do 

velkých lánů, kdy se rozrušily jednak hranice mezi pozemky, krajinné dominanty, které 

                                                 
63 Jedná se především o zákon č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, či zákon  
č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku pro zajištění výroby, a zákon  
č. 61/1977 Sb., zákon o lesích.  
64 DUDOVÁ, Jana. Pozemkové právo. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 169 s. Právo (Key 
Publishing). str. 47. 
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sloužily k orientaci, i přístupové cesty. Tento trend, který bohužel vydržel ve většině 

lokalit dodnes, se vyznačuje velkými půdními bloky půdy, na kterých se pěstuje jedna 

plodina. V padesátých letech tyto půdní bloky dosahovaly ještě enormnějších rozměrů 

z důvodů absence jakýchkoliv protierozních opatření v podobně odtokových kanálků či 

větrolamů, kteréžto byly budovány až od druhé poloviny 50. let spolu s drenáží  

na odtok podmáčených pozemků z důvodů velké eroze a devastace krajiny. I tak je 

nastolený stav pro biodiverzitu i přírodu velmi nepříznivý a zlepšení tohoto stavu je 

velice obtížné z důvodů několika majoritních zemědělců v každé oblasti a zpřetrhání 

vazeb původních vlastníků nebo jejich dědiců spolu se ztrátou znalostí, jak půdu 

obhospodařovat. 

Druhou vlnou scelování a zvětšování lánů je pak rozšiřování stávajících 

zemědělských podniků v 70. a 80. letech, která zcela odstranila zbývající vazby  

a odstranila zbytky rozmanitosti. 

Soukromé uživatelské vztahy jednotlivce se tak realizovaly až od 70. let 

minulého století65 s tolerancí cca 15 arů půdy na takzvané „záhumence“, kterou mohl 

mít občan k uspokojování osobních potřeb jako zahrádku nebo chatu. K zemědělství 

pak bývaly tyto malé výměry tolerovány ještě v pohraničních oblastech, kde byl 

s obděláváním půdy trvalý problém, případně v oblastech k pěstování révy pro velký 

nedostatek vína, které se pak od těchto malouživatelů vykupovalo do státních podniků 

za předem stanové ceny.  

Tato „záhumenka“ však fakticky vlastnické vztahy také vždy nerespektovala  

a v řadě případů tak měla rodina přidělenou „záhumenku“ na pozemku jiného vlastníka. 

Nezřídkakdy byla totiž tato záhumenka při jejím přidělení vázána na číslo popisné či 

podmíněna členstvím v JZD, kdy pak konkrétní pozemek právě JZD vybíralo 

z pozemků, které užívalo. Záhumenkové užívání půdy se původně vztahovalo a vybíralo 

pouze z pozemků družstevních, ale později se začalo vztahovat i na pozemky ostatní  

a bylo blíže upravováno stanovami družstva66. 

 Tento nesoulad, kdy půdu často v takovéto „záhumence“ obdělával uživatel, 

kdežto vlastník byl jiný a fakticky bez možnosti osud svého pozemku ovlivňovat, 

                                                 
65 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. str. 52. 
66 DUDOVÁ, Jana. Pozemkové právo. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 169 s. Právo (Key 
Publishing). str. 48. 
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založil celou řadu problémů po roce 1989 především v případech vysazených trvalých 

kultur, a to především vinic a sadů.  

 

2.6 Vývoj po roce 1989 

 
Vzhledem k poměrně dobře zachované evidenci vlastnictví k půdě a existenci 

katastru nemovitostí dochází po „sametové revoluci“ v roce 1989 k obnově vlastnických 

vztahů, která se vyznačovala především prodejem státní půdy, restitucí půdy  

a především navrácením plné dispozice s půdou. Tato právní restituce vztahů však 

nebyla bez následků. Prvním krokem bylo vydání ústavního zákona č. 100/1990 Sb., 

kterým se v článku 7 vyhlásila rovnost všech druhů a forem vlastnictví67. Ruku v ruce 

s tímto zákonem v průběhu 90. let pokračovala restituce majetku, která zahrnovala 

především restituci majetku osob fyzických, restituce majetku osob právnických byla 

značně omezena, a to hlavně jen na majetek obcí a tělovýchovných organizací. 

Restituce majetku církevního byla pouze částečná a její plné vyřešení nastalo až 

církevními restitucemi probíhajícími v současné době.   

Praktickým stavem po změně režimu tedy bylo, že vlastník půdu dostal zpět 

k dispozici. Nicméně na půdě již většinou z důvodů velkého časového odstupu 40 let 

neuměl hospodařit. Případně ti, kteří hospodařit uměli, již byli velmi staří, případně 

půdu dostaly jejich děti, které k ní žádný vztah neměly. Půda tak zůstávala nadále 

zemědělským družstvům. I přes statistický růst počtu fyzických osob podnikajících 

v zemědělství jako samostatně hospodařících rolníků byl stav poměrně silně 

konzervován. Velkou bariérou, která znemožňovala řadě lidí začít podnikat 

v zemědělství, pak také bylo to, že lidé nevlastnili žádnou techniku a technologie, 

kterými by šla půda efektivně obhospodařovat.  

I přes snahy o navrácení půdy do soukromých rukou vydržela struktura zavedená 

za minulého režimu prakticky celá devadesátá léta. I když podle některých autorů se 

struktura změnila dramaticky68, a to především ve prospěch fyzických osob, je potřeba 

si uvědomit, že ve srovnání se stavem okolních států, především Rakouska, byl stav 

                                                 
67 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2010, 199 s. str. 54. 
68 NĚMEC, Jiří. Pozemkové právo a trh půdy v České republice. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav 
zemědělské ekonomiky, 2004, 391 s. str. 93. 



   30 

poměrně tristní. Zvýšení počtu samostatně hospodařících rolníků bylo sice markantní, 

ale to proto, že v době minulého režimu byl jejich poměr zanedbatelný, a i když přešla 

část půdy do hospodaření fyzických osob nebo menších právnických osob, jednalo se 

vždy o jednotky uživatelů na jedno katastrální území69, a tak styl hospodaření  

na velkých půdních blocích několika málo osobami zůstal i nadále nezměněn. 

Dynamický rozvoj akciových společností pak není ničím jiným než jen přeměnou 

družstev do této podnikatelsky pohodlnější právní formy, a tak se spíše než  

o dynamický rozvoj jedná jen o právní přechody mezi formami.  

Velkého pokroku však bylo dosaženo především v oblasti vinohradnictví, která 

se do určité míry vymyká výše uvedenému trendu, a to hned z několika důvodů. 

Hlavním důvodem je, že vinohradnictví v podobě „záhumenek“ bylo rozšířeno i za dob 

minulého režimu, protože byla cena vína na poměrně vysoké úrovni a stát nedokázal 

efektivně tuto potřebu uspokojit. Zemědělci, kteří tehdy tyto vinice obhospodařovali při 

práci, tak měli ihned po revoluci potřebné znalosti na vstup do oboru a často i část 

potřebné mechanizace. Dalším z významných faktorů byla pracovní náročnost 

vinohradnictví. I přes  snížení pracnosti přesunem pěstování révy na vysoké vedení, 

které dominovalo u většiny podniků v Československu, bylo vinohradnictví jedno 

z nejnáročnějších oborů spolu s chmelařstvím. Proto i malá výměra vinice dokázala 

zajistit určitý stupeň obživy i dostatek práce v průběhu roku. Tento trend, který vlastně 

započal už za minulého režimu, ještě stále nedosáhl vrcholu, a i když řadu především 

přestárlých vinic obdělávají ještě právní nástupci bývalých JZD, dochází k rozvoji 

menších podniků a jejich výměra se stále zvyšuje, stejně tak je udržován poměrně velký 

počet pěstitelů, a to především v podoblasti Slovácké. 

Vývoj se začal lepšit především po vstupu České republiky do Evropské unie. 

Velké akciové společnosti jakožto nástupci bývalých zemědělských družstev sice hrají 

stále dominantní úlohu na trhu s půdou i z hlediska hospodaření na půdě, nicméně 

                                                 
69 Zde se nabízí oponentní otázka přílišné rozdrobenosti vlastnictví půdy, které sice představuje problém, 
ale nemá z důvodů náhradního užívání na velikost půdních bloků zásadní vliv. A i v případě, že by tento 
vliv postupem času získala, domnívám se, že by bylo jen ku prospěchu věci zvýšení rozmanitosti 
z důvodů zvýšení biodiverzity krajiny, ekologické i krajinné funkce a v neposlední řade v prevenci proti 
řadě chorob, které jsou lokalizovány při dlouhodobém pěstování monokultur. Tak se dostává nejen 
stránka ekologická, ale z důvodů možnosti snížení nákladů na chemické ošetřování porostů, i stránka 
ekonomická do protikladu snahy scelení půdy do co největších bloků pro údajné zvýšení ekonomické 
výkonnosti. Nicméně lze souhlasit s tím, že i tato rozmanitost má své hranice, které by z důvodů namítané 
ekonomičnosti být překročeny neměly, neboť ani jeden z extrémů není vyhovující. Řešením jsou pak 
zcela jistě pozemkové úpravy, které však probíhají zcela nedostačujícím tempem.  
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dotační programy a růst cen potravin vygeneroval celou řadu menších i větších 

soukromých zemědělců, kteří kromě výše uvedených akciových společností taktéž půdu 

začali vykupovat a na půdě hospodaří. Po roce 2010 se pak rozmohl na našem území  

do té doby nevídaný trend uložení investic do půdy, a tak se rozměr půdy také rozšířil  

o do té doby zanedbaný rozměr investiční. Vztahy se tak plně narovnat nepodařilo, ale 

vývoj směřuje alespoň k určitému rozčlenění velkých lánů mezi nikoliv jednoho 

uživatele, ale uživatelů několik (v řádu jednotek).  

Tomu se však vymykají oblasti pohraniční. S výjimkou jižní Moravy se 

v pohraničních oblastech setkáváme s nízkou výnosností zemědělské půdy, a tak zde 

zemědělství spíše upadá a trend směřuje k odlivu zemědělců, koncentrují se zde tedy 

velké podniky hospodařící na velkých výměrách. Půda v pohraničí je pak především  

ve vlastnictví státu a spravuje ji Pozemkový fond České republiky, což také značně 

zamezuje dalším investicím do této půdy. Trend odlivu zemědělců z pohraničí se však 

v poslední době zastavuje díky dotační politice Evropské unie, kdy se i pouhé pastviny 

v pohraničí stávají dostatečně lukrativním druhem podnikání.  

Praxe hospodaření je bohužel taková, že na základě zákona č. 229/1991 Sb., 

zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je půda,  

o které vlastník neví, nejeví zájem, není poděděna či je jinak právně nedořešena, 

v dominantním užívání bývalých JZD, dnes většinou nástupnických akciových 

společností, kteréžto takto získaly lacinou a stabilní plochu k obhospodařovávání. Tento 

nárok je opřen také o ust. § 22 odst. 1 ZÚVV, kdy se stanovilo, že nedošlo-li mezi 

dosavadním vlastníkem a uživatelem zemědělského pozemku k jiné dohodě, vznikl dnem 

účinnosti tohoto zákona, nebo dnem, kdy byl pozemek podle části druhé zákona o půdě 

vydán, nájemní vztah. Ten lze vypovědět vždy k 1.10. běžného roku. Výpovědní lhůta 

činí 1 rok, nedohodnuly se strany jinak70. 

V takovéto konkurenční výhodě není žádný jiný ze zemědělců, jedná se  

o pozůstatek situace, kdy i po revoluci jsou zachovány ve většině bývalých JZD, dnes 

akciových společnostech, vlivné struktury z dob minulého režimu, které dokázaly 

takovýto stav nenásilně prosadit. Pokud tedy soukromý zemědělec nebo osoba 

v zemědělském podnikání začínající koupí pozemek, dostane pouze jeho výměru, často 

jinde v náhradním užívání a až po uplynutí výpovědní lhůty. Bývalé JZD však jako 
                                                 
70 DUDOVÁ, Jana. Pozemkové právo. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 169 s. Právo (Key 
Publishing). str. 50-51. 
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uživatelé budou stále držet půdu, která nejčastěji není poděděna. V další rovině však 

bylo potřeba zajistit, aby se o půdu, ke které vlastník není dostatečně identifikován, 

znám nebo se k ní nehlásí, někdo staral, což se výše uvedeným ustanovením podařilo.   

Tento stav se alespoň částečně snaží napravit OZ, v ust. § 1050 odst. 2  

a v přechodném ust. § 3067. Není-li vykonáváno vlastníkem vlastnické právo k nemovité 

věci po dobu 10 let, má se za to, že ji opustil (rozuměj vlastník). Je-li  opuštěna 

nemovitá věc, počíná běžet lhůta uvedená v § 1050 OZ, tedy u nemovité věci desetiletá 

ode dne účinnosti tohoto zákona, to znamená od 1. 1. 2012. Po uplynutí této lhůty 

přejdou tyto pozemky do vlastnictví státu. 
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3. Absolutní majetková práva k pozemkům a právní vztahy  
k rostlinstvu 
 

Tato kapitola navazuje na podkapitolu Absolutní právní vztahy.  

 

3.1. Věcná práva k pozemku 

 
Věcná práva tvoří základní kategorii absolutních práv tak, jak je uvádí ust. § 976 

až § 978 OZ, když předmětem právního vztahu je věc v právním slova smyslu. Věcná 

práva jsou charakterizována tím, že: 

• Jde o práva absolutní 

• Povinnost, jímž odpovídá, jsou většinou povinností nekonat (ať již zdržet 

se vlastního konání, nebo strpět konání jiného, tedy subjektu věcného 

práva 

• Jejich předmětem je vždy věc (dotud také označení těchto práv), proto 

také (nejpozději) se zánikem věcí zanikají i věcná práva 71. 

Věcí v právním smyslu zde při realizaci právních vztahů bude tedy pozemek,  

ke kterému se budou profilovat základní skupiny věcných práv, a to držba, vlastnictví  

a spoluvlastnictví. Velmi významnou skupinou jsou pak ještě věcná práva k věci cizí, 

především zřízení práva pastvy a práva požívacího s ohledem na rostlinstvo  

na pozemku, těmi se však pro jejich menší použití v současné praxi tato práce blíže 

nezabývá.  

 

3.1.1 Držba pozemku 
 

Základní teze držby se dají charakterizovat tak, že pokud se někdo chopí nějaké 

věci, aby ji vlastnil, buď k ní skutečně nabude vlastnické právo, anebo se v důsledku 

omluvitelného nebo neomluvitelného omylu marně domnívá, že toto právo nabyl72. 

Držba je tak buď součástí vlastnického práva, nebo k nabytí vlastnictví nedošlo a jedná 

                                                 
71 Občanský zákoník: komentář, Svazek III. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 8. autor kapitoly T. Kindl. 
72 Občanský zákoník: komentář, Svazek III. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 23. autor kapitoly T. Kindl. 
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se o držbu práva73. Nejčastější situací tedy je, že je držitel a vlastník tatáž osoba, kdy 

držba je pouze jednou ze součástí souhrnů oprávnění, kterými vlastník vládne74.  

I když se v případech, že držba bude součást vlastnického práva, bude jednat  

o nejčastější projev držby jako institutu, neznamená to, že by se držba nevyskytovala  

i mimo vlastnictví. Vyskytovat se bude mimo vlastnictví jako projev faktického stavu, 

kdy někdo bude věc držet, ačkoliv nebude jejím vlastníkem. Tento stav není v souladu 

s objektivním právem, protože se jedná o vztah faktický75 a nikoli právní, nicméně je 

mu ze zákona za určitých podmínek také poskytována ochrana.  

Pro posouzení, zda se o držbu jedná nebo nikoliv, je potřeba porovnat dva 

základní atributy, které je potřeba kumulativně splnit, aby se o držbu jednalo, a to 

faktické panství nad věcí (corpus possesionis) a vůle nakládat s věcí jako s věcí vlastní 

(animus possidendi)76. 

V případech, kdy u pozemků dochází k situaci, že vlastník nevyužívá pozemek  

a takzvaně jej nechává ležet ladem, si je potřeba dále uvědomit, že toto ležení ladem je 

projevem faktického panství nad věcí a nemá vliv na držbu a její vznik nebo trvání77.  

OZ předpokládá na základě fikce uvedené v ust. § 994, že je každá držba řádná, 

poctivá a pravá. Jednotlivé předpoklady k daným poddruhům držby pak stanoví ust.  

§ 991-993 OZ. 

O řádnou držbu pozemku se bude jednat v případě, že bude založena na platném 

právním důvodu78. Poctivým držitelem je ten, kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že 

mu právo náleží, nepoctivým pak ten, komu musí být z okolností zjevné, že vykonává 

právo, které mu nenáleží79. O pravou držbu se bude jednat ve všech případech mimo 

případy, kdy se prokáže, že je taková držba výsledkem svémoci, lsti nebo tajného 

                                                 
73 Jak uvádí i ust. § 987 OZ a násl. 
74 Věc držet, užívat, požívat a věcí disponovat, i když dle OZ dochází k definičnímu posunu, viz 
podkapitola Vlastnické právo k pozemku a rostlinstvu. 
75 RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku 
systematickém. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, 340 s. Klasická právnická díla., str. 8-9 
76 RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku 
systematickém. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, 340 s. Klasická právnická díla. str. 8. 
77 Viz ust. § 1009 odst. 2 OZ. 
78 Ust. § 991 OZ, typicky jím bude vlastník pozemku. 
79 Ust. § 992 OZ, typicky nabytí pozemku neplatnou smlouvou. 
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vloudění se80. Právní teorie mluví také o držbě bezelstné, kdy bezelstným držitelem je 

ten, kdo drží věc z příčin pravděpodobných81. 

Poctivá držba požívá výsad jako držba řádná, tedy že držitel má práva jako 

vlastník, a to včetně toho, že mu náleží plody a užitky, které věc (pozemek) poskytuje, 

jakmile se oddělí, a dále náklady nutné na udržení věci a náklady účelně vynaložené. 

OZ o poctivém držiteli mluví jako o držiteli vlastnického práva82, což je právě odrazem 

skutečnosti, že požívá práv jako vlastník. Nepoctivý držitel má pak nárok pouze  

na náklady nutné k udržení věci a naopak je povinen vydat vše, co získal z držby  

a nahradit i případnou škodu.  

 

3.1.2 Vlastnické právo k pozemku a rostlinstvu 
 

Rozlišujeme dva základní rozměry vlastnictví k pozemku, a to rozměr právní  

a ekonomický, kdy ekonomickým se rozumí především výrobní role půdy, přesněji 

řečeno přivlastňování si plodů, ale i získávání surovin důlní činností a další činnosti. 

Ekonomický rozměr je zvláštní kategorií právě z důvodu, že půda má své zvláštnosti 

jako omezenou rozlohu půdy, nepřemístitelnost půdy, nepostradatelnost, 

nespotřebovatelnost. 

Vlastnické právo k pozemku (nebo také pozemkové vlastnictví) je tedy 

projevem vlastnického práva jako společenského vztahu absolutní povahy, kdy 

nepřímým předmětem (objektem) vlastnictví je věc v právním smyslu, a to v tomto 

případě pozemek83. Pozemkové vlastnictví jako společenský vztah je odrazem 

statického stavu v určité chvíli, nejedná se o zachycení stavu trvalého, protože by se tím 

pozemkové vlastnictví stalo statickým zamrzlým odrazem historického stavu v jednom 

okamžiku. Omezovat objekt jen na pozemek by však nebylo přesné, jelikož jsou 

pozemkové vztahy pevně spojeny i s prostorem nad a pod povrchem pozemku, stejně 

tak se součástí věci, v našem případě tedy především až na pár výjimek i s rostlinstvem 

a plody na pozemku vzešlými. 

                                                 
80 Ust. § 993 OZ. 
81 RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku 
systematickém. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, 340 s. Klasická právnická díla. str. 136-141. 
82 RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku 
systematickém. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, 340 s. Klasická právnická díla. str. 5-14. 
83 Viz podkapitola Rozdělení věcí a pozemek. 
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Vlastnickým právem v objektivním smyslu rozumíme soubor právních norem 

platného práva. Vlastnickým právem v subjektivním smyslu pak možnost chování 

v rámci objektivního práva s věcmi disponovat (zde můžeme hovořit o možnosti věc 

zničit nebo opustit atp.), věci držet, věci užívat a požívat jejich plody. OZ rozumí 

vlastnictvím soubor všeho, co někomu patří84. Vlastnickým právem pak rozumí výše 

uvedená oprávnění k jednotlivé části souboru vlastnictví, tedy k věci, a to hmotné  

i nehmotné. Definovat vlastnictví nebo vlastnické právo je však velmi obtížné a definice 

nebude nikdy vyčerpávající. Nekomplexnost již vychází z OZO 1811. Vlastnické právo 

definuje OZO 1811 v § 354 takto: Vlastnictví, posuzované jako právo, jest oprávnění 

volně nakládati s podstatou i užitky věci a vyloučiti z toho každého druhého. OZO 1811 

tak nepodává definici vlastnictví jako subjektivního práva, ale podává pouze definici 

toho, co vlastníku nejhlavněji přísluší85. 

Důvodová zpráva k OZ se pokouší ne příliš věcně a jasně vymezit proti 

neúplnému výčtu oprávnění, a to práva věc držet, užívat, požívat a disponovat s ní. 

Důvodová zpráva k OZ uvádí, že úplnost vlastnického práva je vyjádřena důrazem  

na oprávnění vlastníka nakládat se svým vlastnictvím volně, tj. že může na svoji věc 

působit nebo nepůsobit, jak je mu libo, a tím jiné z působení na věc vyloučit. I když je 

zřejmé, že bude tato oprávnění vlastník mít, tak i nadále zůstává tato definice 

nekomplexní především z hlediska zásady legální licence a zákonných omezení. 

Z teoretického hlediska se zdá být v souladu s vědomím o neúplností definice výčtu 

oprávnění vlastníka vhodné se jich spíše držet, a to protože s těmito oprávněními sám 

OZ na řadě míst pracuje a prakticky se mu nepodařilo vypořádat s tím, aby je nahradil 

nebo vytěsnil. Snaha o nahrazení výše uvedených oprávnění termínem „úplnosti 

vlastnického práva“ tak dává prostor další nepřesnosti s tím, že vlastní představa 

konkrétních oprávnění byla navíc zcela zbytečně rozmělněna.  

V případě vlastnického práva k pozemku bude možnost věc zničit nemožná 

z důvodů její povahy, protože jedním ze základních atributů je její nespotřebovatelnost. 

Půjde pouze znehodnotit půdu. I znehodnocování má však značné omezení, a to  

z důvodů veřejnoprávní ochrany, což odráží specifika pozemkového vlastnictví. OZ 

zdůrazňuje rozsah tohoto subjektivního práva v ust. § 1012 jako možnost v mezích 

                                                 
84 Ust. § 1011 OZ. 
85 SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé: všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2012, xxiv, ii, 299 s. Klasická právnická díla. str. 22. 
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právního řádu libovolně nakládat se svým vlastnictvím a jiné osoby z toho vyloučit, 

čímž je umocněn důraz na absolutní povahu vlastnictví a jeho čelní postavení v oblasti 

absolutních práv majetkových.  Tato absolutnost však bude omezena řadou zákonných 

ustanovení, neomezenost jako jeden z atributů prochází v času rozsáhlými změnami  

a s vývojem společnosti se také čím dál tím více omezuje vlastnické právo. U pozemků 

je to velmi znatelné především s technologickým rozvojem a potřebou umísťování řady 

sítí a přenosových soustav. OZO 1811 uváděl základní omezení jako zákaz šikany, 

povinnost strpět opatření v nouzi, zákaz nerušit druhého vlastníka v pokojném užívání 

jeho věci a jiná omezení86. 

Dále je zakázáno vlastníku jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Je potřeba však 

vždy přihlédnout k míře přiměřené poměrům, protože jinak by se zcela jistě jednalo  

o šikanózní výkon práva. Tato míra bude vždy s ohledem na jedinečnost každé situace 

hrát roli v úvaze soudu. Nepůjde tak o pouhé porušení některé právní povinnosti, ale 

samotné posouzení věci, tedy zda s ohledem na konkrétní místo a konkrétní míru 

nedošlo k překročení87. Toto omezení přímo navazuje na novelu OZO 1811 vydanou 

císařským nařízením ze dne 1. března 191688, a to na její § 11 a je prakticky jejím 

totožným odrazem. 

 V souladu s čl. 11 Listiny je vlastnictví jedním ze základních práv a náš právní 

řád nerozlišuje mezi různými formami vlastnictví.  Je uzákoněna pouze jedna forma, 

což vychází z dikce tohoto článku, která říká, že vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah i ochranu. Odst. 2 výše uvedeného článku nám pak blíže 

charakterizuje subjekty. Subjektem zde může být každá fyzická nebo právnická osoba, 

pokud to zákon nevylučuje. Toto vyloučení je typicky odrazem situace, kdy subjektem 

nemůže být některá osoba (např. devizoví cizinci) nebo si stát vyhrazuje, že určité 

pozemky bude vlastnit sám. Zvláštním druhem vlastnictví pak lze chápat institut 

spoluvlastnictví, kdy se vlastně jedná o mnohost subjektů s vlastnickým právem 

k jednomu objektu. Specifika spoluvlastnictví k pozemku jsou nastíněny v následující 

podkapitole.  

                                                 
86 SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé: všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2012, xxiv, ii, 299 s. Klasická právnická díla. str. 23-25. 
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.8.2007, sp. zn. 22 Cdo 2808/2007. 
88 RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku 
systematickém. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, 340 s. Klasická právnická díla. str. 57-61. 
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Vlastnické právo k pozemku, rostlinstvu na pozemku a především stromům 

upravuje OZ velmi precizně a přesně. Tato vysoká kauzalita, která je pro OZ typická 

v řadě případů, je zde projevem významného postavení  pozemku a odrazem šíře 

pozemkověprávních vztahů jako vztahů základních, neboť realizace většiny lidských 

činností je s pozemky neodmyslitelně spojena. V souladu s podkapitolou o Součásti 

pozemku a zásadě superficies solo cedit se bude rostlinstvo posuzovat jako součást 

pozemku s výjimkou ust. § 2 odst. 2 ZÚVV.  

Ruku v ruce s širokou úpravou práv jde i omezení vlastnického práva. Základní 

opora těchto omezení vychází z článku 11 odst. 2 a 3 Listiny. V soukromoprávní rovině 

je základní omezení u vlastnického práva k pozemkům řešeno především ust.  

§ 1013-1039 OZ. 

Primárním omezením, které je potřeba mít na paměti s ohledem na rostlinstvo, je 

povinnost zdržet se imisí vnikajících na pozemek jiného vlastníka, které by byly 

nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezující obvyklé užívání89. Bude se jednat 

o případy, kdy některé rostliny typicky způsobují velké množství stínu nebo vypuzují 

nepříjemné pachy, případně z nich padá listí na sousedův pozemek. Sousední pozemek 

tak prakticky vyloučí z možnosti na něm něco pěstovat nebo ho využívat k rekreaci.  

S tím úzce souvisí také ust. § 1017 OZ, které přímo s ohledem na imise, jež lze 

spravedlivě očekávat, zakazuje sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice 

pozemků. Je zde tedy vyjádřena povinnost zdržet se takového chování.  

Jako obecná, pokud není něco stanoveno jiným právním předpisem nebo místní 

zvyklostí, je určena vzdálenost pro sázení stromů 1,5 metru od hranice pozemku. 

V případech, kdy stromy obvykle dorůstající výšky přesahující 3 metry, je základní 

vzdálenost stanovena minimálně na  3 metry od hranice pozemku. Bude velice zajímavé 

sledovat judikaturu v této oblasti, kdy bude pravděpodobné, že se na základě 

botanických příruček bude studovat, jaké výšky obvykle dorůstá ten který strom, jak 

tuto výšku dokáže ovlivnit podnož stromu či místní podloží. Toto ustanovení se logicky 

v návaznosti na druhý odstavec téhož ustanovení nepoužije v případech, kdy je sousední 

pozemek lesem, sadem nebo jsou-li stromy rozhradou nebo stromy zvláště chráněnými. 

Pro případy, na které se výše uvedený postup nepoužije, počítá OZ s oprávněním 

souseda dle ust. § 1016 odst. 2 ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu 

                                                 
89 Ust. § 1013 odst. 1, věta první. 
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přesahující na jeho pozemek. Toto oprávnění je však omezeno několika předpoklady. 

Jako první musí být naplněn předpoklad, že o to soused požádal, ale vlastník nekonal 

v přiměřené době, jako druhý předpoklad musí být splněna podmínka přiměřenosti, tedy 

tento strom musí působit škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném 

zachování stromu. V případě splnění všech výše uvedených podmínek pak sousedovi 

náleží vše, co získal z takto oddělených částí stromu. Důvodová zpráva k OZ však 

uvádí, že kořeny a větve lze odstranit nikoliv jen šetrně a ve vhodné době, ale také  

po zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku. Nastává tedy otázka, zda  

po subjektivním posouzení souseda nebude docházet k odstraňování převisů objektivně 

neobtěžujících nebo neškodících. 

Jiné rostlinstvo, tedy všechno jiné rostlinstvo mimo stromy, nepožívá takové 

ochrany, části jiných rostlin tak mohou být odstraněny sousedem bez dalšího, pokud 

přesahují na sousední pozemek a pokud se tak stane šetrným způsobem90. 

Strom je dle ustanovení OZ považován za přírůstek nemovité věci, který se 

v souladu s ustanovením o rostlinstvu na pozemku vzešlém považuje za součást věci, 

což navazuje kontinuálně na ust. § 421 OZO 1811, ve kterém se uvádí, že strom je 

součástí toho pozemku, kde vyrůstá kmen.  

Vzhledem k situaci, že stromy jsou rostliny trvalé a na stanovišti nepřemístitelně 

zakořeněné a s ohledem na to, že jejich nadzemní část je tvořena dvěma rozdílnými 

soustavami, a to kmenem a korunou, kdy koruna dosahuje mnohonásobně prostorově 

větších rozměrů než kmen a je zde tedy reálný prostor pro vznik řady sporů, zvláště  

u stromů žádaných, je v souladu s výše uvedenými oprávněními a omezeními strom  

ve vlastnictví vlastníka pozemku, ze kterého vyrůstá kmen. Větve pak mohou zasahovat 

nad sousedův pozemek, nicméně i tyto budou ve vlastnictví vlastníka pozemku 

sousedního, protože samotné umístění větví nad pozemek souseda nezakládá k těmto 

větvím vlastnické právo, nýbrž i zde se jedná o součást věci vlastníka pozemku,  

ze kterého vyrůstá kmen. Specifická situace však nastane v případě jejich oddělení 

s ohledem na ust. § 1016 odst. 2 OZ, kdy se jejich vlastníkem za splnění zákonných 

předpokladů stane soused, nad jehož pozemek větve zasahují.  

Pro případy situací konfliktních OZ v ust. § 1067 stanovil, že pokud nastane 

situace, že kmen se nachází na hranici pozemků, jedná se o strom společný.  Nemůže 

                                                 
90 Ust. § 1016 odst. 3 OZ. 
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být pochyb, že OZ má na mysli spoluvlastnictví podílové, neboť dělené vlastnictví 

nezná91. 

Velmi významným je další ustanovení OZ o přírůstku nemovité věci, konkrétně 

ust. § 1066, kde je zákonně zakotveno nabývání vlastnického práva k plodům, které 

pozemek vydává. Tomuto ustanovení se věnuje blíže podkapitola Plody a užitky.  

Specifickým druhem přírůstku je přírůstek smíšený. Jako základní vzorovou 

situaci smíšeného přírustku můžeme uvažovat, že pozemek jeho vlastník oseje semeny 

nebo osází rostlinami. Vlastníkem obojího je tedy stejný subjekt a problémy nevznikají 

a bude se jednat o přirozený přírůstek92 bez ohledu na to, kdo je vysel nebo vysadil. 

Problematickou se může jevit situace, kdy je pozemek oset cizím semenem nebo osázen 

cizími rostlinami. Na což pamatuje OZ v ust. § 1088 ve smíšeném přírůstku. V případě, 

že by semena, kterými je osázen pozemek, nebyly semeny vlastníka pozemku, náleží 

vlastníku pozemku všechno, co na pozemku přibude, ale je povinen v souladu s ust.  

§ 1084 OZ nahradit účelně vynaložené náklady osobám jednajícím v dobré víře. Osoby, 

které v dobré víře nebyly, pak mají práva jako nepřikázaný jednatel. S ohledem  

na vysázené rostliny patří tyto rostliny vlastníku pozemku teprve tehdy, jakmile zapustí 

kořeny. Náhrada dle ust. § 1084 OZ je tím nedotčena.  

Je zde tedy zřetelná analogie, na kterou i OZ odkazuje v ust. § 1088 odst. 2., 

bude se tak postupovat dle situace, kdy vlastník pozemku oseje cizím semenem nebo 

osází cizími rostlinami svůj pozemek o analogii k ust. § 1083 OZ anebo někdo oseje 

pozemek vlastními semeny nebo jej osází vlastními rostlinami, a tím pádem půjde  

o analogii k ust. § 1084 OZ93. 

 

3.1.3 Spoluvlastnictví pozemku 
 

V případě spoluvlastnictví k pozemku se jedná o specifickou situaci v tom 

ohledu, že na straně subjektů vlastnického práva k jednomu pozemku nastává mnohost, 

tedy že těchto subjektů, kteřé vlastní jeden pozemek, bude víc a zároveň se nebude 

jednat o situaci duplicitního vlastnictví, tedy určitého nesouladu. Tyto subjekty budou 

                                                 
91 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976-1474) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, 1260 s. Velké komentáře. str. 286. autor kapitoly Petr. 
92 Dle ust. § 1066 OZ. 
93 Občanský zákoník: komentář, Svazek III. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 237. autor kapitoly Thoendl. 
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vlastnit pozemek společně. V případě spoluvlastnictví více fyzických a právnických 

osob budou tyto osoby vlastnit k pozemku určitý podíl, kdy součet podílů všech 

spoluvlastníků k pozemku bude dávat 1/1. I v případě společného jmění manželů, kde 

toto plně neplatí, se jedná také o jistý druh spoluvlastnictví. 

Můžeme rozlišit dvě základní situace, a to: 

• Spoluvlastnictví více fyzických a právnických osob 

• Spoluvlastnictví ve formě společného jmění manželů. 

Společné jmění manželů je určitý speciální druh spoluvlastnictví, i když jej tak 

zákon nenazývá. Podle OZ je společným jměním manželů to, co manželům náleží a není 

vyloučeno z právních poměrů společného jmění manželů. S ohledem na správu, projevy 

vůle a nabývání práv a povinností bude společné jmění manželů specifickou oblastí, kde 

bude záležet na režimu, kterému společné jmění manželů podléhá. Blíže se společným 

jměním manželů jako speciální situací tato práce nezabývá.  

Jako na důležité je potřeba pouze upozornit na zvláštní ustanovení o společném 

jmění, jež OZ řadí do části třetí, dílu čtvrtého, oddílu sedmého, které v případě, že není-

li stanoveno něco jiného v souladu s ustanoveními, podle kterých bylo společné jmění 

zřízeno, užijí se ust. § 1238 a 1239 OZ, které jsou odchylné od ustanoveních  

o spoluvlastnictví. Toto odchýlení je zřetelné mimo jiné v jednomyslnosti 

rozhodovávání o věci, pokud není ujednáno něco jiného nebo v nemožnosti nakládat 

s podílem nebo domáhat se rozdělení věci.  

V případě spoluvlastnictví se v souladu se zákonnou úpravou rozumí 

spoluvlastníky osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně94. S ohledem  

na pozemek jako celek nakládají spoluvlastníci s pozemkem jako jedna osoba, každý 

z nich má tedy právo k celému pozemku, ale toto právo je zúženo právem dalších 

spoluvlastníků. Plody a užitky pozemku se dělí podle podílů, a pokud není možné je 

rozdělit a nedohodnuli se spoluvlastníci jinak, plody a užitky se prodají a výnos je 

rozdělen podle podílů95.  

Podle ust. § 1121 a násl. OZ jsou jednotliví spoluvlastníci úplnými vlastníky 

svého podílu, kdy podíl je vypočítán jako číselné vyjádření účasti spoluvlastníka  

na vytváření vůle, na právech i povinnostech. Pokud není velikost podílu číselně 

                                                 
94 Ust. § 1115 odst. 1 OZ. 
95 Ust. § 1116 a násl. OZ. 
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vyjádřena, má se za to, že jsou podíly spoluvlastníků stejné. O věci spoluvlastníci 

rozhodují společně a každý z nich má právo účastnit se správy věci. O běžné správě se 

rozhoduje většinou hlasů dle podílů spoluvlastníků, některá rozhodnutí vyžadují většinu 

2/3. Vždy je potřeba, aby o rozhodnutí byli vyrozuměni všichni spoluvlastníci. I ti 

spoluvlastníci, kteří nehlasovali nebo byli proti rozhodnutí většiny, mají možnost obrátit 

se v zásadních otázkách na soud. 

Velkou a nejzásadnější změnou v oblasti spoluvlastnictví pozemků byl zánik 

zákonného předkupního práva k podílům jiných spoluvlastníků téhož pozemku.  

Po přijetí OZ a po uplynutí roční lhůty účinnosti OZ zaniklo zákonné předkupní právo 

ostatních spoluvlastníků k podílům zbylých spoluvlastníků pozemku. Zákonné 

předkupní právo mělo zajišťovat tendenci spíše vlastnictví k věci (a pozemky nebyly 

výjimkou) koncentrovat do rukou jedné osoby, což však hodnoty jednotlivých podílů 

často značně snižovalo a příliš omezovalo dispozici. S ohledem na to se po uplynutí 

přechodné lhůty nyní může podíl jednoho spoluvlastníka stát předmětem převodu, a to  

i smluvního, bez toho, aby jej musel přednostně nabídnout jinému ze spoluvlastníků 

pozemku.  

Smluvní možnost předkupního práva zůstala nedotčena a právě roční lhůta, která 

ještě zákonné předkupní právo zachovávala, byla koncipována jako přechodná tak, aby 

spoluvlastníci, kteří měli zájem na zachování předkupního práva, měli možnost si jej 

sjednat.  
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4. Relativní majetková práva k pozemkům a právní vztahy 
k rostlinstvu 
 

Tato kapitola navazuje na podkapitolu Relativní právní vztahy a jejím obsahem 

je zhodnotit nejčastěji užívané závazky z právních jednání, především přenechávání 

pozemku k užití jinému. Z hlediska potřeb této práce se bude jednat o zachycení 

statické, tedy rozbor situace v určitém okamžiku, nikoliv o zachycení dynamiky vztahů, 

a z tohoto důvodu zde nejsou zařazeny např. závazky k převedení věci do vlastnictví 

jiného a tak podobně.  

 

4.1 Výprosa 

 
Výprosa je systematicky řazena do části třetí, relativních majetkových práv, 

hlavy druhé, závazky z právních jednání, oddílu prvního OZ. Zákon stanoví ke vzniku 

výprosy několik kumulativních podmínek. Je nezbytné, aby nebyla ujednána doba a aby 

nebyl ujednán účel užívání, zároveň je potřeba mít na paměti, že se jedná o bezplatné  

a  dobrovolné poskytnutí věci jinému, aniž by tato osoba nabývala nějakého nároku  

na užívání věci96. Výpros jest tedy právní poměr tím vznikající, že se někomu k jeho 

prospěchu výkon užívání, požívání anebo jiného práva na libovolné odvolání 

poskytne97.  

Půjčitel má tedy v institutu výprosy velmi silné postavení, toto postavení se 

odráží v situaci, že půjčitel může vypůjčenou věc požadovat zpět dle libosti. Výprosník 

je chráněn pouze proti zásahům třetích osob do jeho pokojného užívání věci, nikoliv 

však proti půjčiteli (tzv. posesorní ochrana)98. 

Předmětem výprosy může být věc nezuživatelná a nezastupitelná99. Výprosa 

může vzniknout také k nemovitosti, a to i k pozemku. Jak uvádí judikatura v rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2012, sp. zn. NS 22 Cdo 1597/2011, tak nemovitost lze 

                                                 
96 Občanský zákoník: komentář, Svazek V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1700 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 1046. auto kapitoly T. Kindl a Šíma. 
97 RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: Právo vlastnické v pořádku 
systematickém. Praha: ASPI, 2008, xxviii, 188, xx, 340 s. Klasická právnická díla. str. 149-150. 
98 RABAN, Přemysl a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné: závazkové právo. Brno: Václav 
Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2014, 528 s. str. 175. 
99 V případě nesplnění některé z těchto podmínek by šlo o jiný smluvní typ. 



   44 

užívat z různých právních důvodů, a to z titulu výprosy, vlastník v tomto případě užívání 

nemovitosti jinými osobami trpí, aniž by k nemovitosti vzniklo nějaké právo. O výprosu 

se pak jedná také, pokud je udělen souhlas k přecházení přes pozemek (tento tím pádem 

může být libovolně odvolán)100. 

Výprosa k pozemku nevyžaduje dle OZ žádnou speciální formu. Výprosa 

jakožto smlouva reálná vzniká teprve přenecháním věci k užívání případně požívání, 

kdy v případě pozemků se bude jednat především o situaci, jakmile dojde k umožnění 

tohoto užívání respektive požívání.  

V případě pozemků je jasně profilováno silné postavení vlastníka, kdy pozemek 

nebo jeho část, která byla poskytnut jako výprosa, nemůže být vydržena. Jedná se  

o čisté přenechání k užívání, výprosník nenabývá vlastnické ani jiné právo k pozemku.  

Jelikož se zákon zmiňuje o výprose toliko jako o užívacím právu, je potřeba se 

zabývat možností práva požívacího a vlastnictví rostlinstva s ohledem na specifičnost 

předmětu výprosy v případě pozemku. Problematika vlastnictví k rostlinstvu je řešena 

mimo OZ také v  v ust. § 2 odst. 2 ZÚVV, který jako lex specialis stanoví, že u pozemků 

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

s vlastníkem nedohodne jinak. Situace je tedy taková, že trvalé porosty jsou  

ve vlastnictví vlastníka pozemku jakožto součást pozemku, a porosty jiné budou  

ve vlastnictví výprosníka respektive uživatele.  

Vzhledem k tomu, že zákon přesně rozlišuje právo užívací a požívací101, půjde-li 

o bezúplatné přenechání věci k výkonu požívacího práva (§ 1285 OZ), půjde o výprosu 

či výpůjčku. Braní výnosů nad rámec užívacího práva je však nutné ujednat, bez dalšího 

nevzniká (§ 1747 OZ)102. 

 

4.2 Výpůjčka 

 
Výpůjčka systematicky navazuje v OZ na výprosu a toto systematické navázání 

pak neodráží jen logické uspořádání OZ, ale také velkou podobnost obou smluvních 

typů. V řadě pojmových znaků se tak výpůjčka od výprosy nebude ničím odlišovat, a to 

                                                 
100 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.4.2011, sp. zn. 22 Cdo 2854/2010. 
101 Srovnej např. u pachtu. 
102 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 1. 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xxv, 2046 s. Velké komentáře. str. 190. autor kapitoly Hulmák. 
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jak v případě předmětu výpůjčky, tak v pojmovém znaku přenechání věci k užití 

jinému, není také vyžadována žádná forma, a to i v případě, že se jedná o nemovitost. 

Jedná se také o smlouvu reálnou. V dlouhodobém pojetí je výprosa chápána jako 

speciální druh výpůjčky103. Z tohoto důvodu by bylo mylné se domnívat, že by se 

vzájemně ust. v OZ uvedené u těchto institutů analogicky neuplatňovaly.  

Zásadním pojmovým rozdílem výprosy a výpůjčky je dočasnost výpůjčky 

případě sjednání pouze účelu104. V případě výprosy je půjčitel oprávněn požadovat věc 

kdykoliv zpět. V případě výpůjčky pak toto oprávnění nemá. Je tedy nezbytné, aby byla 

doba sjednána, jinak nepůjde o smlouvu o výpůjčce, jedná se tedy o podstatnou 

náležitost takovéto smlouvy, jak lze dovodit také z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

20.3.2013, sp. zn. 26 Cdo 2620/2012.  

Účel užívání sjednán být může, ale také nemusí. V případě, že sjednán není, pak 

je vypůjčitel povinen věc užívat způsobem přiměřeným povaze věci105. Pokud není 

ujednána doba, po kterou má být věc vypůjčena, ale je ujednán účel, půjde také  

o výpůjčku a nikoliv o výprosu106. Dočasnost je pak vyjádřena v tom, že věc má být po 

dosažení účelu vrácena bez zbytečného odkladu107.  

Vlastnické právo k rostlinstvu a požívací právo je pak upraveno shodně 

s výprosou (viz výše). 

 

4.3 Nájem 

 
Nájemní vztah byl za účinnosti OZ 1964 jedním z nejčastějších smluvních 

vztahů upravující právní vztahy k pozemkům a rostlinstvu na něm rostoucím. Vzhledem 

k tomu, že se OZ vrací k striktnímu rozdělení práva užívacího a požívacího, došlo  

u nových smluv spolu se vznikem institutu pachtu k přesunu realizace vztahů ze vztahů 

nájemních do vztahů pachtovních.  

Smlouvy nájemní uzavřené za účinnosti OZ 1964 jakožto nájemní smlouvy 

k nemovitým věcem, které by se nově posuzovaly jako pacht, zůstávají v područí staré 
                                                 
103 DVOŘÁK, Jan a Jiří ŠVESTKA. A KOL. Občanské právo hmotné 2. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2009. str. 213. 
104 Občanský zákoník: komentář, Svazek V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1700 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 1051, autor kapitoly Kindl a Šíma. 
105 Ust. § 2194 OZ, věta první. 
106 Což je odrazem toho, že je výprosa jistým poddruhem výpůjčky. 
107 Dle ust. § 2196 OZ a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne  20.2.201326 Cdo 2620/2012. 



   46 

úpravy OZ 1964108, pokud si strany neujednají něco jiného. Veškeré právní problémy je 

tak potřeba subsumovat pod starou právní úpravu. Jak je zřejmé, tak ani dodatek ke 

smlouvě o nájmu zemědělského pozemku uzavřeným za účinnosti OZ nezpůsobí to, že 

dojde k přeměně tohoto vztahu na pacht109.  

Pro odlišení od dvou výše uvedených smluvních typů (výprosy a výpůjčky) od 

nájmu je potřeba uvést, že nájem je v řadě rysů s výpůjčkou shodný, základním 

rozdílem zde bude úplatnost a konsenzuálnost nájmu ve srovnání s výpůjčkou. Další 

pojmové znaky nájmu pak jsou: 

• Předmět nájmu 

• Přenechání věci k užití 

• Dočasnost 

• Úplatnost110. 

Jak uvádí výslovně ust. § 2202 OZ, lze pronajmout i věc nemovitou, tedy  

i pozemek, a to jak celý, tak jeho část, důležité je ho jen dostatečně určit a odlišit.  

Při nájmu pozemku bude typickým projevem nájemního vztahu právo pozemek 

užívat. Naskýtá se tedy možnost tento nájem realizovat například v případech nájmu 

trávníku na sportovní aktivity a tak podobně. Omezení realizace vztahů však nastane 

především pro absenci práva požívacího, kdy souběh těchto atributů111 je pojmovým 

znakem pachtu.  

I když i z tohoto pravidla existují výjimky. Například v případě, že je pronajat 

dům k bydlení nebo chata k rekreaci, současně předmět nájmu zpravidla zahrnuje také 

zahradou v okolí tohoto domu nebo chaty. Je jasné, že vztah nájemní a tedy vztah 

užívání domu nebo chaty je vztahem natolik dominantním, že požívací právo k zahradě 

nemění nájemní smlouvu v pacht112. 

Nájmy pozemků dnes dle OZ jsou tak spíše záležitostí okrajovou ve srovnání 

s realizací pachtů. V zásadě se na nájem také uplatní ust. § 2 odst 2 ZÚVV jakožto 

zákona lex specialis, jak je popsáno u výprosy nebo právě u pachtu, což je 

                                                 
108 Dle ust. § 3028 odst. 3 OZ a ust. § 3074 odst. 1 OZ. 
109 Občanský zákoník: komentář, Svazek V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1700 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 1065. autor kapitoly Bajura. 
110 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář.  
1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xxv, 2046 s. Velké komentáře. str 2013-2017. autor kapitoly Hulmák 
nebo také OZ v ust. § 2201 a násl. 
111 Práva užívacího i požívacího. 
112 V souladu s ust. § 2332 odst. 2 OZ. 
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charakteristické pro všechny smluvní vztahy uvedené v této kapitole. Bližší rozbor pak 

analogicky bude platit i na nájem tak, jak je uvedeno níže u pachtu (např. v případě 

doby, na kterou byl ujednán atp.).  

 

4.4 Pacht 

 
Pacht systematicky řadí Občanský zákoník do zvláštního oddílu čtvrtého 

s názvem Pacht hned za nájemní smlouvu, obecně do části třetí, relativních 

majetkových práv a je upraven § 2332 až 2357 OZ. Dle základního ust. § 2332  

odst. 1 OZ se pachtovní smlouvou propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k 

dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli 

pachtovné nebo poskytnout za to poměrnou část výnosů z věci. Subjekty pachtu jsou 

tedy pachtýř a propachtovatel. 

Základní vymezení pak charakterizuje pojmové znaky pachtu113, kterými jsou: 

• Obecné oddělení od jiných institutů, především od nájmu 

• Právo užívat a požívat cizí věc 

• Předmět pachtu  

• Úplatnost 

• Dočasnost. 

Pacht je znovu zavedeným institutem občanského práva, který odlišil dvě 

základní roviny, a to právo věc užívat (ius utendi) a právo věc požívat (ius frutendi)114. 

Pacht byl u nás s nájmem sloučen rekodifikací soukromého práva v roce 1950115 bez 

ohledu na rozdílnost institutů pachtu a nájmu. Tento posun korespondoval s posunem 

tehdejší ideologie i právní nauky, kdy se se soukromým vlastnictvím počítalo velmi 

omezeně a tím pádem i realizace vztahů nájmu a pachtu došla k ideologickému 

posunu116, který však nebyl ve všech státech s obdobným vývojem stejný (Polsko, 

                                                 
113 Občanský zákoník: komentář, Svazek V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1700 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 1393. 
114 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konsolidovaná verze, str. 512 [online]. 
2015 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-
zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
115 Ust. § 387 ObčZ 1950. 
116 Viz např. ust. § 3 ObčZ 1950. 
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Maďarsko atp.)117. Vzhledem k absenci tohoto institutu pak v souvislosti s potřebou 

realizace práv, které tento institut dříve umožňoval, došlo ke vzniku specifických úprav, 

které pacht nahrazovaly. Jedná se především o úpravy nájmu podniku, honitby  

a rybolovu.  

Návrat k tomuto institutu je tak logickým navázáním na dobu před právnickou 

dvouletku s reflexí na právní úpravy okolních států středoevropského prostoru.  

Dalším znakem pachtu je pak pachtýřovo vlastní přičinění, tedy že věc sám 

určitou činností, obvykle prací nebo péčí, obhospodařuje a výnos, který z takovéto věci 

následně vzejde, si přivlastňuje. Již z výše uvedeného je zřejmé, že tento výnos je dosti 

závislý na péči či práci, kterou pachtýř věci věnuje. V této rovině se pak uplatňuje 

zásada péče řádného hospodaření, kdy nelze lehkovážně věc pouze využívat, ale je 

nutné také o ni pečovat.  

 

4.4.1 Obecné oddělení 
 

U nájemní smlouvy se zakládá nájemci právo věc pouze užívat. Na rozdíl  

od toho pachtem rozumíme takový případ, kdy je pachtovní smlouvou založena pachtýři 

možnost nejen věc užívat, ale i požívat, tedy brát z propachtované věci plody a užitky  

a tyto plody a užitky si přisvojovat. Z toho lze jasně vyvodit, že tentýž předmět může 

být předmětem jak nájemního, tak pachtovního vztahu, tudíž samotný předmět 

nezakládá rozdíl mezi pachtem a nájmem, nýbrž způsob, zda se předmět pouze užívá či 

také požívá a jaká intenzita jednotlivých oprávnění je.  

OZ upravuje dva speciální druhy pachtu, a to: 

• Zemědělský pacht 

• Pacht závodu. 

Realizace právních vztahů k rostlinstvu pak bude především předmětem pachtu 

zemědělského, ale za určitých podmínek i pachtu závodu, a to v situacích, kdy bude 

předmětem pachtu závod zabývající se např. pěstováním plodin na propachtované půdě. 

Vznik těchto podtypů je realizací specifik, která souvisí jednak s pachtem závodu jako 

celku majetku a jednak se zemědělských pachtem jako pachtem se specifickým 

                                                 
117 Občanský zákoník: komentář, Svazek V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1700 s. Komentáře 
(Wolters Kluwer). str. 1392. 
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postavením z důvodů průběhu vegetačního cyklu a s tím i vývoje rostlin, které se  

na pozemcích nacházejí. O zemědělský pacht se pak jedná, je-li jeho předmětem 

zemědělský nebo lesní pozemek118. 

 

4.4.2 Právo užívat a právo požívat u zemědělského pachtu, zápis pachtu 
 

Samotným obsahem pachtu je věc užívat i požívat. Užívání je do jisté míry 

prostředkem správy pozemku a požívací právo je definováno v ust. § 1285 OZ jako 

služebnost. V tomto ustanovení se říká, že služebností požívacího práva se poživateli 

poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky, poživatel má právo  

i na mimořádný výnos z věci.  

Jedná se tedy o definici požívacího práva jako služebnosti, kdy věcí zde je 

pozemek a pachtýř má povinnost pečovat o pozemek jako řádný hospodář119 a je 

nezbytná vlastní činnost pachtýře k tomu, aby mu pozemek přinášel plody. Z tohoto 

důvodu lze o pozemek pečovat jen v tom případě, že byl předán do detence pachtýři. 

Pro specifika pozemku se pozemek předává do detence buď samotnou smlouvou, nebo 

předávacím protokolem.  

Pacht pozemku je v souladu s ust. § 2333 OZ možné zapsat do katastru 

nemovitostí. Jelikož pozemek je jako předmět pachtu zapsán v tomto veřejném 

seznamu. Tento zápis je možné provést na návrh propachtovatele nebo na návrh 

pachtýře, který je dán se souhlasem vlastníka. Takovýto souhlas postačí uvést  

do pachtovní smlouvy.  

Tento zápis však v praxi není příliš častým jevem, a to hned z několika důvodů. 

Je potřeba si uvědomit, že takovýto zápis je poměrně finančně náročný a v souladu 

s katastrálním zákonem je potřeba jej provést vkladem včetně správního poplatku  

za vklad. Dalším zásadním aspektem je, že v době konkurenčního boje o půdu je velmi 

nevýhodné zveřejňovat vztahy k té které parcele. A v neposlední řadě se na rozdíl  

od věcných práv na zapsaný pacht nevztahuje princip materiální publicity katastru 

nemovitostí, ale pouze formální publicity, což má za následek, že takovýto zápis vlastně 

nijak neposiluje postavení pachtýře ani propachtovatele, a je tím pádem zbytečným. 

                                                 
118 RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm - 
Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 476 s. str. 271. 
119 Ust. § 2336 OZ. 
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4.4.3 Předmět zemědělského pachtu 
 

Předmětem zemědělského pachtu je dle ust. § 2345 OZ zemědělský nebo lesní 

pozemek. Tento pozemek jakožto nemovitost tvořící předmět zemědělského pachtu je 

přenechávána propachtovatelem pachtýři k užívání a požívání, tedy k provozování 

zemědělské nebo lesnické výroby. U zemědělské výroby se lze často setkat také 

s uvedeným rozlišením, zda se pacht uzavírá k rostlinné nebo živočišné výrobě.  

U specifik některých druhů výrob je minimálně vhodné uvést další oprávnění pachtýře, 

jedná se v zásadě o přivolení, která pachtýř následně stejně bude nezbytně potřebovat 

v nacházejících řízeních.  

Například v situaci, kdy plánuje pachtýř vysadit na pozemku vinici, což je trvalá 

kultura, která pozemek do jisté míry zhodnotí, ale obvykle i zatíží delší dobou pachtu, je 

potřeba, aby s touto výsadbou propachtovatel souhlasil na požadovaném tiskopise, který 

se předkládá Ústřednímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. Toto přivolení nebo 

souhlas lze nahradit přímo ustanovením smlouvy, do níž se uvede, že propachtovatel 

souhlasí s tím, aby na propachtovaných pozemcích pachtýř mohl vysazovat trvalé 

kultury, především pak vinici, aby ji mohl klučit, vysazovat, odstraňovat staré keře, 

nahrazovat je novými a tak podobně. Dikce, která otevírá oprávnění i pro klučení, je pak 

velice důležitá pro situace, kdy chce pachtýř vinici na pozemku v budoucnu vyklučit  

a použít právo opětovné výsadby, které takto získá, na pozemek jiný.  

Vzhledem k tomu, že rostlinstvo je součástí pozemku, náleží dle zákona vinice  

i právo opětovné výsadby vinice propachtovateli, což je velice nepraktické v případech, 

kdy vinici sadí pachtýř a použije na ni i své vlastní právo opětovné výsadby, které má 

v dnešní době stejnou hodnotu jako samotný pozemek.  

V případech, kdy porost vysadí sám propachtovatel a předmětem pachtu je pak 

pozemek včetně součásti, kterou tvoří trvalý porost vinice, pak tyto problémy 

nezakládá. Tato situace je však velmi málo obvyklá, protože je ekonomicky nezajímavá. 

V případě, kdy vlastník dá dostatečné množství finančních prostředků do projektu 

výsadby vinice, je pro něj mnohem výhodnější tuto vinici nechat obdělávat službami  

a plody v podobě hroznů prodávat. 

Tato problematika se týká obdobně i chmelnic a dalších trvalých kultur a není 

zákonodárcem dostatečně řešena. Jeví se vhodné, kdyby právo opětovné výsadby bylo 

vázáno na subjekt a nikoliv na pozemek, případně by mělo docházet k finančnímu 
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vyrovnání v případě skončení nájmu a nepřevedení tohoto práva zpět na subjekt, který 

vinici vysadil.  

Předmět zemědělského pachtu v podobě pozemků je specifikován parcelními 

čísly a katastrálním územím, v němž se tyto parcely nalézají. Tato specifikace bývá 

často součástí samotné smlouvy, ale často se smlouva také odkazuje na přílohu, ve které 

jsou pozemky uvedeny. To má velice podstatný praktický důvod. I když tato příloha 

tvoří nedílnou součást smlouvy, není nutné při změně předmětu pachtu, tedy především 

v případě prodeje nebo nákupu pozemků měnit a podepisovat znovu celou pachtovní 

smlouvu, ale jen tuto přílohu, čímž netřeba kontrolovat podmínky, za kterých se 

smlouva uzavírá, ale jen se rozšíří či zúží předmět pachtu. 

 

4.4.4 Úplatnost zemědělského pachtu 
 

Pachtýř je povinen platit propachtovateli pachtovné ve sjednané výši. Není-li 

výše pachtovného sjednána, pak se použije ust. § 2217 OZ o nájemném, a to v souladu 

s ust. § 2341 OZ a pachtovné se bude platit ve výši obvyklé v době uzavření smlouvy. 

Jedná se tedy o povinně úplatnou smlouvu.  

Jako pachtovné u zemědělského pachtu slouží nejčastěji peníze, nicméně není 

neobvyklé pachtovné v naturáliích120. Takovéto pachtovné se pak platí v obilí, 

hroznech, ovoci a tak podobně. Lze si také ujednat, že bude pachtovné placeno jako část 

výnosu z věci, a to poměrně. Výnos sice není v OZ legálně definován, ale je hojně 

užíván. Můžeme předpokládat, že se bude jednat o souhrn veškerých hodnost nabytých 

výkonem pachtovního práva k věci, tedy užívání i požívání.  

Výše pachtovného se za dobu trvání může měnit, mezi nejčastější případy této 

změny patří dohoda smluvních stran nebo doložka o pravidelném zvyšování 

pachtovného o několik % každý rok, která se hojně používá především v případech 

dlouhodobých pachtů na 10 a více let.  

Ne příliš běžným, ale možným je také zaplacení plného pachtovného na dobu 

delší než 1 rok při podpisu pachtovní smlouvy, což má velké výhody pro obě strany. 

Výhodou je, že není pachtovné ohroženo inflací a že jej může propachtovatel ihned 

                                                 
120 SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. Svazek 2 Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, x, 
323 s. Klasická právnická díla. str. 99. 
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investovat a také to, že se pachtýř nemůže zpozdit s placením pachtovného nebo na něj 

zapomenout. Placení pachtovného nebo nájemného na celou dobu trvání smlouvy není 

ničím novým nebo neobvyklým. Běžné je platit pachtovné na celou dobu trvání 

smlouvy například v právním prostředí anglickém121.  

Výše pachtovného se však může měnit i vlivem ust. OZ, kdy ust. § 2335  

odst. 1 nám popisuje případ možného domáhání se zvýšení pachtovného v případě  

možnosti dosažení vyššího výnosu v situacích, kdy věc propachtovatel zlepší. Ale lze se 

domáhat i slevy v případě ztráty výnosu uvedeném v ust. § 2335 odst. 1 OZ.  

U zemědělského pachtu se dle OZ platí pachtovné ročně pozadu a je splatné  

k 1. říjnu. Často se však lze setkat s ujednáním, že se pachtovné platí do 31. prosince 

toho kalendářního roku, ve kterém byly pozemky užívány. Toto placení do 31. prosince 

má své výhody, především je zde lepší kontrola výnosu v případech placení 

pachtovného jako poměrného výnosu z věci.  

Tato ujednání boří zákonnou představu o pachtovním roce uvedenou v ust.  

§ 2339 OZ, která tento rok zařazuje do období od 1. října do 30. září následujícího roku. 

Toto ustanovení je typickým představitelem neuvážené tvorby zákonů legislativci, kteří 

se v zemědělství neorientují. Byť lze souhlasit s argumentem, že podzimní doba je zde 

důležitá na přípravu půdy a její zásobní hnojení, je potřeba se zamyslet také nad 

vegetační dobou jednotlivých plodin. Pro potřeby většiny trvalých porostů jako jsou 

vinice nebo některé sady, stejně tak pro některé speciální plodiny jako kukuřice, je tato 

doba absolutně nevyhovující a trend směřuje k ujednáním, které toto ustanovení 

vylučují a stanovují jako dobu zemědělského pachtu kalendářní rok, a to především 

z důvodů nezralosti zmíněných plodin. Tyto plodiny nejsou schopny vyzrát do 30. září  

do sklizňového stavu, a tak ukončení hospodářského roku 30. září je vážným ohrožením 

celoročních výnosů. 

Druhým řešením, jež sanuje tento nedostatek, který však není novinkou OZ, ale 

byl běžný i dříve, je prodloužení výpovědní doby na 2 a více let.  

 

 

 

                                                 
121 RIDDALL, J. Introduction to land law. London, 1983. str. 16-18. 
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4.4.5 Dočasnost zemědělského pachtu 
 

Právo požívat a užívat pozemek není trvalé, dočasnost je tedy dalším ze znaků 

pachtu. Délku trvání pachtu je možné určit několika způsoby, a to: 

• Dohodou stran ve smlouvě, že se jedná o pacht na dobu určitou 

• Dohodou stran ve smlouvě, že se jedná o pacht na dobu neurčitou 

• Na základě zákona v případě, že není délka určeně některým z výše 

uvedených způsobů a smlouva neobsahuje žádné ujednání, ze kterého by 

šla délka pachtu určit. 

Pacht uzavíraný na dobu určitou je možné vypovědět jen z důvodů uvedených  

ve smlouvě nebo v zákoně. V zásadě se tak v případech, kdy ve smlouvě nebudou 

uvedeny specifické podmínky pro možnost dát výpověď, výpověď pachtu na dobu 

určitou omezí pouze na případy určitého jednání některé ze stran, které naplňuje 

zákonem stanovené výpovědní důvody, kdy dochází k subsidiárnímu použití ustanovení 

o nájmu případně konkrétní porušení ust. o pachtu122.  

OZ také pamatuje na situace, kdy je doba určitá natolik dlouhá, že by již tato 

délka byla nepřiměřená, subsidiárně se tak použije ust. §  2204 OZ, kdy pacht na dobu 

delší než 50 let bude posuzován jako pacht na dobu neurčitou s tím rozdílem, že 

v prvních 50-ti letech trvání pachtu lze vypovědět tento pacht pouze z ujednaných 

výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době.  

Využití pachtu na dobu určitou je v produkčním zemědělství nejčastějším 

případem realizace vztahů prostřednictvím pachtovní smlouvy spolu s pachtem na dobu 

určitou s výpovědní dobou delší než 1 rok. Těmito smlouvami dochází k značnému 

oslabování práv vlastníků pozemků tak, že jsou pozemky v pachtu upisovány  

na dlouhou dobu, která snižuje nejen jejich cenu, ale i možnost využití ze strany 

vlastníka, který si často ani neuvědomuje následky svého jednání a velmi úzkou 

možnost výpovědi smlouvy.  

Pokusem o určité popíchnutí smluvních stran pachtu je ust. § 2338 OZ, které je 

vlastně změnou smlouvy, k níž dochází po výzvě k prodloužení a následném souhlasu 

s prodloužením. Toto prodloužení nastává o dobu, na kterou byla původní pachtovní 

                                                 
122 Např. ust. § 2334 OZ. 
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smlouva sjednána, podmínkou zde však je to, že pacht musí být sjednán na dobu 

alespoň tří let. 

Pacht na dobu neurčitou je velmi častým způsobem realizace vztahů 

k pozemkům, má ale také svá specifika. Mezi základní patří obecné ustanovení  

o výpovědní době, která nerespektuje vegetační cyklus některých rostlin123. Délka 

zemědělského pachtovního roku je tak stanovena jako období od 1. října do 30. září 

s tím, že pacht na dobu neurčitou lze vypovědět u pozemků tak, aby skončil koncem 

pachtovního roku124 ve 12 měsíční výpovědní době125.  

Praktické dopady těchto ustanovení jsou tedy takové, že výpovědní doba je 

minimálně dvanáctiměsíční. Její délku lze charakterizovat jako součet 12 měsíců  

a doby, která zbývá do 30. září daného roku126.  

Není-li u pachtu uvedeno, že se jedná o pacht na dobu určitou nebo dobu 

neurčitou, platí, že se jedná o pacht na dobu neurčitou127 a bude postupováno dle výše 

uvedeného schématu.  

 
 

                                                 
123 Viz podkapitola Úplatnost zemědělského pachtu. 
124 Dle ust. § 2339 OZ. 
125 Dle ust. § 2347 OZ. 
126 Je tedy obvykle vždy delší, aby byla 12-ti měsíční, muselo by dojít k výpovědi přesně 30. září daného 
roku. 
127 Dle ust. § 2204 OZ, subsidiární použití ust. o nájmu dle § 2341 OZ. 
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Závěr 
 

Tato práce se zabývala pozemkovým právem a právními vztahy k vysazeným 

kulturám na pozemku, tedy k rostlinstvu, a to včetně jeho plodů. Vzhledem k šíři 

pozemkověprávní problematiky, která je v práci mnohokrát rozebírána, došlo k zúžení 

problematiky na vztahy statické v určitý časový okamžik, kdy ty hlavní vztahy jsou 

detailně popsány a rozebrány, včetně praktických důsledků.  

 

V první kapitole došlo k vymezení základní problematiky pozemkového práva 

s ohledem na rostlinstvo na pozemku, vymezení základních pramenů a institutů a také 

k uvedení do této problematiky. Další kapitola vysvětlovala historické souvislosti stavu, 

v jakém se v dnešní době prakticky pozemky a pozemkové právo nachází, a vývoj 

pozemkového práva, užívání pozemků a v neposlední řadě popisovala situaci pozemků 

jako takových až do současnosti.  

 

Ve třetí kapitole jsem se zabýval absolutními právními vztahy k pozemkům, a to 

především držbou, vlastnictvím a spoluvlastnictvím, kdy záměrně byla práce zúžena  

a nepojednává o věcných právech k věci cizí, které se z hlediska užívacího a požívacího 

práva k pozemkům hojně vyskytovaly v minulosti, ale nyní se jedná o záležitosti spíše 

okrajované. Dále se ve čtvrté kapitole zabývám výprosou, výpůjčkou, nájmem  

a pachtem. Detailně je pak rozebrán zemědělský pacht, u kterého se z důvodů jeho 

frekventovanosti v praxi nejvíce projevila pozitivistická podoba obsahu vědeckého 

výstupu, jejíž uplatnění bylo jedním ze základních kritérií této vědecké práce. V souladu 

s občanských zákoníkem z roku 2012 na základě vědeckých metod se podařilo vybrat 

tyto smluvní typy jako základní smluvní typy z hlediska jejich povahy, zařazení  

i faktických důvodů potřebnosti, čímž se tak podařilo naplnit jeden z cílů práce. 

 

Primárně se tedy práce zabývá pozemkovým právem s ohledem na občanský 

zákoník z roku 2012 s tím, že jsou zde v souladu s tímto zákonem definovány nebo 

ohraničeny pojmy tam, kde je to z povahy zákonných ustanovení možné nebo vhodné. 

Velký důraz je kladen na součást věci a superficiální zásadu a plody, protože tyto 

instituty jsou nerozlučně spojeny s právními vztahy k rostlinstvu. Detailně se pak práce 
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zabývá také právem užívacím a právem požívacím, kdy tato dvě práva byla použita jako 

jedno z hlavních kritérií výběru obsahu práce. 

 

Posun zákonodárce v oblasti vlastnictví rostlinstva je zřetelný v celé práci. 

Znovuzavedení superficiální zásady spolu v důkladnou kauzalitou pozemkověprávních 

vztahů i vztahů realizujících se s ohledem na rostlinstvo dospělo do fáze, kdy je 

znatelně posíleno vlastnické právo vlastníka pozemku a rázně chráněn pokojný stav. 

Fragmentace v této právní oblastí však nebyla zcela odstraněna, což je způsobeno 

především speciální úpravou, která se plně nedokázala vypořádat s historickou 

zkušeností a která je i nadále paralelně s občanským zákoníkem účinná. Tuto úpravu 

zmiňuji a rozebírám ke každému z jednotlivých způsobů realizace vztahů, kterými se 

zabývám.  

 

Stanoveného funkčního cíle se podařilo dosáhnout za uvedených metod. 

Vybraná ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 se podařilo za pomoci 

vědeckých metod a řady zdrojů promítnout do praktických situací. Rozsah práce se 

podařilo v souladu s úvodním zadáním zachovat, neboť plně korespondoval s názory  

ve zdrojové literatuře, a tím také potvrdil obsah práce jako logicky správně zvolený.  

 

Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, aby tato práce byla vnímána nejen jako práce 

vědecká, ale také jako práce přinášející hlubší porozumění v problematice 

pozemkového práva s důrazem na rostlinstvo, které se na pozemku nachází, neboť 

pozemek jako součást našeho životního prostoru bude vždy prostupovat právní úpravou 

jako něco specifického a zvláštního ve srovnání s věcmi jinými.  
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Seznam zkratek 
 
Katastrální zákon Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon v posledním znění. 

 
Listina  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

v posledním znění. 

 

Nejvyšší soud  Nejvyšší soud  České republiky. 

 

ObčZ 1950  Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník v posledním znění. 

 

ObčZ 1964   Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v posledním znění. 

 

OZ     Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v posledním znění. 
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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.  
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Summary 
 

This diploma thesis deals with the land law issue and legal relations to planted 

crops, to be more precise, vegetation which is located on a land. It puts emphasis  

on systematically grown plants and ownership of plants and their fruits. 

Land law is one of the most important sectors of civil law. Since the Act. No. 

89/2012 Sb., the Civil Code, has brought a staggering alteration to the sector of land 

law, the thesis is concerned with land law in compliance with this new law in the way 

that causal link and news in this area could be distinctly understandable. This thesis is 

also focused on applicable case law and, in some places, on the legislation of the First 

Republic and of the Austro-Hungarian Empire, which is followed by many institutes. 

The content of the thesis is divided into four main chapters, that are further 

subdivided into two levels of subchapters, and a conclusion. The first main chapter is 

dedicated to a basic division, sources, initial institutes and an introduction to the whole 

topic. 

The thesis is concerned with legal theory to the extent that is needed for the 

purpose of studying land law and legal relations to vegetation. 

The second chapter provides historical information necessary for understanding 

further development in the field of land law and understanding the current situation. The 

chapter is structured according to important historical milestones. Mainly, it explains 

how ownership, right of use and right of usufruct have developed since the formation  

of the Czech State up to the present. 

The third main chapter describes the most important absolute land law relations, 

namely possesion, ownership and co-ownership. It places emphasis not just on a land 

itself, but on vegetation and fruits as well. Also, particular situations of the neighbour 

law are tackled there. 

The fourth of the main chapters is focused on relative property law which is 

carried out on a land, namely the most frequent contract types affecting legal relations, 

namely the precarious loan, loan for use, lease and usufructuary lease, especially 

agricultural usufructuary lease.  

The conclusion then merges particular thoughts into an aggregate and provides 

the summary of the research. 



   68 

Název práce v anglickém jazyce 
 

Land Law and Legal Relations to Cultivated Plants  

Klíčová slova 
 

Pozemek, Pozemkové právo, rostlinstvo, plody  

Key words 
 

Land, Land Law, Plants, Fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


