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Pozemkové úpravy 



 Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj 
venkova.  
 

 Mají nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje a napomáhají 
rozvoji podnikání.  
 

 Jsou nositeli komplexního řešení závažných problémů v oblastí vody, 
krajiny, půdy a v otázce vlastnických vztahů, současně jsou jejich 
výsledky použity pro obnovu katastrálního operátu. 
 

 Společenská poptávka po pozemkových úpravách he v ČR vysoká a 
má rostoucí trend. 



Pozemkové úpravy se provádí ve veřejném zájmu (zákon č. 139/2002 Sb. a 
nález ústavního soudu zn. 152/1998 Sb.), přičemž je nezbytné zachování 
citlivé rovnováhy mezi právy vlastníků a společenskými potřebami formou 
komplexních nebo jednoduchých pozemkových úprav (KoPÚ, JPÚ). 



 V ČR je 13 100 katastrálních území.  
 

 Počet k.ú. ve kterých je třeba provést pozemkové úpravy činí 
12 080, tzn. pouze v cca 1 000 k.ú. nebude třeba PÚ vůbec 
řešit, neboť jde o k.ú. velkých měst, horských oblastí apod.  
 

 Pozemkové úpravy jsou dosud provedeny celkem v 4 720 k.ú. 









 Lze tedy uvažovat, že v roce 2020 by počet katastrálních 
území s provedenými PÚ činil celkem cca 5 692, což 
představuje 1 558 345 ha.  
 

 Je tedy zřejmé, že nelze zásadně zvýšit tempo provádění 
PÚ, neboť předpokládané kapacitní a finanční možnosti 
představují zásadní limity. 



Hlavní cíle pro období 2016 – 2020 
 
 Hlavní cíle reagují jak na společenský a ekonomický vývoj, tak 

také na vývoj klimatu a předpovědi jeho dalšího vývoje.  
 

 Zvýšená potřeba adaptace na klimatické změny a s nimi 
související četnější výskyt povodní z přívalových srážek, 
období sucha a výrazných projevů degradace půdy se odráží 
především v požadavcích na navyšování počtu prováděných 
PÚ.  
 

 Stejně tak se v těchto požadavcích odráží podpora rozvoje 
venkovského prostoru. 



Stanovení priorit v jednotlivých krajích a okresech v postupu 
pozemkových úprav dle k.ú. 
 
Stanovení seznamu prioritních k.ú. umožní efektivněji řešit PÚ tam, kde 
se projevuje synergický efekt potřeb území daných např. povinností 
poboček KPÚ zahájit řízení o PÚ: 
 
 protože se pro to vyslovili vlastníci pozemků nadpoloviční výměry 

zemědělské půdy v dotčeném k.ú., 
 nebo naléhavými důvody plynoucími z erozního či povodňového 

ohrožení území, 
 zájmy velkého investora (zejména liniových staveb), 
 problémy v k.ú. dotčených nedokončeným přídělovým řízením a 

nedokončeným scelováním dle zákona č. 47/1948 Sb. 



Vytvoření dostatečné rezervy státní půdy 
 
 
 Zmapovat území ČR z pohledu nedostatku státní (obecní) půdy, což 

ohrožuje proveditelnost PÚ. 
 
 Zvažovat navýšení finančních prostředků na výkupy půdy od vlastníků. 
 
 Legislativně umožnit provádění výkupů zemědělské půdy za 

odpovídající (konkurenceschopné) ceny. 



Generel vodního hospodářství krajiny České republiky 
 
 V současné době se mnohé zemědělské oblasti potýkají s 

častými výkyvy období sucha nebo naopak povodní z 
přívalových či regionálních srážek.  
 

 General je reakcí na tyto skutečnosti a má za cíl definovat 
nejzranitelnější oblasti republiky a vypracovat návrh 
ochranných opatření ke zmírnění negativních účinků zejména 
povodní a sucha. 



General vodního hospodářství krajiny ČR 
 
Generelem provedená identifikace nejohroženějších oblastí ČR z 
pohledu ohrožení vodní erozí, zemědělským suchem a povodněmi z 
přívalových srážek umožňuje definovat takto ohrožená k.ú., ve 
kterých neproběhla či neprobíhá PÚ.  

 
V následujícím období lze v těchto k.ú. předpokládat zvýšenou 
potřebu zahajování PÚ. 







Dílčí cíle pro období 2016 – 2020 
 
Proces PÚ organizovat tak, aby výměny vlastnických práv k pozemkům 
včas napomohly realizaci záměrů investorů, vyhověly požadavkům 
dotčených orgánů státní správy a přispívaly k rozšíření povědomosti o 
prospěšnosti pozemkových úprav a propagaci jejich výsledků. 

 



Priority v rámci podniků povodí lze shrnout následovně: 



Společná zařízení 
 
 Pokud bychom měli uvážit priority v řešení společných zařízení, 

potom celkově výrazně převyšuje požadavek na zpřístupnění 
pozemků následován potřebou řešit vodohospodářský režim v 
krajině, tj. především realizovat opatření pro neškodné 
odvedení vod a předcházet tak povodňovým situacím. 
 

 Výjimečný význam v krajině mají polní cesty, které nejen 
zpřístupňují pozemky, ale současné plní funkci jak protierozní, 
tak lokálně protipovodňovou. 





Ukázky realizací pozemkových úprav 

Vodohospodářská opatření 



Ekologická opatření 



  

a) asfaltobeton b) asfaltobeton 

 

  

c) Kolejová cesta     d) Penetrační makadam 

Zpevněné polní cesty s různým typem povrchu 



Meandry vodních toků představují viditelnou reakci na spádové 

poměry v území a významnou retardaci vody v krajině 

Vodní nádrže sloužící k zadržení vody v krajině a mohou mít i 

estetický význam  

Ochranná hráz a suchý poldr nad chráněnou lokalitou – silnice 



Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
 
Ne všechny zamýšlené a potřebné změny se podařilo do novelizace zákona 
zařadit či prosadit.  
 
Stále se ukazuje nutnost zařazování do zákona nebo do vyhlášky některých 
dalších záležitostí, které průběžně přináší praxe.  
Je proto žádoucí připravit další úpravy, které dále napomohou racionalizovat 
postup PÚ. 
 
Jde zejména o potřebu pozměňovacích návrhů v oblastech: 
  souvisejících s řešením lesních pozemků, s nimiž bezprostředně souvisí i 
řešení vodohospodářské problematiky, zejména v oblasti snižování 
nepříznivých účinků povodní a sucha, přičemž stávající právní úprava tuto 
návaznost jednoznačně nepostihovala, 
  nakládání s pozemky ve vlastnictví státu navrženými pro společná zařízení 



Odkoupení pozemků pro pozemkové úpravy 
 
Princip těchto specifických PÚ je v zásadě následující: 
 
 V daném katastrálním území (popř. v jeho vymezené část) stát přichází s 

dostatečným předstihem před vlastní investicí s nabídkou na odkoupení 
pozemků vlastníků. 

 Jde o území výrazně větší, než činí výměra půdy pro danou investici. 
 Cena, která se nabízí, je pro dané území specificky vykalkulovaná, je vyšší 

než cena za zemědělské pozemky, ale současné nižší, než je cena za 
pozemky zastavěné či určené k zastavění 

 Pokud v daném prostoru v určitém časovém limitu není nákup půdy 
dostatečný, tzn. není naplněna potřeba odpovídající dané investici, cena se 
zvýší. 

 Po získání dostatečného množství půdy pro uskutečnění investice je 
možnost výkupu půdy státem pro vlastníky ukončena 

 V území jsou následně vyhlášený PÚ, jejichž základním posláním je úprava 
vlastnických vztahů tak, aby půda se kterou již disponuje stát(investor) byla 
umístěna do míst plánované investiční akce, přičemž půda vlastníků, která 
se v potřebné lokalitě nachází, je vymístěna do jiných lokalit v obvodu PÚ. 



 Vychází se z předpokladu, že každý vlastník dostal srovnatelnou možnost na 
eventuální odprodej svých pozemků, a pokud jej nerealizoval, je to známka 
toho, že si půdu hodlá ponechat pro účely především zemědělského 
hospodaření. 
 

 Je mu tedy nabídnuta jiná lokalita pro uskutečnění jeho hospodářských 
záměrů.  
 

 Tímto přístupem je eliminována snaha některých vlastníků zemědělské půdy 
nacházející se v lokalitách, kde jsou plánovány investiční akce ve veřejném 
zájmu, nepatřičně se obohatit na jejím prodeji nebo případně realizace 
takových akcí dlouhodobě blokovat. 



Vztah územního plánování a pozemkových úprav 
 
 Vztah obou disciplín zabývajících se uspořádáním prostoru, je dlouhodobě 

nevyvážený a neracionální, z čehož vyplývá také často nedobrá spolupráce 
dotčených orgánů. 
 

 Jde o problémy vyplývající z toho, že v územním plánu bývá mj. detailně 
pojednána zemědělská krajina ovšem bez potřebné podrobné analýzy 
území a bez vazeb na vlastníka. 
 

 Návrhy na uspořádání prostoru, jako je např. lokalizace ÚSES, některých 
vodohospodářských opatření i cest, většinou nelze do plánu společných 
zařízení přenést. 
 

 Zpracované územní plány tak znamenají pro pozemkové úpravy překážky, 
kdy jejich překonání vyžaduje provedení změn územního plánu. Řešení 
těchto problémů vyžaduje čas a další náklady. 



Děkuji za pozornost 


