
Z Á K O N 

 

 

ze dne …………………… 

o podpoře zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování 

(zahrádkářský zákon) 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
 

Preambule 

Při respektu ke kulturním, věcným, společenským a historickým tradicím 

a standardům občanské společnosti České republiky a zároveň za účelem 

uspokojování společenských potřeb a práv společnosti, reflexi environmentální 

politiky státu a Evropské unie a zejména při akcentu ke zdravému způsobu ţivota 

občanů České republiky se Parlament České republiky usnesl na dané zákonné 

úpravě. 

 

§ 1 

Předmět úpravy 
 

(1) Tento zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, 

stanoví postup a působnost orgánů vykonávajících správu majetku České republiky 

a územních samosprávných celků při podpoře podmínek pro rozvoj zahrádkářské 

činnosti.  

 

(2) Tento zákon stanoví podmínky pro zahrádkářskou činnost, pro zřizování 

zahrádkových osad a pro uţívání pozemků v zahrádkových osadách. 

 

§ 2 

Zahrádkářská činnost 
 

Zahrádkářskou činností se pro účely tohoto zákona rozumí činnost zaměřená na 

pěstování ovoce a zeleniny, květin, uţitkových a okrasných rostlin na zahrádkách, 

jejich další zpracování a úprava, směřující k uspokojení zájmů osob, které tuto 

činnost vykonávají, včetně jejich podílu na dosahování obecného blaha aktivní účastí 

na tvorbě a ochraně ţivotního prostředí a krajinného vzhledu, uplatňování zdravého 

ţivotního stylu, výchovu mládeţe k ochraně přírody; k tomu poskytují poradenství 

z oboru a předávají zkušenosti k veřejnému vyuţití. 
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§ 3 

Status veřejné prospěšnosti zahrádkářské činnosti 
 

Právnická osoba vykonávající zahrádkářskou činnost podle tohoto zákona můţe 

nabýt statusu veřejné prospěšnosti, pokud splní podmínky stanovené jiným právním 

předpisem a je jako veřejně prospěšná osoba zapsána ve veřejném rejstříku1). 

 

§ 4 

Subjekty zahrádkářské činnosti 
 

(1) Subjekty zahrádkářské činnosti jsou 

a) fyzické osoby, 

b) právnické osoby (dále jen „osoby“). 

 

(2) Zahrádkářskou činnost podle tohoto zákona vykonávají osoby vedené 

společným zájmem v rámci specializovaných korporací po zaloţení spolku podle 

jiného právního předpisu2). 

 

(3) K zajištění potřeb spolku zaloţeného pro výkon zahrádkářské činnosti 

a potřeb jeho členů se zakládají pobočné spolky podle jiného právního předpisu3). 

 

(4) Pobočný spolek můţe, při splnění podmínek podle § 6 tohoto zákona, 

zaloţit zahrádkovou osadu. 

 

§ 5 

Podmínky rozvoje zahrádkářské činnosti 
 

(1) Podmínkou zahrádkářské činnosti je právo uţívat a poţívat vhodný 

pozemek, který je k tomu určený v souladu s účelem tohoto zákona a dalšími 

právními předpisy (dále jen „vhodný pozemek“). 

 

(2) Státní pozemkový úřad můţe převést nebo přenechat do uţívání či 

poţívání zemědělský pozemek dočasně neobdělávaný4) k zahrádkářské činnosti 

podle jiného právního předpisu5) osobě, vykonávající zahrádkářskou činnost podle 

tohoto zákona. 

 

                                                             
1
)  § 146 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2
) § 210 a násl. občanského zákoníku. 

3
) § 219 občanského zákoníku.  

4
)  § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

5
) Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových můţe převést nebo 

pronajmout nemovitý majetek podle jiného právního předpisu6)  k zahrádkářské 

činnosti,  je-li tento nemovitý majetek pro stát trvale nepotřebný, osobě 

vykonávající  zahrádkářskou činnost podle tohoto zákona. 

 

(4) Obec můţe převést, pronajmout nebo propachtovat zemědělský pozemek 

nebo jiný pozemek dočasně neobdělávaný k zahrádkářské činnosti podle jiného 

právního předpisu7) osobě provozující zahrádkářskou činnost podle tohoto zákona. 

 

(5) Osoba vykonávající zahrádkářskou činnost podle tohoto zákona můţe 

podat ţádost Státnímu pozemkovému úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových nebo obci o převedení, přenechání do uţívání či poţívání nebo nájmu či 

propachtování vhodného pozemku nebo pozemku dočasně neobdělávaného, nebo 

nemovitého majetku pro zahrádkářskou činnost, je-li tento majetek pro stát nebo 

obec trvale nebo dočasně nepotřebný. 

 

(6) Pokud by převedený, pronajatý či propachtovaný majetek přestal být uţíván 

nebo poţíván k zahrádkářské činnosti podle tohoto zákona, je osoba, která ho uţívá 

nebo poţívá povinna jej vrátit státu či obci bez náhrady a ve stavu, v jakém byl 

převeden do takového uţívání nebo poţívání, s přihlédnutím k případnému 

opotřebení a zhodnocení.  

 

§ 6 

Zahrádková osada 
 

(1) Zahrádkovou osadou je komplex nejméně tří jednotlivých zahrádek ve 

vlastnictví, nájmu, podnájmu nebo pachtu osob vykonávajících zahrádkářskou 

činnost podle tohoto zákona, vzájemně sousedících a v jejich společné správě, 

včetně staveb a zařízení slouţících k zahrádkářské činnosti či nezbytně nutných 

k jejímu zajištění, včetně zahrádkářských chat vybudovaných v souladu s jiným 

právním předpisem8). 

 

(2) Zřizovatelem zahrádkové osady (dále jen „zřizovatel“) je  právnická osoba 

zřízená jako korporace k provozování zahrádkářské činnosti, má-li vhodný pozemek 

ke zřízení zahrádkové osady nebo nejméně tři fyzické osoby za podmínek dle 

odstavce 1. 

 

(3) Zřizovatel navrhne vydání územního rozhodnutí pro zřízení zahrádkové 

osady podle jiného právního předpisu8). 

 

                                                             
6
) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů. 

     Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7
) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

8
) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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(4) Ţádost o vydání územního rozhodnutí mimo náleţitostí stanovených jiným 

právním předpisem8) obsahuje 

a) doklady o oprávnění jednotlivých osob k uţívání zahrádek, 

b) dokumentaci formou výkresu podle snímku katastrální mapy s uvedením počtu 

zahrádek a jejich výměry, obsluţných ploch a ploch pro případné zřízení 

společných zařízení a staveb, 

c) schválené stanovy spolku podle jiného právního předpisu9), 

d) osadní řád, pokud jsou zřizovatelem fyzické osoby. 

 

(5) Neupravuje-li jiný právní předpis nebo stanovy spolku pravidla pro správu 

zahrádkové osady, upraví je zřizovatel osadním řádem, který je závazný pro 

uţivatele zahrádek v zahrádkové osadě. Porušení povinností stanovených osadním 

řádem je přestupkem podle jiného právního předpisu10) a můţe být postiţeno sankcí 

podle tohoto zákona. 

 

(6) Dojde-li k zániku zřizovatele, mohou uţivatelé zahrádek v zahrádkové 

osadě po vzájemné dohodě upravit pravidla pro její správu novým osadním řádem a 

to za současného splnění podmínek dle odstavce 1 a 2. 

 

(7) Podnikání lze v zahrádkové osadě provozovat výhradně se souhlasem 

zřizovatele a na místech určených zřizovatelem. 

 

(8) Podnikání v zahrádkové osadě11) je, s výjimkou činností slouţících pro 

podporu zahrádkářské činnosti, zakázáno. Podnikání spočívá zejména 

v pěstitelském pálení, moštování ovoce, sušení ovoce a vaření povidel12). 

 

§ 7 

Smlouva o pachtu zemědělského pozemku pro zřízení zahrádky 
 

1) Na smlouvu o pachtu zemědělského pozemku pro zřízení zahrádky (dále 

jen „pachtovní smlouva“) se vztahují obecná ustanovení jiného právního předpisu 

o pachtovní smlouvě a ustanovení o zemědělském pachtu13), nestanoví-li tento 

zákon jinak. 

 

2) Výše pachtovného se ujedná dohodou, přičemţ se přihlédne 

k pachtovnému obvyklému v době uzavření pachtovní smlouvy za pacht obdobných 

komodit za obvyklých podmínek. 

 

3) Pachtovní smlouva, pod sankcí neplatnosti 

a) vyţaduje písemnou formu, 

b) obsahuje předmět a účel zemědělského pachtu, kterým je zahrádkářská činnost, 

                                                             
9
) § 218 občanského zákoníku. 

10
) § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

11
) § 217 odst. 2 občanského zákoníku. 

12
) Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

13
) § 2332 a násl. občanského zákoníku. 
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c) obsahuje výši pachtovného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s uţíváním zemědělského pozemku pro zřízení zahrádky nebo způsob jejich 

určení, 

d) vyţaduje ujednání doby, na kterou se pacht ujednává a ohledem na 

agrotechnické vyuţití, nejméně však na dobu pachtovního roku14), 

e) obsahuje pravidla prodluţování, je-li pacht sjednán na dobu určitou, 

f) obsahuje ujednané důvody a výpovědní dobu, byl-li pacht sjednán na dobu 

určitou15). 

 

4) Pachtýř je oprávněn propachtovat vhodný pozemek, na kterém je zřízena 

zahrádka třetí osobě k provozování zahrádkářské činnosti i bez souhlasu 

propachtovatele za podmínek stanovených pachtovní smlouvou, pokud pachtovní 

smlouva nestanoví jinak. 

 

5) Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět ve dvanáctiměsíční 

výpovědní lhůtě ke dni 30. září pachtovního roku15). Pokud výpověď z pachtu dává 

obec, poskytne pachtýři náhradní pozemek k zahrádkářské činnosti nejpozději tři 

měsíce před zánikem pachtovní smlouvy, má-li vhodný pozemek k dispozici. To 

neplatí při výpovědi pachtovní smlouvy pro porušení smluvních podmínek pachtýřem. 

 

6) V případě skončení pachtu se vyrovná propachtovatel s pachtýřem16), 

jestliţe pachtýř se souhlasem propachtovatele provedl na vhodném pozemku terénní 

úpravy či stavbu podle jiného právního předpisu8). Trvalé porosty jako produkt 

zahrádkářské činnosti se při vyrovnání povaţují za zhodnocení propachtovaného 

pozemku. 

 

§ 8 

Působnost orgánů veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti 
 

1) Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo 

ţivotního prostředí ve své působnosti podporují zahrádkářskou činnost jako činnost 

veřejně prospěšnou a spoluvytváří podmínky pro její rozvoj, zejména při podpoře její 

organizované formy. 

 

2) Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a územní samosprávný celek umoţňují v rámci své působnosti rozvoj zahrádkářské 

činnosti zejména převodem, přenecháním do uţívání nebo poţívání, či 

propachtováním nebo pronajmutím pozemků, které jsou pro stát nebo obec trvale 

nebo dočasně nepotřebné a jsou ve vlastnictví státu nebo obce, pro zahrádkářské 

účely. 

 

                                                             
14

) § 2339 odst. 2 občanského zákoníku. 
15

) § 2229 občanského zákoníku.  
16) § 2220 občanského zákoníku. 
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3) Obec ve své samostatné působnosti přispívá k rozvoji zahrádkářské 

činnosti zejména tím, ţe 

a) vytváří předpoklady pro vznik, rozvoj a provozování zahrádkářské činnosti 

v rámci územního plánování17), 

b) umoţňuje subjektům zahrádkářské činnosti za oboustranně výhodných podmínek 

v rozsahu a způsobem stanoveným jiným právním předpisem7) vyuţívat pozemky 

ve vlastnictví obce neupotřebitelné pro jejich vlastní potřebu k zahrádkářským 

účelům, 

c) iniciuje účast subjektů zahrádkářské činnosti na plnění úkolů při ochraně 

přírody18). 

 

§ 9 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1) Zahrádkové osady zřízené nebo existující v rámci korporací zřízených 

k zahrádkářské činnosti před účinností tohoto zákona se povaţují za zřízené podle 

tohoto zákona. 

 

2) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se jeho ustanoveními i  právní poměry 

vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti, jejich vznik a nároky vzniklé přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních 

předpisů, 

 

3) Zřizovatel zahrádkové osady, která vznikla před účinností tohoto zákona, 

upraví pravidla pro její správu do souladu s tímto zákonem do šesti měsíců ode dne 

nabytí jeho účinnosti, jinak dojde k jeho zrušení podle jiného právního předpisu19). 

 

§ 10 

Účinnost 
 

     Tento zákon nabývá účinnosti prvním dne šestého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

) § 19 stavebního zákona. 
18) § 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 § 9 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
19

) § 268 a násl. občanského zákoníků.  
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