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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 
Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

 
 
 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo zemědělství 

 
Nabytí účinnosti prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení 
zákona. 
 

Implementace práva EU: NE 
  

2. Cíl návrhu zákona  
Cílem návrhu zákona je zejména řešení dopadů klimatických změn v krajině prostřednictvím 
provádění pozemkových úprav, které jsou jedním ze zásadních nástrojů pro vhodné zásahy do 
krajiny, a s nimi souvisejícími realizacemi potřebných opatření. Navrhuje se možnost volby 
vhodné velikosti řešeného území s ohledem na efektivitu navržených opatření, která vycházejí 
z cílů pozemkových úprav. Nově se prostřednictvím úpravy režimu některých jednoduchých 
pozemkových úprav (bez výměny nebo přechodu vlastnických práv) řeší ochrana před suchem. 
Zásadní je rovněž zakotvení působnosti Státního pozemkového úřadu ke stanovení priorit 
realizace společných zařízení. Zákon sjednocuje režim stanovení ceny za případné výkupy 
zemědělských pozemků, které budou následně využity k umístění prvků plánu společných 
zařízení, se zákonem o Státním pozemkovém úřadu, a to na cenu obvyklou. Návrhem zákona se 
dále zpřísňují podmínky pro nakládání s pozemky, na nichž jsou umístěna společná zařízení, 
a které byly převedeny na obec z majetku státu. Z důvodu předejití možnému střetu zájmů je 
upravena oblast pro zpracování návrhů pozemkových úprav tak, že v územích, kde držitel 
úředního oprávnění, který vypracovává návrh, či osoba jemu blízká vlastní nemovitost, nemůže 
tento držitel úředního oprávnění vypracovat návrh pozemkových úprav. Součástí návrhu zákona 
jsou zároveň i úpravy, které uvádějí současné znění do souladu s platnými právními předpisy. 
 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 
Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní rozpočet ve vztahu k příležitostným 
výkupům pozemků státem pro dosažení cílů pozemkových úprav, resp. pro umístění společných 
zařízení za účelem zmírnění dopadů klimatických změn. S ohledem na dlouholeté zkušenosti 
bude k těmto výkupům docházet pouze ve výjimečných případech. Konkrétní vyčíslení není 
možné, a to ani při využití dosud evidovaných údajů, neboť nelze kvalifikovaně odhadnout 
potřebu půdy pro společná zařízení v každém z řešených území. S ohledem na dosavadní 
zkušenosti lze konstatovat, že se předpokládaný rozsah výkupů bude pohybovat v řádu 
jednotek, maximálně desítek hektarů za rok. Částku potřebnou pro výkupy tedy nelze předem 
odhadnout. Úhrada bude prováděna jako dosud z prostředků státního rozpočtu vyčleněných 
podle návrhu Ministerstva zemědělství pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní 
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správa. 
 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
Nepředpokládají se negativní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  
Nepředpokládají se žádné podstatné dopady na podnikatelské subjekty.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  
Návrh zákona má dopad na obce ve dvou rovinách, a to stanovením priorit realizací společných 
zařízení státem (prostřednictvím Státního pozemkového úřadu) a omezení při nakládání 
s pozemky, na kterých jsou umístěna společná zařízení a tyto pozemky byly převedeny 
z vlastnictví státu do vlastnictví obce.   
3.5 Sociální dopady: Ne  
Nepředpokládají se žádné dopady do sociální sféry. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
Nepředpokládají se žádné dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 
Návrh zákona bude mít pozitivní účinek na životní prostředí ve smyslu řešení dopadů 
klimatických změn v krajině prostřednictvím realizací vodohospodářských, ekologických 
a půdoochranných opatření. 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Nepředpokládají se žádné dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Nepředpokládá se vznik korupčních rizik. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Nepředpokládají se žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 Název 
  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“), je předkládán na základě návrhu Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2019. 
 
1.2 Definice problému 
 
Současná právní úprava zakotvená v zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, byla shledána jako 
nevyhovující současným podmínkám vyvstalým v důsledku nutnosti řešení dopadů 
klimatických změn. Současná právní úprava vykazuje nedostatky v ohledu efektivního řešení 
vodohospodářských, půdoochranných a ekologických opatření za účelem snížení dopadů 
klimatických změn. Současná právní úprava rovněž neobsahuje vhodné mechanismy 
nastavení ceny pro výkupy pozemků určených pro umístění společných zařízení. Současné 
znění zákona nezohledňuje související platné znění právních předpisů (zákon č. 256/2013 
Sb., o katastru nemovitostí) a obsahuje nepřesné a zastaralé procesní úkony.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, byl do dnešního dne desetkrát novelizován, zejména 
z důvodu uvedení do souladu se změnami souvisejících zákonů a z důvodu nových poznatků 
vycházejících z praxe. Zásadní novela zákona proběhla v r. 2012, kdy došlo s účinností od 
1. 1. 2013 ke sloučení Pozemkového fondu ČR se soustavou pozemkových úřadů, které byly 
do té doby součástí organizační struktury Ministerstva zemědělství. Sloučením vznikl Státní 
pozemkový úřad (zákon č. 503/2012 Sb.), jehož jednou ze základních působností je 
provádění pozemkových úprav. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Subjekty dotčené navrhovanou změnou jsou: 

• Státní pozemkový úřad,  
• Český úřad zeměměřický a katastrální,  
• obce, v jejichž územní působnosti se pozemkové úpravy provádějí, 
• vlastníci zemědělských pozemků. 

 
1.5 Popis cílového stavu  
 
Cílem předkládaného návrhu zákona je vytvořit legislativní podmínky pro řešení dopadů 
klimatických změn v krajině a zkvalitnění řízení o pozemkových úpravách se zohledněním 
dosavadních poznatků z praxe. 
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Účelem předkládaného návrhu zákona je úprava rozsahu řešeného území v pozemkových 
úpravách s ohledem na potřebu řešení vodohospodářských opatření v souvislém území bez 
omezení hranicemi jednotlivých katastrálních území. Návrhem zákona bude formou 
jednoduchých pozemkových úprav umožněno umisťovat a realizovat společná zařízení na 
pozemcích státu a obcí bez nutnosti nakládání s vlastnickým právem, a to v územích, kde již 
v minulosti pozemkové úpravy proběhly a nově vyvstala potřeba operativního řešení 
extrémní situace v krajině (sucho, lokální povodně, eroze půdy). 
Cílem omezení nakládání s pozemky, na nichž jsou státem zrealizována společná zařízení 
a které jsou v souladu se zákonem převáděny na obec, je ochrana finančních prostředků 
vynakládaných ze státního rozpočtu. Souvisejícím cílem omezení je i to, aby se pozemek 
a zrealizované společné zařízení nedostalo do držení třetích osob, u nichž nelze zajistit 
využívání takového pozemku a společného zařízení ve veřejném zájmu. V tomto případě 
dochází k propojení ochrany majetku státu s ochranou veřejného zájmu.  
 
Zamezení nevhodného zatěžování krajiny zahuštěním cestní sítě je zajištěno úpravou 
způsobu zpřístupňování pozemků, na nichž jsou umístěna ekologická opatření (ÚSES, 
biokoridory, biocentra apod.). Tyto pozemky se nově zpřístupňují prostřednictvím věcného 
břemene. 
Dalším zásadním cílem návrhu zákona je úprava ceny pro výkup pozemků potřebných pro 
společná zařízení, jejíž výše bude z pohledu prodávajícího akceptovatelná.  
 
Návrhem zákona přechází stanovení priorit realizace společných zařízení na stát, který 
objektivně posoudí potřeby řešeného území se zřetelem na snižování dopadů klimatických 
změn a na možnosti finančního a kapacitního zajištění realizací ze strany státu. 
 
Držiteli úředního oprávnění, který vypracovává návrh pozemkových úprav, je návrhem 
zákona odepřeno tento návrh vypracovávat v případě, že sám nebo osoba jemu blízká 
vlastní nemovitost, jež je předmětem pozemkových úprav. Cílem úpravy je zamezení střetu 
zájmů při zpracovávání návrhu pozemkových úprav, protože držitel úředního oprávnění není 
úřední osobou, vůči níž by za takovýchto okolností bylo možné vznést námitku podjatosti. 
 
Dalším cílem návrhu zákona je legislativní zajištění možnosti financování pozemkových 
úprav z více zdrojů než jen z kapitoly veřejná pokladní správa. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
Bez provedení úpravy stávajícího znění zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nebude možné 
adekvátně řešit výše identifikované problémy, z nichž jsou nejzásadnější: řešení negativních 
dopadů klimatických změn a nastavení cenového režimu pro výkup potřebných pozemků, na 
něž budou umisťována společná zařízení. 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně-technického) hlediska 
vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě úpravy 
stávajícího právního předpisu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné 
řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem novely stávajícího zákona.  
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2.2 Varianty věcného řešení 
 
2.2.1 Varianta 1 („nulová“) 
 
Při zachování současné právní úpravy zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nedojde k řešení 
identifikovaných problémů, zejm. k řešení extrémní situace v krajině (sucho, lokální povodně, 
eroze půdy). 
 
2.2.2 Varianta 2 („novelizace stávajícího zákona“)  

 
Z hlediska cílů návrhu zákona je navrhována druhá varianta řešení výše identifikovaných 
problémů, a to zpracovat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. V souvislosti s tím je třeba novelizovat i zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Náklady: S možností vytvoření většího realizačního prostoru pro společná zařízení se 
předpokládají zvýšené náklady na realizaci společných zařízení na zmírnění dopadů 
klimatických změn a na výkup pozemků potřebných pro umístění a realizaci společných 
zařízení.  
Přínosy: tvorba a ochrana krajiny, ovlivnění způsobu hospodaření a v důsledku toho 
ochrana majetku lidí, realizace společných zařízení ve veřejném zájmu.  
 
3.2 Náklady 
 
Novou úpravou zákona se předpokládají zvýšené náklady na realizaci společných zařízení 
na zmírnění dopadů klimatických změn. Náklady na realizace jsou hrazeny především 
z Programu rozvoje venkova a Operačního programu životní prostředí. Částečně (u menších 
investičních akcí) je úhrada prováděna jako dosud z prostředků státního rozpočtu 
vyčleněných podle návrhu Ministerstva zemědělství pro stanovený účel v kapitole všeobecná 
pokladní správa. U nákladů na výkupy pozemků lze s ohledem na dosavadní zkušenosti 
předpokládat, že se objem výkupů bude pohybovat v řádu jednotek, maximálně desítek 
hektarů za rok. Částku potřebnou pro výkupy tedy nelze předem odhadnout. Úhrada bude 
prováděna jako dosud z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu Ministerstva 
zemědělství pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa. 
 
3.3 Přínosy 
 

- zmírnění dopadů klimatických změn, 
- ochrana vynaložených státních finančních prostředků, 
- urychlení procesu pozemkových úprav využíváním zákonem nastavených forem 

jednoduchých pozemkových úprav. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Jako beznákladová se jeví být nulová varianta, tu však nelze s ohledem na výše popsané 
důvody novely stávajícího zákona uplatnit.  
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu novely 
zákona. 
 
Důvodem pro výběr varianty 2 je skutečnost, že pouze tato varianta může zajistit řešení 
aktuálních potřeb souvisejících s řešením dopadů klimatických změn v krajině. 
 
Varianta 1 tuto možnost nesplňuje, a proto ji nelze doporučit.  
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Implementace a vynucování zavedených opatření budou zajištěny zákonnými prostředky 
vyplývajícími ze zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
K vlastnímu přezkumu účinnosti regulace předmětného návrhu zákona s ohledem na jeho 
charakter a vzhledem k jeho rozsahu nebude docházet. 
 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Navrhovaná právní úprava byla konzultována s následujícími subjekty: 
Státní pozemkový úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo životního 
prostředí. 
Výsledkem konzultace s výše uvedenými subjekty je předložení návrhu právní úpravy. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Ing. Jitka Homoláčová 
zástupkyně ředitelky Odboru pozemkových úprav, vedoucí Oddělení metodiky pozemkových 
úprav 
Státní pozemkový úřad 
tel.: +420 729 922 517 
e-mail: j.homolacova@spucr.cz  
 
JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 
odbor legislativní 
Ministerstvo zemědělství 
tel.: +420 221 814 528  
e-mail: dominika.naskova@mze.cz  
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