
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 39159/2019-MZE-11191, ze dne 3. září 2019, s termínem dodání stanovisek do 1. října 2019, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

1. Nad rámec navrhovaných změn: 
Nad rámec návrhu – k § 2: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v tomto 
znění: 
„X. V § 2 větě třetí se za slovo „zemědělství,“ vkládají 
slova „vytvoření podmínek pro racionalizaci počtu 
železničních přejezdů,“ a za slova „zlepšení životního 
prostředí“ se vkládají slova „včetně podpory 
průchodnosti krajiny pro jinou než motorovou dopravu“. 
Odůvodnění: 
K doplnění cíle „vytvoření podmínek pro racionalizaci 
počtu železničních přejezdů“ : 
Železnice byla v našich podmínkách budována v době, 
kdy hlavními druhy dopravy byly pěší doprava 
a doprava s využitím koňské síly. Tehdejší vlaky jezdily 
oproti současnému stavu relativně nízkou rychlostí 
a této skutečnosti odpovídá i stávající počet 
železničních přejezdů. Z důvodu efektivnosti, účelnosti 
a hospodárnosti v současnosti i v budoucnu 
vynakládaných veřejných prostředků, je třeba počet 
železničních přejezdů úměrně snižovat, a to zejména 

Vysvětleno. 
Tento požadavek není v rámci předkládané 
novely a s ohledem na cíl zákona 
o pozemkových úpravách realizovatelný. 
Racionalizace železničních přejezdů není 
prioritním cílem pozemkových úprav; tím je 
vytvoření podmínek racionálního hospodaření 
vlastníků pozemků. Oblast působnosti SPÚ při 
pozemkových úpravách je historicky založena 
zákonem č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě) a je 
stanovena pro nakládání s pozemky, které 
náleží do ZPF a LPF. Na řešení dopravní 
infrastruktury, s výjimkou polních a lesních 
cest, nelze uvolňovat finanční prostředky 
z kapitoly určené pro financování pozemkových 
úprav. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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s ohledem na 
- vysoké investiční náklady na přejezdové konstrukce 
a standardně požadované zabezpečení přejezdů 
světelným zabezpečovacím zařízením (náklady na 
rekonstrukci jednoho přejezdu se pohybují cca kolem 
20 mil. Kč), a to bez ohledu na dopravní zatížení 
přejezdu, tedy včetně přejezdů na regionálních tratích 
s minimální intenzitou jak vlakové dopravy, tak dopravy 
na např. polních a lesních cestách a účelových 
komunikacích, 
- vysoké provozní náklady (zahrnující spotřebu 
elektrické energie, pravidelný dohled, údržbu, opravy, 
reinvestice po ukončení životnosti cca po 20 letech, 
brždění a opětovné rozjíždění vlaků na přejezdech 
s trvalým omezením rychlosti, zajištění a udržování 
předepsaných rozhledových poměrů), 
- vývoj v oblasti moderních dopravních prostředků 
zemědělské a lesní techniky disponujících zcela jinými 
schopnostmi dopravních výkonů oproti stavu (koňské 
potahy), kdy byly přejezdy zakládány, a 
- zvýšení bezpečnosti v důsledku snížení potřeby 
křížení železnice s nedrážní dopravou nebo 
koncentrace této dopravy na přejezd s vysokým 
stupněm bezpečnosti. 
Pro potřebnou racionalizaci počtu železničních přejezdů 
považujeme za účelné a žádoucí využít synergické 
spolupráce Státního pozemkového úřadu a státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty. Nelze 
navrhovat pozemkové úpravy tak, aby po jejich realizaci 
zůstaly zachovány nadbytečné železniční přejezdy 
a v důsledku tak bylo znemožněno zvýšení bezpečnosti 
dopravy.  
Přesto, že by po zrušení přejezdu železniční trať 
vytvořila bariéru v průchodnosti území pro nemotorovou 
dopravu a zemědělskou a lesní techniku, je nezbytné, 
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z výše uvedených důvodů, cíl racionalizace počtu 
železničních přejezdů důsledně zohledňovat v návrhu 
plánu společných zařízení a navrhovat řešení pomocí 
ostatních opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků 
uvedených v § 9 odst. 8 písm. a) zákona. 
K doplnění cíle „podpora průchodnosti krajiny pro jinou 
než motorovou dopravu“ : 
Jedná se především o průchodnost pro pěší, která byla 
přirozenou kvalitou a důležitou funkcí krajiny do 50. let 
minulého století. V neposlední řadě se jedná 
i o dopravu cyklistickou. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K bodu 2: 
Novelizační bod požadujeme uvést v tomto znění: 
„2. V § 3 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „V případě 
potřeby řešení vodohospodářských opatření [§ 9 odst. 8 
písm. c)] nebo racionalizace počtu železničních 
přejezdů může, se souhlasem ústředí, obvod 
pozemkových úprav tvořit více na sebe navazujících 
katastrálních území.“. 
Odůvodnění: 
Viz předchozí připomínka k doplnění cíle racionalizace 
počtu železničních přejezdů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání připomínky č. 1.  
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

3. Nad rámec návrhu – k § 6: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v tomto 
znění: 
„X. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňují slova „, nebo 
požádá-li o to státní organizace Správa železnic 
z důvodu racionalizace počtu železničních přejezdů na 
ucelené části železniční tratě“.“ 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Pozemkovými úpravami nelze suplovat činnost 
příslušných správních úřadů ve věci rušení 
železničních přejezdů, a tím i možnému 
zamezování přístupů k pozemkům.  
Začleněním tohoto návrhu, kdy by SPÚ musel 
zahájit pozemkové úpravy vždy, když o to 
požádá SŽDC, by mohlo docházet 
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Pokud zrušením nadbytečných železničních přejezdů 
na ucelené části železniční tratě může dojít ke zhoršení 
přístupnosti pozemků, je zcela nezbytné nalézt 
alternativní řešení v podobě ostatních opatření dle § 9 
odst. 8 písm. a) zákona a tudíž iniciovat provádění 
pozemkových úprav. V tomto případě naléhavost 
a účelnost provedení pozemkových úprav je 
nepochybně opodstatněná. Provádění posouzení dle 
§ 6 odst. 1 zákona se tudíž jeví jakožto nadbytečná 
administrativní zátěž. Pozemkovému úřadu by mělo být 
v uvedeném případě umožněno zahájit řízení i na 
základě žádosti státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty obdobně, jako je tomu v případě 
zahájení řízení na základě podnětu vlastníků pozemků 
podle § 6 odst. 3 zákona.  
Návrh nového znění § 6 odst. 3 již zohledňuje změnu 
názvu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, která bude na základě pozměňovacího návrhu 
přijatého k návrhu novely zákona o dráhách (sněmovní 
tisk č. 326) s největší pravděpodobností přejmenována 
na Správu železnic. V případě akceptace uvedené 
připomínky bude proto třeba zohlednit název státní 
organizace obsažený ve finálním schváleném znění 
návrhu novely zákona o dráhách. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

k zahajování pozemkových úprav 
v katastrálních územích, kde již pozemkové 
úpravy v nedávné době proběhly.  
V případě, že v katastrálním území jsou 
nepřístupné pozemky, je na zvážení SPÚ, zda 
je nezbytné pozemkové úpravy zahájit. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Ministerstvo financí 
 

1. K § 20 zákona: 
Požadujeme v § 20 upravit, že patřičné náklady stát 
hradí z prostředků kapitoly ministerstva (zemědělství), 
a nikoli již nadále z kapitoly Všeobecná pokladní správa. 
V daném případě není opodstatněné, aby se prostředky 
na jeden účel rozpočtovaly ve dvou kapitolách, 
obzvláště když předmětné náklady jasně patří do okruhu 
působnosti určitého správce kapitoly (v tomto případě do 

Akceptováno. 
Text upraven v souladu s připomínkou č. 4. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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kapitoly MZe). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K čl. I, bodu 40 – k § 12 odst. 1: 
V § 12 odst. 1, ve větě třetí zásadně nesouhlasíme 
s tím, že „U pozemků, na nichž jsou návrhem umístěna 
společná zařízení, se na základě ohlášení 
pozemkového úřadu zapíše do katastru nemovitostí 
upozornění, že skutečný druh pozemku se od 
evidovaného do doby realizace společných zařízení liší“. 
Požadujeme proto v této větě vypustit slova týkající se 
„upozornění, že skutečný druh pozemku se od 
evidovaného do doby realizace společných zařízení liší“, 
a větu upravit, případně nahradit vypuštěný text jiným 
slovním spojením, např. vložením poznámky při využití 
možností daných § 23 zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Odůvodnění: Pouhý návrh 
budoucího umístění společného zařízení na pozemku 
není důvodem pro zpochybnění zápisu druhu pozemku 
v katastru nemovitostí, když společné zařízení ještě ani 
nezačalo být realizováno, a předpokládá se jeho 
realizace někdy v době budoucí. Teprve poté, co je 
společné zařízení umístěno na pozemku, případně bylo 
započato s jeho skutečnou realizací, dává smysl změna 
druhu nebo způsobu využití pozemku, jak je navrhováno 
v § 12 odst. 6 – viz bod 44 materiálu. Do této doby 
zpochybnění druhu pozemku zapsáním "upozornění, že 
skutečný druh pozemku se od evidovaného do doby 
realizace společných zařízení liší “, je dle našeho názoru 
matoucí a v takto navržené podobě by přineslo zejména 
pro poplatníky daně z nemovitých věcí právní nejistotu 
ohledně druhu pozemku evidovaného v katastru 
nemovitostí. Pro správné zjištění a stanovení daně 

Akceptováno. 
§ 12 odst. 1 zní: 
„(1) Na základě schváleného návrhu 
pozemkový úřad stanoví s přihlédnutím 
k veřejnému zájmu, finančnímu zajištění 
a potřebám obce priority pro realizaci 
společných zařízení. Po nabytí právní moci 
rozhodnutí (§ 11 odst. 8) pozemkový úřad 
seznámí s prioritami realizace společných 
zařízení zastupitelstvo obce. V katastrálních 
územích, kde se pozemkové úpravy provádějí 
opakovaně, nelze do realizace zahrnout ta 
společná zařízení, která byla již dříve předána 
obci nebo jiné osobě podle odstavce 4.“. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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z nemovitých věcí dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, má 
druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí zásadní 
význam, s jeho zpochybňováním v době, kdy realizace 
společného zařízení nebyla ani zahájena, zásadně 
nesouhlasíme. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K poznámce pod čarou č. 16: 
K poznámce pod čarou č. 16 na straně 7 dokumentu VI. 
PLATNÉ ZNĚNÍ: V poznámce pod čarou č. 16, na 
straně 7 je uvedena vyhláška č. 3/2008 Sb., která byla 
k 1. 1. 2014 nahrazena vyhláškou č. 441/2013Sb. 
Požadujeme text „Vyhláška č. 3/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“ v poznámce pod čarou č. 16 
nahradit nejlépe textem „Prováděcí vyhláška k zákonu 
č.  151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“, a tuto 
úpravu zahrnout v té souvislosti rovněž příslušným 
způsobem do textu dokumentu III. obsahujícího návrh 
zákona a dokumentu IV. obsahujícího Důvodovou 
zprávu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text poznámky pod čarou nahrazen aktuální 
prováděcí vyhláškou.  
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

4. K čl. I, bod 54: 
V návaznosti na zásadní připomínku č. 1 by text bodu 
54 v čl. I měl znít: "V § 20 větě první se slova 
„vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený 
účel v kapitole všeobecná pokladní správa“ nahrazují 
slovy „rozpočtovaných v kapitole ministerstva“ a ve větě 
druhé se text „15 a“ zrušuje.". 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

5. K důvodové zpráva a RIA: 
V návaznosti na ostatní uplatněné připomínky bude 

Akceptováno.  
Text upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHTJK7A2)



 
 

7 
 

třeba upravit důvodovou zprávu k bodu 54 a závěrečnou 
zprávu RIA v bodě 3.1. 
 

6. K § 10 odst. 2: 
Z textu není jasné, o jakou cenu se jedná. Požadujeme 
text § 10 v odstavci 2 upravit tak, aby bylo zřejmé, 
o jakou cenu se jedná. 
 

Vysvětleno. 
Způsob ocenění je stanoven v § 8 odst. 5 
zákona. 
 

7. K čl. I, bod 30: 
U nově vkládaného textu „související s inženýrskými 
sítěmi nejsou pozemkovými úpravami dotčena“, který je 
vkládán do odst. 18 v § 9, doporučujeme za slovo 
„sítěmi“ vložit čárku, a tuto úpravu zahrnout v té 
souvislosti rovněž do textu dokumentu VI. obsahujícího 
Platné znění dotčeného zákona. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

8. K čl. I, bod 1: 
Doporučujeme za text „V § 2“ vložit slova „ve větě třetí“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

9. K čl. I, bod 4: 
Doporučujeme za text „V § 3 odst. 4“ vložit slova „ve 
větě první“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

10. K čl. I, bod 7:  
Zavedení leg. zkratky „obec“ považujeme za zmatečné 
a doporučujeme ji vypustit. Pojem „obec“ je v dalším 
textu (např. hned v textu § 5 odst. 1 písm. c) za 
středníkem) používán i jako obecný pojem, nikoliv jako 
jen pojem označující „obec, obce, v jejichž územním 
obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu 
pozemkových úprav“. Její zavedení by tedy normativní 
text znepřehledňovalo. Navíc tato zkratka pak není 

Akceptováno. 
Text upraven.  
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v dalším textu důsledně používána (viz např. § 6 odst. 
5). 
 

11. K čl. I, bod 9: 
S ohledem na rozsah navrhované legislativní úpravy § 5 
odst. 5 doporučujeme vypracovat celé nové znění 
odstavce 5. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

12. K čl. I, bodu 14:  
S ohledem na rozsah navrhované legislativní úpravy § 8 
odst. 1 doporučujeme vypracovat celé nové znění 
odstavce 1. 

 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

13. K čl. I, bod 17: 
V uvozujícím textu tohoto bodu je nutno za text „§ 8a“ 
vložit slova „včetně nadpisu“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

14. K čl. I, bod 21: 
S ohledem na rozsah navrhované legislativní úpravy § 9 
odst. 7 doporučujeme vypracovat celé nové znění 
odstavce 7. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

15. K čl. I, bod 22: 
S ohledem na rozsah navrhované legislativní úpravy § 9 
odst. 8 písm. c) doporučujeme vypracovat celé nové 
znění písmena c). 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

16. K čl. I, bod 23: 
Doporučujeme namísto nenormativního odkazu na 
poznámku pod čarou č. 59 využít odkaz normativní, tedy 
slova „zvláštního právního předpisu59)“ nahradit slovy 
„právního předpisu upravujícího posuzování vlivů na 

Vysvětleno. 
Předmětný novelizační bod byl vypuštěn. 
U ostatních výskytů byl využit normativní 
odkaz. 
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životní prostředí“. Obdobně i v § 9 odst. 18 (bod 30) 
a § 12 odst. 2 (bod 41). 
 

17. K čl. I, bod 30: 
S ohledem na rozsah navrhované legislativní úpravy § 9 
odst. 18 doporučujeme vypracovat celé nové znění 
odstavce 18. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

18. K čl. I, bod 34: 
V první větě doplňované do § 11 odst. 2 doporučujeme 
slova „je postupováno“ nahradit obvyklejším „postupuje 
se“, případně specifikovat, kdo takto postupuje. Tato 
připomínka platí i pro § 11 odst. 14 (bod 38). 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

19. K čl. I, bod 38: 
S ohledem na to, že z původního znění § 11 odst. 14 
zůstane jen věta první, doporučujeme zvážit 
vypracování celého nového znění odstavce 14. 
 

Vysvětleno. 
Z důvodu zachování přehlednosti 
novelizovaných částí zákona bylo zvoleno 
dané řešení. 

20. K čl. I, bod 41: 
V textu poznámky pod čarou č. 62 je nutno vypustit 
slova „ve znění pozdějších předpisů“, protože 
ustanovení § 49 zákona č. 256/2013., nebylo 
novelizováno žádným zákonem. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

21. K čl. I, bod 45: 
S ohledem na rozsah navrhované legislativní úpravy 
§ 12 odst. 7 doporučujeme vypracovat celé nové znění 
odstavce 7. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

22. K čl. III, bod 1: 
V uvozující větě tohoto bodu je nutno za text „V § 35 se 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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“ vložit slova „za odstavec 1“. 
 

23. K čl. II: 
Slovo „do dne“ je třeba nahradit slovy „přede dnem“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

1. K čl. I, bod 23 – § 9 odst. 10: 
Požadujeme upustit od vložení věty „Při zpracování 
návrhu pozemkových úprav, jehož součástí je plán 
společných zařízení, se upouští od vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu. 
59)“ do § 9 odst. 10.  
 
Odůvodnění:  
V § 12 odst. 3 zákona je uvedeno, že pro společná 
zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových 
úprav se upouští od vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 
Podle stavebního zákona je posouzení vlivů na životní 
prostřední u záměru součástí řízení o umístění stavby 
(územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí), 
popř. tomuto řízení předchází. Podle § 12 odst. 3 dojde 
k umístění záměru bez vydání územního rozhodnutí, 
přičemž změna navržená v § 9 odst. 10 upouští od 
posouzení vlivů na životní prostředí u návrhu 
pozemkových úprav, jejichž součástí je plán společných 
zařízení. Umisťovaná stavba by tak nebyla posouzena. 

Akceptováno. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 10 ve 
vztahu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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Tato připomínka je zásadní. 

2. K čl. I, bod 27 – § 9 odst. 15: 
Nesouhlasíme s nahrazením slov „územně plánovací 
dokumentací“ slovy „platným územním plánem“ a slova 
„její“ slovem „jeho“. 

 
Odůvodnění:  
Pojem „územně plánovací dokumentace“ nelze 
považovat za velmi široký, jak se uvádí v důvodové 
zprávě - zahrnuje zásady územního rozvoje, územní 
plán a regulační plán. Vazbu pozemkových úprav na 
územně plánovací dokumentaci je nezbytné zachovat 
z těchto důvodů: 
a) Důvody věcné povahy: Plán společných zařízení 
musí zohlednit případné záměry obsažené 
v dokumentaci nadřazené územnímu plánu. To je 
zvláště podstatné, pokud dosud nebyla pořízena změna 
územního plánu, která by zapracovala aktualizovanou 
nadřazenou dokumentaci. Podobně budou rozhodujícím 
podkladem zásady územního rozvoje v území, pro které 
územní plán dosud není pořízen. Dále pak zásady 
územního rozvoje obsahují priority územního plánování, 
které jsou rovněž závazné pro rozhodování v území, 
tedy i pro pozemkové úpravy. Některé z těchto priorit 
mohou být pro plán společných zařízení relevantní. 
b) Důvody formální povahy: Územně plánovací 
dokumentace je vydávána formou opatření obecné 
povahy. Opatření obecné povahy je obecně závazným 
právním aktem, což mimo jiné znamená, že zavazuje 
nejen adresáty veřejné správy, obec, nebo stavební 
úřad, ale všechny aktéry právních vztahů jím 
upravených, tedy i ostatní orgány veřejné moci, jako je 
například pozemkový úřad. Kromě toho stavební zákon 

Akceptováno jinak. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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v ustanovení § 36 odst. 5 výslovně stanoví, že jsou 
zásady územního rozvoje závazné pro rozhodování 
v území (obdobně je tomu i u ostatních druhů územně 
plánovací dokumentace, které však nejsou předmětem 
sporu). Rozhodováním v území stavební zákon rozumí 
územní rozhodnutí a jemu podobné akty orgánů veřejné 
správy, které upravují využití a prostorové uspořádání 
území [§ 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], tedy 
i rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K čl. I, bod 27 – § 9 odst. 15: 
Nesouhlasíme s vložením slov „, kterou nejdéle do 1 
roku od ukončení pozemkových úprav zajistí obec“ do 
věty druhé. Navrhujeme její možné znění takto: 
„Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných 
důvodů v souladu s územním plánem, podá pozemkový 
úřad návrh na jeho změnu; do vydání této změny nelze 
o schválení návrhu pozemkových úprav rozhodnout.“ 
 
Odůvodnění:  
Navržená věta je nejasná a nevymahatelná. Není 
zřejmé, co je míněno slovem „zajistí“. Má předkladatel 
na mysli rozhodnutí o pořízení, usnesení o schválení 
zadání nebo vydání územně plánovací dokumentace? 
Pokud by pojem zahrnoval celý proces pořízení 
a vydání, jak se zdá napovídat důvodová zpráva, nelze 
garantovat splnění lhůty. Ve složitých územně 
technických poměrech, a zvláště v případě 
komplikovaných námitek vlastníků, řešení rozporů mezi 
dotčenými orgány nebo jiných komplikací procesu 
pořizování, nelze dodržení lhůty zajistit. Proto nelze 
takovou lhůtu ani ukládat. 
O pořízení změny územního plánu nemůže rozhodnout 

Akceptováno jinak. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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nikdo jiný, než zastupitelstvo příslušné obce. Změnu 
tedy nemůže „zajistit“ pozemkový úřad ani nikdo jiný. 
Povinností pozemkového úřadu však je, aby v případě, 
kdy se plán společných zařízení odůvodněně odchyluje 
od řešení obsaženého ve vydaném územním plánu, 
podal v souladu s ustanovením § 44 písm. b) 
stavebního zákona a navazujícími ustanoveními návrh 
na pořízení změny územního plánu, jehož stěžejní 
součástí bude návrh společných zařízení, případně jeho 
část. Z uvedeného vyplývá, že není důvodné ukládat 
obci, aby „zajistila“ změnu územního plánu. Krok, který 
v zákoně chybí, resp. není explicitně vyjádřen, je právě 
povinnost návrh na měnu územního plánu za 
stanovených podmínek podat. Další postup již 
dostatečně upravuje stavební zákon. Z těchto důvodů 
jsme přesvědčeni, že druhá věta předmětného 
ustanovení by měla vztah mezi postupem přípravy 
pozemkových úprav a pořízením změny územního 
plánu jasně vyjádřit.  
Důvodem, proč v navrhovaném novém znění druhé věty 
předmětného ustanovení uvádíme pouze územní plán, 
je skutečnost, že stavební zákon neumožňuje, aby 
návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje podával 
pozemkový úřad. Zásady územního rozvoje obsahují 
koncepční řešení podstatných problematik rozvoje 
území kraje, proto musí být pozemkové úpravy 
připravovány vždy v souladu s nimi. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

4. K čl. I, bod 29 – § 9 odst. 17: 
Požadujeme upravit text ustanovení tak, aby jeho znění 
bylo v souladu s § 3 odst. 3. Navrhujeme proto změnit 
znění věty druhé takto: „Pro společná zařízení lze se 
souhlasem vlastníka a dotčeného orgánu státní správy 

Akceptováno částečně. 
Text byl terminologicky sjednocen.  
§ 9 odst. 17 zní: „Je-li nutno pro společná 
zařízení vyčlenit nezbytnou výměru půdního 
fondu, použijí se nejprve pozemky ve 
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25) Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

použít pozemky ve vlastnictví státu, které jsou určeny 
pro těžbu nerostů.5) Pro společná zařízení nelze použít 
pozemky v zastavěném území, pozemky 
v zastavitelných plochách a pozemky, které jsou určeny 
k vypořádání náhrad podle zvláštního právního 
předpisu25). 
 
Odůvodnění:  
V důvodové zprávě je uvažována pouze možnost využití 
pozemků ve vlastnictví státu, které jsou určeny pro 
těžbu nerostů, ale v textu novely je změna formulována 
tak, že zasahuje i do dalších zde vyjmenovaných 
pozemků, které již nemusí být ve vlastnictví státu.  
Uvedené ustanovení není v souladu s § 3 odst. 3, který 
uvádí slovní spojení „se souhlasem příslušného 
správního úřadu“. Na jiných místech návrhu používá 
předkladatel výraz “dotčený orgán“. Je-li míněno totéž, 
máme za to, že je potřeba v zájmu terminologické 
jednotnosti, návrh v tomto směru upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

vlastnictví státu a potom ve vlastnictví obce. 
Pro společná zařízení nelze lze se souhlasem 
vlastníka a dotčeného orgánu státní správy 
použít pozemky ve vlastnictví státu, které jsou 
určeny pro těžbu nerostů,5) pozemky 
v zastavěném území, pozemky 
v zastavitelných plochách a pozemky, které 
jsou určeny k vypořádání náhrad podle 
zvláštního právního předpisu.25) K využití 
pozemků ve vlastnictví státu, které jsou 
určeny k těžbě nerostů, je vyžadován 
rovněž souhlas subjektu, kterému byl 
stanoven dobývací prostor podle horního 
zákona*) Pokud nelze pro společná zařízení 
použít jen pozemky ve vlastnictví státu, 
popřípadě obce, podílejí se na vyčlenění 
potřebné výměry půdního fondu ostatní 
vlastníci pozemků poměrnou částí podle 
celkové výměry jejich směňovaných pozemků. 
V tomto případě se nároky vlastníků 
vstupujících do pozemkových úprav úměrně 
snižují.“. 
*) § 20 zákona č. 44/1988 Sb. 
 
Odůvodnění doplněno následujícím způsobem: 
§ 20 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) 
upravuje pro držitele dobývacího prostoru 
případně držitele oprávnění k hornické činnosti 
„předkupní právo“ k pozemku ve vlastnictví 
státu. Novela zavádí možnost vyžití těchto 
pozemků pro společná zařízení se souhlasem 
vlastníka a dotčeného orgánu státní správy. 
Současně je třeba s ohledem na specifičnost 
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daného prostředí brát zřetel na předkupním 
právem dle horního zákona, aby nebylo nutno 
tyto pozemky a priori vyloučit z možného 
využití pro společná zařízení a současně bylo 
zaručeno, že bude zohledněn i zájem na těžbě 
ložiska, které je ze své podstaty 
nepřemístitelné.  
 
Ke vztahu § 3 odst. 3 a § 9 odst. 17 zákona: 
není možné srovnávat potřebu souhlasů 
s řešením podle § 3 odst. 3, která je obecná 
a týká se tam vyjmenovaných pozemků, 
a souhlasů podle § 9 odst. 17, které se týkají 
jen potřeby pozemků pro společná zařízení, 
a to ještě navíc pozemků, které jsou ve 
vlastnictví státu. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

5. K čl. I, bod 42 – § 12 odst. 3: 
Slova „vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
a od rozhodnutí o využití území“ požadujeme nahradit 
slovy „vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí 
o změně využití území a rozhodnutí o dělení nebo 
scelování pozemků“. 

 
Odůvodnění:  
Podle stavebního zákona se jedná o rozhodnutí 
o změně využití území. Ve výčtu nahrazovaných 
územních rozhodnutí chybí rozhodnutí o dělení 
a scelování pozemků, které lze vzhledem ke smyslu 
pozemkových úprav považovat za nadbytečné. 
Vzhledem k textu důvodové zprávy k tomuto bodu 

Akceptováno. 
§ 12 odst. 3 zní:  
„(3) Je-li to v souladu s územním plánem, pro 
změny druhů pozemků, schválených dotčeným 
orgánem (§ 9 odst. 10), výstavbu polních 
a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního 
fondu a další společná zařízení zahrnutá do 
schváleného návrhu pozemkových úprav se 
upouští od souhlasu s vynětím ze 
zemědělského půdního fondu, vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí 
o změně využití území a rozhodnutí o dělení 
nebo scelování pozemků.“.  
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upozorňujeme, že podle stavebního zákona je 
posouzení vlivů na životní prostřední u záměru součástí 
řízení o umístění stavby (územní řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí), popř. mu předchází. Podle 
§ 12 odst. 3 dojde k umístění záměru bez vydání 
územního rozhodnutí. Přičemž změna navržená v § 9 
odst. 10 (viz bod 23 novely) upouští od posouzení vlivů 
na životní prostředí u návrhu pozemkových úprav, 
jejichž součástí je plán společných zařízení. 
Umisťovaná stavba by tak nebyla posouzena. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Z důvodu sjednocení terminologie byl „dotčený 
orgán státní správy“ nahrazen textem „dotčený 
orgán“, který je v souladu s § 136 správního 
řádu. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

6. Obecně: 
Upozorňujeme, že správní řád již nepoužívá termín 
„dotčený orgán státní správy“, ale pouze „dotčený 
orgán“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

1. K čl. I, bod 1: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za slova „V § 2“ doplnit slova „větě třetí“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

2. K čl. I, bod 4: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za slova „V § 3 odst. 4“ doplnit slova „větě první“.  
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

3. K čl. I, bod 6: 
Obsahem novelizačního bodu je změna § 4. V platném 
znění zákona s vyznačením navrhovaných změn je však 
vyznačeno zrušení poznámky pod čarou č. 58, ale 
odkaz na tuto poznámku v § 4 novém odstavci 4 
(dosavadním odstavci 2) zrušen není. Zrušení uvedené 
poznámky pod čarou rovněž není obsaženo v návrhu 
předloženého zákona. Doporučujeme proto ve výše 

Akceptováno. 
Zrušení poznámky pod čarou č. 58 bylo 
doplněno do novelizačního bodu. 
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uvedeném smyslu ustanovení § 4 zrevidovat a upravit 
tak, aby návrh zákona byl v souladu s platným zněním 
zákona.  
 

4. K čl. I, bod 9: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za text „odst. 5“ doplnit slova „větě první“ a za textem 
„§ 7)““ čárku nahradit slovem „a“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

5. K čl. I, bod 14: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za text „odst. 1“ doplnit slova „větě druhé“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

6. K čl. I, bod 17: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za text „§ 8a zní:“ nahradit textem „§ 8a včetně nadpisu 
zní:“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

7. K čl. I, bod 23: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za text „odst. 10“ doplnit slova „větě druhé“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

8. K čl. I, bod 30: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za text „odst. 18“ doplnit slova „větě druhé“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

9 K čl. I, bod 45: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za text „odst. 7“ doplnit slova „větě první“ a za slovem 
„úprav““ čárku nahradit slovem „a“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
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10. K čl. I bod 52: 
Uvedený novelizační bod doporučujeme uvést v tomto 
znění: 
„52. V § 19 písmeno p) zní: 
„p) stanovuje priority pro realizaci společných zařízení,“.“ 
. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

11. K čl. III odst. 2: 
V textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
za slova „V § 35 se“ doplnit slova „za odstavec 1“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 
 

1. K čl. I, úvodní věta: 
Z hlediska systematiky doporučujeme zákon 
č. 225/2017 Sb. uvádět před zákonem č. 295/2017 Sb. 
a materiál tak v daném ohledu změnit. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

2. K čl. I, čl. I bod 23. [k § 9 odst. 10] a bod 30. [k § 9 
odst. 18]:  
S ohledem na čl. 45 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme odkaz na poznámku pod čarou č. 59 a 26 
umístit ještě před tečku, která je uvedena na konci 
doplňované věty. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

3. K čl. I, bod 42: 
Vzhledem ke skutečnosti, že první uvedený text, za 
který mají být vložena určitá slova, obsahuje pouze 
jedno slovo, doporučujeme první uvedené slovo „slova“ 
nahradit slovem „slovo“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

4. K čl. I, bod 52: 
Upozorňujeme, že se nahrazuje celé nové znění 
uvedeného pododstavce, a proto doporučujeme 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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předmětný novelizační bod změnit ve smyslu čl. 57 
odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády např. takto: 
„V § 19 písmeno p) zní: „p) stanovuje priority pro 
realizaci společných zařízení,“.“. 
 

5. K čl. III, bod 1: 
S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme text „odst. 2“ odstranit 
a slova „písmene h)“ nahradit slovy „odstavce 2“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

6. K důvodové zprávě, str. 1: 
Z hlediska systematiky doporučujeme v závěru 
předmětné stánky u uvedeného zákona č. 503/2012 Sb. 
doplnit jeho celý název. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

7. K důvodové zprávě, k bodu 13 na str. 6 a 7: 
Doporučujeme druhou větu předmětné části materiálu 
odstranit, neboť tvrzení, že správní řád nemá pro určitou 
právní úpravu vyhovující ustanovení, která by zaručila 
dostatečnou informovanost účastníků řízení, by mohla 
být sporná. Dle našeho názoru je plně vyhovující 
odůvodnění, že se jedná o specifické řízení. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo vnitra  
 

1. K čl. I bodu 3 – k § 3 odst. 3: 
1. Uvedení druhu u pozemků evidovaných v katastru 
nemovitostí není přesné, a nemusí tak nutně odpovídat 
skutečné povaze, způsobu užívání a významu pozemku 
pro jeho vlastníka, čímž může být neodůvodněně 
zasaženo do jeho práv. Současně není zřejmé, jakým 
způsobem má přispět zahrnutí „pozemků s účelovými 
komunikacemi“ do pozemkových úprav k zpřístupnění 
jiných pozemků, když účelová komunikace vzniká sice 
již naplněním zákonných definičních znaků, ovšem vždy 

Vysvětleno. 
1. Pokud dojde ke změně druhu a využití 
pozemku oproti údajům v katastru nemovitostí, 
má vlastník dle katastrálního zákona (§ 37) 
ohlašovací povinnost vůči příslušnému 
katastrálnímu pracovišti. SPÚ nemůže 
zohledňovat druh pozemků dle skutečného 
stavu v terénu, který mohl vzniknout 
neoprávněnou činností a nebyl proveden 
v souladu s platnými právními předpisy.  
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jako neveřejná, kdy k jejímu veřejnému užívání je třeba 
dalšího konání, případně nekonání dotčených osob 
(vlastníka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Současně upozorňujeme, že navržené řešení zcela 
opomíjí skutečnost, že podle judikatury (aktuálně např. 
nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III ÚS 
2280/18) účelová komunikace nemusí představovat 
pouze ztvárnění povrchu pozemku, ale může být 
s ohledem na její stavebně technické řešení 
samostatnou nemovitou věcí, pročež by zahrnutí pouze 
dotčeného pozemku do pozemkových úprav postrádalo 
jakýkoliv smysl. 
 
3. Zásadně pak nesouhlasíme s navrženým zněním, 
které obecně umožňuje, aby souhlas vlastníka 
(příslušné organizační složky státu) nebyl vyžadován ani 
u pozemků ve vlastnictví České republiky, kdy nelze 
vyloučit, že řešenými pozemky jsou (budou) i pozemky 
sloužící k zajištění výkonu působnosti Hasičského 
záchranného sboru České republiky (např. pozemky 
funkčně související s hasičskými stanicemi), přičemž 
jejich jiné řešení resp. využívání může vést k ohrožení 
akceschopnosti sboru. Požaduje výše uvedené námitky 

 
Skutečný druh a způsob užívání pozemků, 
který je v rozporu se stavem v katastru 
nemovitostí, nelze pro udělování souhlasů 
podle § 3 odst. 3 zohledňovat mj. z důvodu 
možných rozporů s vlastníky při dokazování 
a určování o jaký druh pozemku se ve 
skutečnosti jedná. K řešení nesouladů 
v druzích pozemků jsou kompetentní pouze 
dotčené orgány. Zpracovatel pozemkových 
úprav, který vypracovává soupisy nároků 
s uvedením poznámky u pozemků, tak nemůže 
rozhodovat, zda se dle skutečného stavu 
v terénu jedná o pozemek, na nějž se vztahuje 
souhlas vlastníka dle § 3 odst. 3 či ne. 
 
2. Řízení o pozemkových úpravách vychází 
z platného stavu katastru nemovitostí. Pokud je 
stavba předmětem KN, je s ní také v tomto 
smyslu v řízení o pozemkových úpravách 
nakládáno. Cílem pozemkových úprav je mj. 
zpřístupnění pozemků pro vlastníky. Stávající 
komunikace mohou být touto úpravou zákona 
využity pro vytvoření celistvé funkční soustavy 
cestní sítě (např. vytvoření napojení apod.).   
 
3. Účelem pozemkových úprav je zajištění 
dopravní prostupnosti řešeného území. 
K návrhu plánu společných zařízení se 
vyjadřují dotčené orgány a plán je schvalován 
zastupitelstvem obce. V případě komunikací je 
rovněž zajišťováno stanovisko Policie ČR. 
Nelze tedy předpokládat, že by všechny 
uvedené orgány opomněly při stanovení 
podmínek např. na nutnost zohlednění přístupu 
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vyjasnit a ustanovení upravit (větu doplňovanou na 
konec odstavce 3 vypustit). 
 
Tato připomínka je zásadní.   

pro HZS či jiné integrované složky 
záchranného systému. V § 3 odst. 3 zákona se 
jedná o souhlasy s řešením tam 
vyjmenovaných pozemků v pozemkových 
úpravách. Nikoliv se splněním podmínek, které 
jsou dotčenými orgány stanovovány podle § 6 
odst. 6 tohoto zákona a následně je těmito 
orgány posuzován plán společných zařízení 
(§ 9 odst. 10 zákona). 
 
Došlo k doplnění důvodové zprávy tak, aby 
zohledňovala výše uvedené připomínky 
a vysvětlení k nim („Jedná se o stávající 
komunikace, které budou využity 
prostřednictvím plánu společných zařízení ke 
zpřístupňování nově navrhovaných 
pozemků.“). 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

2. K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 4: 
O rozhodnutí ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů, lze 
rozumně uvažovat pouze v případě vydávání rozhodnutí 
Státního pozemkového úřadu podle § 9 předmětného 
zákona. Lze tak pochybovat, že navržené znění z logiky 
věci dopadá např. i na pozemky, které nejsou tzv. 
zemědělskými nemovitostmi (a může být o ně stále 
požádáno ve spojení s § 18 odst. 1 tohoto zákona), což 
způsobuje nesrozumitelnost navržené úpravy, kterou je 

Akceptováno. 
§ 3 odst. 4 upraven v souladu s připomínkami 
uplatněnými jinými připomínkovými místy 
následujícím způsobem:  
„(4) Pozemky ve vlastnictví státu, jejichž 
původním vlastníkem byly církve, náboženské 
řády a kongregace, se do doby vydání 
rozhodnutí podle § 11 odst. 4 až do zápisu 
listin o vydání těchto pozemků podle 
zvláštního právního předpisu57) do katastru 
nemovitostí vedou a řeší odděleně od ostatní 
půdy ve vlastnictví státu. Tyto pozemky se 
nepoužijí na společná zařízení jako v případě 
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třeba upravit podle skutečného záměru předkladatele. 
Požadujeme ustanovení v daném smyslu upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

půdy ve vlastnictví státu (§ 9 odst. 17), lze však 
s nimi nakládat ve smyslu ustanovení § 2. Na 
nově vzniklé pozemky podle schváleného 
návrhu se nahlíží jako na původní majetek 
podle zvláštního právního předpisu8). Tato 
skutečnost se za účelem vyznačení v katastru 
nemovitostí uvede v rozhodnutí vydávaném 
podle § 11 odst. 8.“. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

3. K čl. I bodu 13 – k § 6 odst. 8: 
Požadujeme upřesnit větu doplňovanou do § 6 odst. 8 
stran oznamování usnesení o zastavení řízení. Podle 
navržené úpravy má být usnesení o zastavení řízení 
v daném případě doručováno veřejnou vyhláškou 
a písemné vyhotovení tohoto usnesení má být 
doručováno všem známým účastníkům řízení. 
Z navržené úpravy však jednoznačně nevyplývá, které 
doručení má mít účinky oznámení (pro účely běhu lhůt 
apod.). V této souvislosti poukazujeme například na 
stávající § 11 odst. 5, kde se stanoví, že rozhodnutí 
o schválení návrhu pozemkový úřad oznámí doručením 
veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům. 
Tato úprava je jednoznačnější, neboť výslovně stanoví, 
s jakým doručením jsou spojeny účinky oznámení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Oznámení o zastavení řízení je v tomto 
případě informativním krokem směrem 
k účastníkům řízení, neboť řízení 
o pozemkových úpravách je vždy zahajováno 
z moci úřední (§ 6 odst. 2 zákona ve spojení 
s § 66 odst. 2 správního řádu). Na lhůty tedy 
nemá toto doručení žádný vliv. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

4. K čl. I, bod 17 – k § 8a: 
Požadujeme předmětný novelizační bod vypustit. 
Domníváme se, že i v případě, kdy je účastníkem řízení 
Státní pozemkový úřad, je tento povinen zajistit svou 
objektivitu. Stávající úprava nevylučuje napadení 

Vysvětleno. 
K tomuto znění novely předkladatel přistoupil 
z důvodu zkušeností posledních cca 5 – 7 let, 
kdy 95 % případů řešení duplicitního vlastnictví 
končí i přes rozhodnutí SPÚ u soudu jako 
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vlastního rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 
soudní cestou, a duplicitní vlastnící tak mají zajištěnu 
právní ochranu. Odůvodnění novelizace § 8a 
nepovažujeme za příhodné. Předkladatel rovněž opomíjí 
skutečnost, že významné množství zápisů duplicitního 
vlastnictví vzešlo z nesprávně provedených restitučních 
a dědických řízení, kdy jako duplicitní vlastník je zapsán 
stát, u kterého je záhodno tyto skutečnosti řešit jiným, 
efektivnějším a hospodárnějším způsobem, než 
podáváním občanskoprávních žalob, čemuž plně 
vyhovuje stávající úprava. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

sporné. Dochází tím ke zbytečným průtahům 
v řízení a k navyšování výdajů finančních 
prostředků, kdy je třeba v průběhu řízení 
technicky zajistit přeřazení takového pozemku 
do skupiny pozemků v obvodu pozemkových 
úprav neřešených. Kromě toho lze obecně říci, 
že posouzení sporného vlastnictví by mělo 
náležet soudům, a nikoliv správnímu orgánu, 
zvláště když se nejedná o řešení celého 
katastrálního území, ale pouze stanoveného 
obvodu, který zahrnuje extravilán obce. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

5. K čl. I, bod 39 – k § 11 odst. 16: 
Obdobně jako u výše uvedené zásadní připomínky k § 6 
odst. 8 daného zákona požadujeme upřesnit 
navrhovaný § 11 odst. 16 tak, aby bylo jednoznačně 
stanoveno, jaký způsob doručení rozhodnutí o schválení 
plánu společných zařízení má v daném případě účinky 
oznámení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Doručování v tomto případě je upraveno 
v kontextu celého zákona, tedy ve shodě 
s doručováním ostatních rozhodnutí. Doručení 
účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou je 
v tomto případě postaveno na roveň a lhůta 
pro nabytí právní moci bude počítána od 
posledního dne doručení. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

6. K čl. I, bod 7 – k § 5 odst. 1 písm. c): 
Novelizační bod zavádí legislativní zkratku „obec“. Podle 
důvodové zprávy se jedná pouze o doplnění legislativní 
zkratky, která byla při předcházejících novelizacích 
z textu zákona vypuštěna bez zohlednění skutečnosti, 
že v dalším textu je dále užívána. Upozorňujeme, že 
tato legislativní zkratka v § 5 odst. 1 písm. c) věcně 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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neodpovídá textu za středníkem, který stanovuje, že 
„účastníky mohou být i obce, s jejichž územním 
obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu 
pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy 
příslušného pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci 
k řízení o pozemkových úpravách“. 
 

7. K bodu 18 – k § 9 odst. 1: 
Dle důvodové zprávy má být předmětným novelizačním 
bodem jednoznačně vymezeno, kdo je oprávněn 
zpracovávat návrhy pozemkových úprav, a tedy za tuto 
činnost odpovídá. V této souvislosti připomínáme, že 
odstavec 2 daného ustanovení stanoví, že pokud návrh 
nebo jeho část zpracovává za pozemkový úřad jeho 
zaměstnanec, musí být fyzickou osobou, která má k této 
činnosti úřední oprávnění (§ 18). Doporučujeme pro 
přehlednost ustanovení namísto doplnění odstavce 1 
řádně zakotvit vymezení zpracovatele v odstavci 2, kde 
budou obsaženy oba možné případy. 
 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 1 a 2 znějí: 
„(1) Pozemkový úřad zajistí odborné 
zpracování návrhu pozemkových úprav (dále 
jen "návrh") nebo návrh, popřípadě jeho část 
v nezbytných případech sám zpracuje. 
(2) Zpracovatel návrhu je vždy fyzická osoba, 
která je držitelem úředního oprávnění 
k projektování pozemkových úprav (§ 18).“. 
 

8. K bodu 26 – k § 9 odst. 14: 
Doporučujeme odstavec 14 přeformulovat. Navrhované 
znění upravuje v jednom odstavci dvě odlišné věci 
(odvody a poplatky za odnětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu a současně vyloučení 
případů změny druhu pozemku na návrh). Předložené 
znění tohoto ustanovení dle našeho názoru není 
dostatečně srozumitelné. 
 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 14 je na základě připomínek jiných 
připomínkových míst ponechán v původním, 
nenovelizovaném znění. 
 

9. K bodu 34 – k § 11 odst. 2: 
Poslední věta tohoto ustanovení uvádí, že plán 
společných zařízení musí být schválen zastupitelstvem 
obce před závěrečným jednáním podle odstavce 3. 

Akceptováno. 
§ 11 odst. 2 bude znít: 
„(2) Pokud jsou na základě námitek 
a připomínek podle odstavce 1 provedeny 
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Doporučujeme přeformulovat znění ustanovení tak, že 
závěrečné jednání může být uskutečněno až po 
schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem 
obce. 
 

úpravy návrhu, je pozemkový úřad povinen 
vyžádat si nové vyjádření od dotčených 
účastníků. Mají-li uplatněné námitky 
a připomínky vliv na změnu plánu společných 
zařízení, je postupováno podle § 9 odst. 10 
a 11. Závěrečné jednání podle odstavce 3 
bude uskutečněno až po schválení plánu 
společných zařízení zastupitelstvem obce.“. 
 

10. K bodu 38 – k § 11 odst. 14: 
1. V navrhovaném ustanovení se hovoří o přechodu 
služebnosti váznoucí na pozemku (zahrnutém do 
pozemkových úprav) na jiný pozemek. Domníváme se, 
že z povahy institutu služebností takový přechod 
služebnosti na jiný pozemek postrádá smysl. Např. 
pokud osoba X vlastní pozemek, po kterém vede jediná 
příjezdová cesta k domu osoby Y, bude se zde jednat 
o služebnost cesty. V takovém případě by přechod 
služebnosti cesty (zahrnující možnost osoby Y dostat se 
po příjezdové cestě do domu) na jiný pozemek byl 
bezpředmětný. K tomu viz též důvody zániku 
služebnosti podle § 1299 občanského zákoníku. 
2. V textu navrhovaného ustanovení (i důvodové 
zprávy k němu) je použito slovní spojení „osobní 
pozemková služebnost“. Občanský zákoník však 
rozlišuje služebnosti na pozemkové a osobní (§ 1257 
a násl., § 1265 a násl.). Doporučujeme tedy znění 
navrhovaného ustanovení upravit. 
 

Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky ČÚZK byla vypuštěna 
poslední doplňovaná věta „Osobní pozemková 
služebnost nebo výměnek včetně výměnku 
budoucího, který vázne na pozemku 
zahrnutém do pozemkových úprav, přechází 
podle tohoto zákona na pozemek, který přešel 
do vlastnictví povinné osoby podle 
schváleného návrhu.“. 

11. K bodu 39 – § 11 odst. 15: 
Navrhované ustanovení a obdobně také důvodová 
zpráva zmiňuje „osobní věcné břemeno“. Podle 
občanského zákoníku však pojem věcné břemeno 
zahrnuje i služebnosti, které jsou již řešeny v poslední 

Akceptováno jinak.  
Na základě připomínky ČÚZK byla vypuštěna 
poslední doplňovaná věta „Osobní pozemková 
služebnost nebo výměnek včetně výměnku 
budoucího, který vázne na pozemku 
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větě § 11 odst. 14 předmětného zákona (viz výše 
uvedená připomínka). Doporučujeme proto vztah obou 
ustanovení vyjasnit. 
 

zahrnutém do pozemkových úprav, přechází 
podle tohoto zákona na pozemek, který přešel 
do vlastnictví povinné osoby podle 
schváleného návrhu.“. 

12. K bodu 43 – k § 12 odst. 4: 
Podle zásady superficies solo cedit je vlastník pozemku 
vlastníkem všech staveb a věcí, které se nacházejí na 
pozemku a jsou pevně spojené se zemí.  
Dle § 506 občanského zákoníku je součástí pozemku 
prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené 
na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) 
s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je 
zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li 
podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, 
i když zasahuje pod jiný pozemek.  
Doporučujeme proto znění tohoto odstavce přepracovat, 
aby respektovalo prioritní platnost uvedené zásady. 

 

Vysvětleno. 
Zásada superficies solo cedit je tímto 
ustanovením dodržena. Návrhem podle § 9 je 
stanoveno, které pozemky vlastní obec a které 
jiné osoby. § 12 odst. 4 se vztahuje naopak 
pouze k realizaci staveb, kdy po dokončení 
realizace dojde k předání stavby osobě, na 
jejímž pozemku byla realizace uskutečněna. 
Tedy ve výsledku nic nebrání tomu, že stavba 
bude součástí pozemku. 

13. Připomínky legislativně-technické a formální: 
K čl. I – k úvodní větě: 

Upozorňujeme, že ve výčtu novel zákona č. 139/2002 
Sb. je uveden i zákon č. 124/2008 Sb., který však byl 
k 1. 1. 2014 zrušen. Doporučujeme jej z výčtu vypustit.  

 
K čl. I bodu 6 – k § 4 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb.:  

Stávající odstavec 2 obsahuje odkaz na poznámku pod 
čarou č. 53. V materiálu, který obsahuje platné znění 
zákona s vyznačením navrhovaných změn je naznačeno 
zrušení této poznámky pod čarou, tato změna však 
v návrhu chybí. Doporučujeme oba materiály uvést do 
souladu. 

 
K čl. I bodu 9 – k § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb.:  

Navrhujeme novelizační bod z důvodu přehlednosti 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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rozdělit do dvou bodů, kdy ve druhém z nich bude 
obsaženo nahrazení stávající věty páté. Připomínáme, 
že po zrušení věty druhé až čtvrté se již nebude jednat 
o větu pátou.  

 
K čl. I bodu 22 – k § 9 odst. 8 písm. c) zákona 
č. 139/2002 Sb.:  

Doporučujeme slovo „slovy“ nahradit slovem „slovem“. 
 
K čl. I bodu 27 – k § 9 odst. 15 zákona č. 139/2002 Sb.:  

Podle čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních pravidel 
vlády je nutné slova „za slovo „změnu“ se vkládají slova“ 
nahradit slovy „na konci textu věty druhé se doplňují 
slova“. 

 
K čl. I bodu 28 – k § 9 odst. 16 zákona č. 139/2002 Sb.:  

Slovo „státu“ se v novelizovaném ustanovení 
nevyskytuje pouze jednou, doporučujeme tedy bližší 
určení, které z nich se nahrazuje, např. slova „a slovo 
„státu“ se nahrazuje“ nahradit slovy „a ve větě páté se 
slovo „státu“ nahrazuje“. 

 
K čl. I bodu 42 – k § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.:  

Navrhujeme čárku před slovem „schválených“ vypustit 
pro nadbytečnost. 

 
K čl. I bodu 50 – k § 18 odst. 15 zákona č. 139/2002 Sb.:  

Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve 
znění: „V § 18 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:“, viz čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

 
K čl. I bodu 52 – k § 19 písm. p) zákona č. 139/2002 Sb.:  

Jelikož se navrhuje zcela nové znění § 19 písmene p), 
doporučujeme využít formulace: „V § 19 písmeno p) 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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zní:“, dle čl. 57 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 54 – k § 20 zákona č. 139/2002 Sb.:  

Navrhujeme před slovo „zrušuje“ vložit slovo „se“.  
 
K čl. III – k úvodní větě: 

Doporučujeme výčet novel chronologicky seřadit, tedy 
novelu katastrálního zákona provedenou zákonem 
č. 460/2016 Sb. předřadit před novelu provedenou 
zákonem č. 183/2017 Sb. 

 
K čl. III bodu 1 – k § 23 odst. 2 písm. i) a j) zákona 
č. 256/2013 Sb.: 

Podle čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme úvodní část novelizačního bodu 
uvést ve znění: „V § 23 se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která 
znějí:“. 

 
K čl. III bodu 2 – k § 35 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.: 

Navrhujeme uvést novelizační bod do souladu s čl. 58 
odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády, tedy jej 
upravit na znění: „V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový 
odstavec 2, který zní:“. 
 

 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

1. Obecně: 
Do zákona požadujeme doplnit text, podle kterého musí 
být při umisťování společných zařízení na zemědělském 
půdním fondu dodržovány zásady plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona č. 334/1992 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že jsou zásady plošné 
ochrany zemědělského půdního fondu, kterými 
jsou všichni vázáni, zakotveny v zákoně 
334/1992 Sb., jeví se jejich začlenění do textu 
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Sb.), a v případě staveb a terénních úprav, aby bylo 
zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu (§ 8 
zákona č. 334/1992 Sb.). 
 
Odůvodnění: Zákon o pozemkových úpravách má 
pomáhat ke zlepšení zemědělské půdy, není v něm 
však uvedena povinnost řídit se zásadami ochrany 
půdy.  
 
Není vydáván souhlas k odnětí půdy podle zákona 
č. 334/1992 Sb., ve kterém by tyto podmínky byly 
stanoveny. V praxi nebývá zajišťováno např. 
hospodárné nakládání s ornicí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

novelizovaného zákona jako nadbytečné. 
Zvláště proto, že příslušné orgány ŽP stanovují 
na začátku řízení své podmínky (§ 6 odst. 6 
zákona), dále se vyjadřují ve fázi vyhotovování 
soupisů nároků ke zjištěným nesouladům, 
a konečně dávají své stanovisko podle § 9 
odst. 10 zákona k plánu společných zařízení. 
V průběhu řízení je tedy vytvořen dostatečný 
prostor na uplatnění zásad plošné ochrany 
ZPF. 
 
Uplatnění požadavků a podmínek z hlediska 
ochrany ZPF v procesu pozemkových úprav 
bude řešeno metodickým sdělením orgánům 
ochrany ZPF (aplikace zákona 334/1992 Sb., 
uplatnění stanovisek podle zákona o PÚ). 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

2. Obecně: 
Požadujeme doplnit ustanovení, podle kterého by 
pozemkové úpravy respektovaly podmínky stanovisek, 
kterými byly dány souhlasy k odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona 
č. 334/1992 Sb a rozhodnutí o udělení předchozích 
souhlasů podle § 13a zákona č. 53/1966 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v případě, že se na území 
řešeném pozemkovými úpravami nachází pozemky, na 
které se tyto souhlasy a rozhodnutí vztahují.  
 
Odůvodnění: 
Jedná se o pozemky, za které se platí odvody za odnětí 
půdy až do doby provedení následné rekultivace podle 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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schváleného plánu. V případě, že v důsledku 
pozemkových úprav není možné rekultivaci dokončit 
podle schváleného plánu, nemůže být ukončena platba 
odvodů za odnětí půdy. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K § 9 odst. 8 písm. d): 
MŽP navrhuje nad rámec navržené změny ustanovení 
§ 9 odst. 8 v bodě d) následující úpravu:  
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, 
podpoře biodiverzity a zvýšení ekologické stability 
jako místní prostřednictvím územního systémy 
systému ekologické stability, doplnění, popřípadě 
odstranění zeleně trvalé vegetace, terénních úprav 
a podobně. 
 
Odůvodnění:  
Ministerstvo životního prostředí vítá navržené změny 
zákona, které podpoří efektivitu pozemkových úprav ve 
vztahu k současným problémům krajiny, resp. adaptační 
potenciál společných opatření. Za tím účelem navrhuje 
výše uvedenou změnu, aby byl do plánů společných 
opatření zařazen územní systém ekologické stability 
(ÚSES) bez rozlišení hierarchických úrovní (tedy místní, 
regionální a nadregionální) vymezený v řešeném území, 
nikoliv jen „místní“ úrovně, jak je uvedeno v platném 
znění uvedeného ustanovení zákona. 
 
Z funkčního hlediska mají prvky ÚSES všech 
hierarchických úrovní lokální význam a struktury ÚSES 
všech hierarchických úrovní je nezbytné vnímat jako 
„místní“ ÚSES, pro který mají být v rámci pozemkových 
úprav zajišťovány podmínky.  
 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 8 písm. d) zákona zní: 
„d) opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí, podpoře biodiverzity a zvýšení 
ekologické stability prostřednictvím územního 
systému ekologické stability, založení, doplnění 
nebo obnovy trvalé vegetace, terénních úprav 
a podobně.“. 
Ministerstvo životního prostředí se v souvislosti 
s touto dohodou zavázalo zpracovat metodické 
sdělení především pro orgány ochrany přírody 
k uplatnění stanovisek v procesu pozemkových 
úprav z hlediska jimi chráněných zájmů, se 
zaměřením na podmínky a požadavky 
týkajících se ÚSES. Metodika bude 
zpracována s využitím konzultací s projektanty 
pozemkových úřadů, pracovníky pozemkových 
úřadů, resp. SPÚ a orgánů ochrany přírody, 
a to nejpozději do 30. 6. 2020. 
 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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MŽP považuje za zásadní, aby v rámci (komplexních) 
pozemkových úprav byly vytvářeny podmínky pro 
existenci ÚSES všech hierarchických úrovní. Vzhledem 
k rozlišení jednotlivých hierarchických úrovní ÚSES ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, vztažené především k příslušnosti různých 
orgánů ochrany přírody k jejich „vymezování 
a hodnocení“, je však potřeba slovo „místní“, které 
specifikuje jen jednu úroveň ÚSES ze zákona 
o pozemkových úpravách vypustit.  
 
MŽP si uvědomuje, že se pozemkové úpravy potýkají 
s nedostatkem výměry půdy pro navržení a případnou 
realizaci ÚSES v potřebných parametrech. Nedostatek 
půdy však nesmí být důvod pro úplnou rezignaci na 
nadmístní úroveň ÚSES, ale jen pro vymezení, 
a případně realizaci v parametrech, které lze v rámci 
pozemkové úpravy projednat a pozemkovou úpravu 
dokončit. 
   
Současně doporučuje vypustit formulaci o odstraňování 
zeleně z příkladného výčtu opatření k ochraně a tvorbě 
životního prostředí, neboť ho MŽP a priori nepovažuje 
za takové opatření, i když připouští, že při realizaci 
společných zařízení podle plánu (projektu) je v určitých 
případech potřeba dřevinnou vegetaci odstranit. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

4. K bodu 6 – k § 4 odst. 2: 
A. V § 4 odst. 2 je třeba uvést, že se jedná pouze 
o změny druhů pozemků v rámci zemědělského 
půdního fondu.  
 
Odůvodnění: 

 
A. Akceptováno. 
Text § 4 odst. 2 zní: „(2) Pokud se pozemkové 
úpravy týkají jen části katastrálního území, 
provádějí se formou jednoduchých 
pozemkových úprav. V případě jednoduchých 
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Pokud by se mělo jednat o změnu druhu pozemku 
náležejícího do zemědělského půdního fondu na druh 
pozemku nenáležející do zemědělského půdního 
fondu, mohlo by se jednat o obcházení zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu (nutnost 
souhlasu s odnětím a platba odvodů za odnětí). 
Možnost změny druhu pozemku náležejícího do 
zemědělského půdního fondu na nezemědělský 
pozemek je akceptovatelná pouze u společných 
zařízení (stávající právní úprava). V důvodové zprávě 
je sice v závorce uvedeno „uvedení dosavadního stavu 
evidovaného v katastru nemovitostí do souladu se 
skutečností“, nicméně se může jednat ve skutečnosti 
o nezemědělskou půdu a o nelegální stav. Požadavek 
souladu s katastrem nemovitostí nelze považovat za  
důvod pro legalizaci nezákonného stavu. Z kontextu 
jiných ustanovení, např. § 12 odst. 3 a § 8 odst. 14 je 
zřejmé, že předkladatel stávající právní úpravu v tomto 
ohledu nehodlá měnit, nicméně pro jasnost právní 
úpravy požadujeme uvedenou úpravu ustanovení.  
 
B. Též dáváme k úvaze, zda požadavek, který je 
obsažen pouze v důvodové zprávě „uvedení 
dosavadního stavu evidovaného v katastru nemovitostí 
do souladu se skutečností“ nezakotvit pro změny druhů 
pozemků mimo společná zařízení přímo v zákoně. 
 
C. Dále považujeme za vhodné doplnit, že pro změnu 
druhu pozemku z trvalého travního pozemku na druh 
pozemku orná není v rámci pozemkových úprav 
vyžadován souhlas podle zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu – viz § 2 zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Odůvodnění: 
 

pozemkových úprav lze upustit od zpracování 
plánu společných zařízení, nejde-li o postup 
podle odstavce 3. Není-li součástí 
jednoduchých pozemkových úprav plán 
společných zařízení, vyhotoví se soupis změn 
druhů pozemků58) z důvodu zjištěných 
nesouladů, ke kterému se ve lhůtě 30 dnů 
vyjádří dotčené orgány státní správy.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Akceptováno jinak. 
Nesoulady v druzích pozemků řeší prováděcí 
předpis k zákonu, tj. vyhláška č. 13/2014 Sb. 
(§ 11 odst. 1). 
 
 
C. Vysvětleno. 
Ke změnám druhů pozemků dochází pouze 
prostřednictvím plánu společných zařízení, 
jehož předepsanou součástí je bilance 
původního a navrhovaného stavu druhů 
pozemků, při němž mají dotčené orgány 
možnost do řízení zasahovat, což je 
jednoznačně stanoveno zákonem. Na začátku 
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Podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
lze zemědělskou půdu evidovanou v katastru 
nemovitostí jako trvalý travní porost změnit na ornou 
půdu jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu. Smyslem ustanovení je chránit kvalitu 
půdy zejména před erozí. Vzhledem k tomu, že 
pozemkové úpravy jsou navrhovány s ohledem na 
erozní ohrožení, je naplnění smyslu ustanovení zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu garantováno 
pozemkovými úpravami. Navíc postup podle zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu, tj. řízení na 
žádost zakončené formálně správním rozhodnutím, 
není kompatibilní s procesem pozemkových úprav. 
 
D. Požadujeme vyjasnit (důvodová zpráva k tomu nic 
neuvádí), proč je v tomto případě jednoduchých 
pozemkových úprav zvláštní právní úprava schvalování 
plánu společných zařízení: schvaluje pozemkový úřad. 
Nejasnost je též procesní. 
 
V ostatních případech, a to i při jednoduchých 
pozemkových úpravách plán společných zařízení 
schvaluje zastupitelstvo obce. Formulace „rozhodne 
o schválení“ značí, že se bude formálně jednat 
o rozhodnutí. Z toho plyne nejasnost ohledně vazby 
tohoto rozhodnutí na rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav podle § 11. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

řízení o pozemkových úpravách jsou 
dotčenými orgány stanoveny podmínky (§ 6 
odst. 6 zákona), dále se tyto dotčené orgány 
vyjadřují ve fázi vyhotovování soupisů nároků 
ke zjištěným nesouladům a konečně dávají své 
stanovisko podle § 9 odst. 10 zákona k plánu 
společných zařízení. V průběhu řízení je tak 
vytvořen dostatečný prostor na uplatnění zásad 
plošné ochrany ZPF. 
 
 
 

 
 

D. Vysvětleno. 
§ 4 odst. 2 neobsahuje právní úpravu 
schvalování plánu společných zařízení. Tato 
úprava je stanovena v následujícím odstavci 3. 
Pokud nedochází k výměně nebo přechodu 
vlastnických práv a pozemkovými úpravami se 
řeší pouze plán společných zařízení, pak nelze 
vydávat rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv (kterému předchází vydání 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových 
úprav), ale pouze rozhodnutí o schválení plánu 
společných zařízení. 
Obce vždy plán společných zařízení schvalují. 
Avšak celé řízení zahrnující plán společných 
zařízení je řízením správním a musí být 
završeno rozhodnutím správního orgánu, tj. 
v případě pozemkových úprav pozemkovým 
úřadem. Zákonem je pak třeba vymezit 
rozhodovací pravomoc pozemkového úřadu 
i pro tyto případy.  
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Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

5. K bodu 23 – k § 9 odst. 10: 
Nelze akceptovat doplnění ustanovení spočívající 
v upuštění od vyhodnocení vlivů na životní prostředí při 
zpracování návrhu pozemkových úprav. 
 
Odůvodnění: 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podléhají záměry 
uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. U pozemkových 
úprav jde konkrétně o bod 93: „Restrukturalizace 
pozemků v krajině a záměry využití neobdělávané půdy 
nebo polopřírodních území k intenzivnímu 
zemědělskému využívání na ploše od stanoveného 
limitu“ (zjišťovací řízení od 10 ha).   
 
Upozorňujeme navíc, že daný bod je transpoziční 
povahy (viz příloha II bod 1. a) směrnice 2011/92/EU, 
který zní „Záměry restrukturalizace zemědělského 
půdního fondu“). Bez dalšího tuto právní úpravu proto 
nelze jiným zákonem vyloučit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 10 ve 
vztahu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

6. K bodu 26 – k § 9 odst. 14: 
V tomto ustanovení není adekvátní odkaz. Pro 
nejasnost ustanovení si vyhrazujeme možnost uplatnit 
připomínky po vyjasnění jeho obsahu. 

 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 8 odst. 5, na které je odkazováno, je 
o oceňování zemědělských pozemků, nikoli o postupu, 
při kterém se navrhují změny druhů pozemků. 

Akceptováno jinak. 
§ 9 odst. 14 je na základě připomínek jiných 
připomínkových míst ponechán v původním, 
nenovelizovaném znění. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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Tato připomínka je zásadní. 

7. K bodu 6 – k § 4 odst. 3: 
Ustanovení není zcela jasné, doporučujeme ho upřesnit 
z hlediska hypotézy a dispozice. Důvodová zpráva 
uvádí, že ustanovení je navrženo pro případy, kdy je 
plán společných zařízení podstatou jednoduchých 
pozemkových úprav.  Doporučujeme skutečnosti 
- umístění a realizace společných zařízení jsou na 

pozemcích státu nebo obce a 
- předmět pozemkových úprav je pouze společné 

zařízení 
koncipovat jako podmínku pro možnost provedení 
jednoduchých pozemkových úprav bez výměny nebo 
přechodu vlastnických práv. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se pouze o formulační úpravu. 
Z navrženého textu novely jsou zmíněné 
předpoklady pro možnost provedení takovýchto 
jednoduchých pozemkových úprav zřejmé. Je-li 
předmětem jednoduchých pozemkových úprav 
plán společných zařízení, je zcela evidentní, že 
se řízení bude týkat pouze společných 
zařízení. Tato skutečnost vyplývá z kontextu 
celého znění zákona. 

8. K bodu 17 – k § 8a: 
Doporučujeme odstranit nesrovnalost mezi 
ustanovením § 3 odst. 2 a § 8a. Uvedení § 3 odst. 2 
v závorce na konci ustanovení § 8a není odpovídající.  
 
Odůvodnění: 
V ustanovení § 3 odst. 2 se výslovně jedná o „pozemky, 
které nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, ale je 
u nich třeba obnovit soubor geodetických informací“. To 
však není případ z ustanovení § 8a, kde jde o pozemky 
s duplicitním zápisem vlastnictví“. Duplicitní zápis 
vlastnictví není soubor geodetických informací. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 3 odst. 2 definuje pozemky, které 
nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, 
ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických 
informací, tj. pozemky neřešené. Z tohoto 
důvodu je zaveden odkaz na dané ustanovení. 

9. K bodu 44 – k § 12 odst. 6: 
Doporučujeme ustanovení upřesnit vložením slova 
„zrealizované“ za slovo „umístěno“, aby bylo 
nepochybné, že se jedná o změnu na již 

Akceptováno jinak. 
„(6) Změna druhu nebo způsobu využití 
pozemku, na kterém je návrhem umístěno 
společné zařízení ve veřejném zájmu, může 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHTJK7A2)



 
 

36 
 

zrealizovaném společném zařízení podle schváleného 
návrhu pozemkových úprav – tak jako je to 
v předchozích odstavcích. 
 

být provedena pouze se souhlasem ústředí. 
…“. 
  
Nejedná se o případné změny druhů pozemků 
u zrealizovaných společných zařízení, ale 
naopak u dosud nezrealizovaných. Podstatou 
tohoto ustanovení je, že např. podle návrhu 
bude mít pozemek druh vodní plocha. Vlastník 
takového pozemku by bez tohoto opatření se 
mohl např. rozhodnout, že tento pozemek 
zalesní a provedl by s tím související řízení. Ve 
výsledku by tak zcela zmařil řízení o územním 
rozhodnutí, které proběhlo v rámci řízení 
o pozemkových úpravách prostřednictvím 
schválení plánu společných zařízení 
a znemožnil by tak realizace např. rybníka, ač 
v řízení o pozemkových úpravách k tomu udělil 
souhlas.    
 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 

1. K čl. I, bod 23 – k § 9 odst. 10: 
Vyloučení vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v případě zpracování návrhu pozemkových 
úprav je podle našeho názoru problematické z hlediska 
naplnění požadavků tzv. směrnice SEA, tj. směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 
27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí. Uvedená směrnice v čl. 
3 vysloveně zmiňuje i využívání půdy, a ač připouští 
i určité výjimky, plošné vynětí možné není. 

 
Důvodová zpráva pak pouze uvádí, že hodnocení vlivů 
na životní prostředí bude provedeno až při realizaci 
stavby – to je ale systém, který směrnice SEA 

Akceptováno. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 10 ve 
vztahu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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nepředpokládá. 
 
Nutno upravit, případně se spojit s gestorem směrnice 
SEA, kterým je MŽP, za účelem dosažení řešení, které 
bude se směrnicí slučitelné. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Úřad vlády ČR - Ministr a 
předseda Legislativní rady 
vlády 
 

1. K části 3.2 RIA: 
Předkladatel předvídá zvýšené náklady na realizaci 
tzv. společných zařízení a zvýšení cen pro výkup 
potřebných pozemků, jejichž výši není schopen 
odhadnout. Ze zprávy však vyplývá, že předkladatel 
údaji potřebnými pro vyčíslení odhadu nákladů 
disponuje a s ohledem na dosavadní zkušenosti 
předpokládá, že se objem výkupů bude pohybovat 
v řádu jednotek, maximálně desítek hektarů za rok. 
Proto požadujeme alespoň rámcové vyčíslení nákladů – 
například odhad jejich horní a dolní hranice na základě 
dosud evidovaných údajů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text RIA upraven. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

2. K RIA – přezkum účinnosti regulace: 
Předkladatel nenavrhuje zpětný přezkum účinnosti 
novely s ohledem na její charakter a rozsah. Povinnost 
přezkumu účinnosti regulace však vyplývá z Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Domníváme se, že právě díky kvantifikaci nákladů 
a ideálně i přínosů bude možné po uplynutí několika let 
dostatečně zodpovědně vyhodnotit účinnost novely. 
Proto požadujeme, aby předkladatel lhůtu zpětného 
přezkumu stanovil. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text RIA upraven. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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3. K části 1.5 RIA: 
Předkladatel uvádí „Dalším cílem návrhu zákona je 
legislativní zajištění možnosti financování 
pozemkových úprav z více zdrojů než jen z kapitoly 
veřejná pokladní správa.“ Z dalšího textu však 
nevyplývá jasně, o jaké zdroje se jedná (Program 
rozvoje venkova a Operační program Životní 
prostředí?). Proto doporučujeme pasáž konkretizovat. 
 

Akceptováno. 
Text RIA upraven. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

4. K části 3.3 RIA: 
Doporučujeme alespoň minimální kvantifikaci přínosů 
navrhované právní úpravy. Škody, které klimatické 
změny páchají národnímu hospodářství, jsou jistě 
vyčíslitelné, stejně tak úspory, které zmírněním dopadů 
těchto změn vzniknou. 
 

Akceptováno. 
Text RIA upraven. 

5. K části 3.4 RIA: 
Předkladatel uvádí, že tzv. nulová varianta je 
„beznákladová“. Pokud je však smyslem navrhované 
právní úpravy řešení identifikovaných problémů (sucha, 
lokálních povodní, eroze půdy atd.), pak z logiky věci 
vyplývá, že při zachování stávajícího stavu škody, 
potažmo náklady pro národní hospodářství budou 
větší. Doporučujeme proto předkladateli podpořit svoji 
argumentaci proti nulové variantě a zdůraznit, že ani ta 
se neobejde bez nákladů, v dlouhodobé perspektivě 
mnohem vyšších. 
 

Akceptováno. 
Text RIA upraven. 

6. K RIA obecně: 
Text zprávy je mnohdy zbytečně komplikovaný 
a repetitivní, místy až na hranici srozumitelnosti. 
Věříme, že sdělení ve zprávě obsažená je žádoucí 
vyjádřit stručněji, proto doporučujeme předkladateli 

Akceptováno. 
Text RIA revidován. 
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zvážit její celkové zjednodušení. 
Například v části 3.1 Identifikace nákladů a přínosů se 
vyskytuje souvětí „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“.  
V souvětí dochází ke zbytečnému opakování slov 
i slovního spojení společná zařízení (jehož význam 
navíc není ve zprávě vysvětlen). Vzhledem k tomu, že 
čtenář byl již do problematiky uveden v předchozích 
částech textu a okolnosti jsou mu z kontextu známy, 
stačilo by větu formulovat jednodušeji, například: „Jsou 
předpokládány zvýšené náklady na výkup pozemků 
a realizaci společných zařízení.“  
Tímto způsobem by bylo možné zjednodušit celou 
zprávu. Jsme přesvědčeni, že stručnější 
a srozumitelnější Závěrečná zpráva RIA je v zájmu jak 
zpracovatelů, tak hodnotitelů, ale i veřejnosti. 
 

Kraj Středočeský Bez připomínek.  

Kraj Jihočeský 
 

1. K § 9 odst. 15: 
Požadujeme ponechat znění zahrnující pojem „územně 
plánovací dokumentací“. 
 
Odůvodnění: 
Není možné se omezit pouze na posuzování souladu 
s územním plánem, protože mít územní plán není v ČR 
pro obce povinností. Závazné pro rozhodování v území 
jsou všechny druhy územně plánovací dokumentace. 
Může tedy nastat situace, že obec schválený územní 
plán nemá, a přesto v pozemkovými úpravami 

Akceptováno jinak. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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dotčeném území existuje závazně vymezený záměr 
např. ÚSES, stavba dopravní infrastruktury apod. 
v platné územně plánovací dokumentaci kraje, v tomto 
případě v zásadách územního rozvoje. Není možné 
vypustit z posuzování souladu s ÚPD ani regulační 
plány, které jsou rovněž závazné pro rozhodování 
v území a jsou navíc již i velmi podrobné. V upraveném 
znění odstavce navíc zůstalo znění „je návrhem na 
jeho aktualizaci nebo změnu“, přitom aktualizace se 
dělají pouze u ZÚR, zatímco u územních plánů se 
dělají změny. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K § 9 odst. 15: 
Změnit upravené znění předposlední věty: „…, kterou 
nejdéle do 1 roku od nejpozději do ukončení 
pozemkových úprav zajistí obec.“  

 
Odůvodnění: 
Územně plánovací dokumentace je závazná pro 
rozhodování v území, a proto není možné 
připouštět nesoulad s ÚPD. Praxe samozřejmě přináší 
tyto situace, kdy návrh plánu společných zařízení, 
v podrobnosti KPÚ a se zohledněním vlastnických 
vztahů v území, je v rozporu s platnou ÚPD. V těchto 
případech by měl být kladen důraz na provedení 
změny (či aktualizace) ÚPD, a to v době mezi návrhem 
společných zařízení a úplným dokončením KPÚ. 
Každopádně by KPÚ neměly být dokončeny v rozporu 
s platnou ÚPD! Ostatně, ani jednotlivé záměry, 
navržené v plánu společných zařízení nelze realizovat 
v rozporu s územně plánovací dokumentací, neboť 
v rozporu s ÚPD nelze vydat závazné stanovisko 
orgánu územního plánování a bez tohoto stanoviska 

Akceptováno jinak. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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nelze pro záměr dle plánu společných zařízení vydat 
rozhodnutí o jeho povolení (umístění), pokud je 
vyžádáno, ani záměr v rozporu s ÚPD nelze realizovat.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K § 9 odst. 15: 
Požadujeme vypustit poslední větu odstavce 
„V ostatních případech musí být plán společných 
zařízení dohodnut s úřadem územního plánování.“  
 
Odůvodnění: 
K plánu společných zařízení se dle § 9 odst. 10 zákona 
č. 139/2002 Sb. vydává závazné stanovisko úřad 
územního plánování. V případě nesouladu s územně 
plánovací dokumentací bude závazné stanovisko 
negativní. Jak může být tedy aplikována věta: 
„V ostatních případech musí být plán společných 
zařízení dohodnut s úřadem územního plánování.“? 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Kraj Plzeňský Bez připomínek.  

Kraj Karlovarský Bez připomínek.  

Kraj Ústecký Bez připomínek.  

Kraj Liberecký 

 

1. K čl. I, bod 26: 
A. § 9 odst. 14: 
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu a poplatky za odnětí pozemků určených  
k plnění funkcí lesa se v řízení o pozemkových 
úpravách nepředepisují v případě, že jsou na těchto 
pozemcích návrhem umístěna společná zařízení podle 
odstavce 8. V ostatních případech se, s výjimkou 

 
A. Akceptováno jinak. 
§ 9 odst. 14 je na základě připomínek jiných 
připomínkových míst ponechán v původním, 
nenovelizovaném znění. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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postupu podle § 8 odst. 5, změny druhů pozemků 
nenavrhují. 
 
Požadavky na úpravu: 
Požadujeme druhou větu předmětného ustanovení 
terminologicky přizpůsobit institutům ochrany 
zemědělského půdního fondu (§ 19 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně ZPF“), v rámci kterých bude § 9 odst. 14 
také aplikován. Vyjma umisťovaných společných 
zařízení, se bude návrh změny druhu pozemku 
zemědělského půdního fondu týkat pouze 
„drobných pozvolných dlouhodobých posunů 
hranic pozemků náležejících do ZPF, včetně 
přirozených posunů koryt vodních toků, kdy došlo 
k přirozené změně druhů pozemků“ tak, jak je 
stanoveno zákonem o ochraně ZPF. Orgán ochrany 
ZPF jako orgán státní správy musí ctít a při své práci 
vycházet z údajů zaznamenaných v katastru 
nemovitostí. V posuzování změn musí orgán ochrany 
ZPF vycházet ze státem spravovaných relevantních 
dat, nikoliv ze subjektivního hodnocení „skutečného“ 
stavu  
při zpracování dokumentace pozemkových úprav. 
Zároveň musí dbát o plnění zákonem daných předpisů 
na ochranu ZPF. Zábor zemědělské půdy 
(zalesňování, zastavění, rozšíření zastavěného území 
v rámci zvětšování zahrad zastavěných stavebních 
pozemků) jinak podléhá zákonem stanovenému 
postupu posouzení a udělení souhlasu orgánu ochrany 
ZPF dle § 5 odst. 2 s územně plánovací dokumentací, 
nebo dle § 9 zákona o ochraně ZPF s odnětím 
zemědělské půdy ze ZPF, případně je žadateli na 
základě ustanovení zákona vyměřen odvod za odnětí 
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zemědělské půdy ze ZPF. Při záboru zemědělské půdy 
I. a II. třídy ochrany musí žadatel doložit veřejný zájem, 
jenž výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
ZPF. Požadavek na provázání norem a relevantní  
úpravu druhé věty ustanovení § 9 odst. 14 má zajistit, 
aby při rozhodování skutkově shodných nebo 
podobných případů, které umožní provést finální 
změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí, 
nevznikaly ve správní praxi nedůvodné rozdíly.  A to 
i s ohledem na znění § 3 odst. 3 novelizovaného 
zákona, které zní: …„Pozemky zastavěné stavbou, 
která není ve vlastnictví státu, pozemek funkčně 
související s touto stavbou včetně přístupové cesty, 
zahrady, pozemky v zastavěném území, pozemky 
v zastavitelných plochách4) a pozemky, na nichž se 
nacházejí veřejná nebo neveřejná pohřebiště, lze řešit 
v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich 
vlastníka. Pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené 
pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že 
s řešením v pozemkových úpravách souhlasí.“… 
 
B. § 8 odst. 5: 
Při oceňování zemědělských pozemků se pro 
stanovení nároků v řízení o pozemkových úpravách 
použije základní cena podle zvláštního právního 
předpisu, která se zjistí podle bonitovaných půdně 
ekologických jednotek evidovaných v celostátní 
databázi a vztažených k zaměření skutečného stavu 
v terénu. Údaje o bonitovaných půdně ekologických 
jednotkách vedených v katastru nemovitostí se použijí 
jen v případech pozemkových úprav, kde není účelné 
vycházet ze zaměření skutečného stavu (§ 9 odst. 4). 
 
Požadavky na úpravu: 
Doporučujeme formulaci § 8 odst. 5 srozumitelně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že § 9 odst. 14 nebude 
novelizován, není důvodné novelizovat § 8 
odst. 5. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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přizpůsobit v návaznosti na výše uvedené. Podmínky 
v území jsou značně rozmanité a mnohdy konfliktní, 
proto je třeba jednoznačnou formulací ustanovení 
předcházet porušení principů a zájmů vyplývajících 
nejen ze zákona o ochraně ZPF.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

2. K bodu 42: 
§ 12 odst. 3: 
Pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným 
orgánem státní správy (§ 9 odst. 10), výstavbu polních 
a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu 
a další společná zařízení zahrnutá  
do schváleného návrhu pozemkových úprav se upouští 
od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního 
fondu, vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
a od rozhodnutí o využití území. 
 
§ 9 odst. 10 
Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných 
zařízení dotčeným orgánům státní správy, které vyzve 
k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení výzvy. K později uplatněným stanoviskům se 
nepřihlíží. Souhlasné stanovisko nahrazuje opatření 
(rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle 
zvláštních právních předpisů. Při zpracování návrhu 
pozemkových úprav, jehož součástí je plán společných 
zařízení, se upouští od vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí podle zvláštního právního předpisu. 
 
Požadavky na úpravu: 
Pokud rozhodnutí o pozemkových úpravách je 
uznáváno jako jedinečný povolovací proces, který 

Vysvětleno. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 10 ve 
vztahu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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nahradí mimo jiné i vydání územního rozhodnutí či 
rozhodnutí o využití území, pak není vůbec jasné, kde 
zákonodárce vidí prostor pro postup dle zákona 
č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů  
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Návazné stavební povolení záměru je  
po umístění konfliktní stavby / opatření do území pouhá 
formalita, jenž řeší technické parametry již umístěné 
a de facto umožněné stavby. Viz Důvodová zpráva, 
bod 42 (§12 odst. 3): Vyžadovat vyhodnocení vlivu na 
životní prostředí je v této fázi řízení neúčelné a zvyšuje 
neúměrně náklady řízení. V této fázi se jedná pouze 
o návrh, resp. projekt, k jehož realizaci ani nemusí 
s ohledem na veřejný zájem a požadavky obcí vůbec 
dojít. Hodnocení vlivu na životní prostředí je 
v případě potřeby na místě až při vlastní realizaci 
stavby. Kromě toho je třeba si uvědomit, že mezi 
návrhem plánu společných zařízení a vlastní realizací 
stavby je značná časová prodleva, a posuzování vlivu 
na životní prostředí tak z hlediska posouzení 
aktuálního stavu postrádá smysl. Navrhovanou 
úpravou není žádným způsobem dotčena potřeba 
posouzení vlivů na životní prostředí v době přípravy 
skutečné realizace stavby.  
  
Upuštění od vyhodnocení vlivů na ŽP je v rozporu 
s bodem č. 93 přílohy 1 zákona o posuzování vlivů na 
ŽP. Rovněž metodika MŽP k tomuto bodu uvádí: 
„Restrukturalizaci je nutné chápat jednak v souladu 
s § 3 odst. 2 zákona o katastru nemovitostí a za druhé 
jako terénní úpravy pozemků jako jsou terénní 
urovnávky, meze, terasy atd. Ustanovení § 3 odst. 2 
citovaného zákona zní: „Pozemky se člení podle druhů 
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na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 
sady, trvalé travní porosty (dále jen „zemědělské 
pozemky“), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné 
plochya nádvoří a ostatní plochy.“ Restrukturalizací se 
tedy rozumí záměr, jehož účelem je provést změnu 
druhu pozemku ze stávajícího druhu na jiný o příslušné 
výměře dosahující nebo přesahující limitní hodnotu, 
nebo záměr, jehož účelem je provést terénní úpravy, 
kdy plocha těchto úprav dosahuje nebo přesahuje 
limitní hodnotu.“ Dále konstatujeme, že rozhodnutí 
o plánu společných zařízení nahrazuje územní 
rozhodnutí a může být jediným povolujícím 
rozhodnutím, posouzení vlivův takovém případě musí 
předcházet vydání tohoto rozhodnutí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

3. K § 14 odst. 1: 
Předmětem pozemkových úprav v katastrálních 
územích s nedokončeným scelovacím řízením jsou 
všechny pozemky nacházející se v katastrálním území, 
ve kterém nebylo dokončeno scelovací řízení podle 
dříve platných zvláštních právních předpisů (dále jen 
"scelování"), bez ohledu na dosavadní způsob jejich 
využití a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. 
Ustanovení § 3 odst. 3 se nepoužije. Do obvodu 
pozemkové úpravy lze zahrnout i pozemky, které 
nebyly dotčeny nedokončeným scelovacím řízením. 
 
Odůvodnění: 
Poslední věta uvedeného odstavce není s dvojitou 
negací zcela srozumitelná. Krajský úřad má za to, že 
znění věty má být: … „pozemky, které byly dotčeny 
nedokončeným scelovacím řízením“. 

Vysvětleno. 
Zápor v poslední větě není možné chápat jako 
dvojitý, neboť „nedokončené scelovací řízení“ 
je formální název procesu.  
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

4. Obecně: 
V odkazech na jednotlivé zákony, které jsou v návrhu 
uvedeny pod čarou, doporučujeme pro přehlednost 
konečného díla sjednotit úpravu, a u všech citovaných 
zákonů uvést jejich plný název. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Text návrhu projde finální revizí, nicméně při 
tvorbě novely bylo postupováno v souladu 
s Legislativními pravidly vlády, tzn., že úplná 
citace právního předpisu byla zvolena pouze 
tam, kde se odkaz na daný právní předpis 
objevuje poprvé.  
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 

Kraj Pardubický Bez připomínek.  

Kraj Vysočina Bez připomínek.  

Kraj Zlínský 
 

1. K čl. I, bod 27 – k § 9 odst. 15): 
Doporučujeme zvážit úpravu navrhovaného textu 
v souladu s níže uvedeným zdůvodněním, zejména 
vypuštění textu „aktualizaci nebo“ a prodloužení 
navrhované roční lhůty pro změnu územního plánu. 
 
Zdůvodnění:   
1) Při změně formulace z „územně plánovací 
dokumentací“ na „platným územním plánem“ dochází 
k opomenutí souladu s regulačními plány, které jsou 
jedním z druhů územně plánovací dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že lze v pozemkových úpravách, se 
souhlasem jejich vlastníka, řešit také pozemky 
v zastavěném území a pozemky v zastavitelných 
plochách, lze předpokládat dotčení právě i regulačních 
plánů.   

Akceptováno jinak. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
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2) Výraz „aktualizace“ nelze v souvislosti s územním 
plánem použít. Územní plány se mění „změnou 
územního plánu“.  
3) Navrženou lhůtu pro zajištění změny územního 
plánu do 1 roku od ukončení pozemkových úprav, 
nepovažujeme za přiměřenou. Máme za to, že aby se 
uvedená lhůta stala obecným pravidlem, je příliš 
krátká. Uvedenou lhůtu by bylo možno akceptovat 
v případě, že by se jednalo o schválení pořízení změny 
územního či regulačního plánu. 
 

Kraj Jihomoravský Bez připomínek.  

Kraj Královehradecký Bez připomínek.  

Kraj Olomoucký 
 

1. K čl. I, bod 27 – k § 9 odst. 15: 
Z textu věty druhé platného znění „Není-li návrh plánu 
společných zařízení ze závažných důvodů v souladu 
s územně plánovací dokumentací platným územním 
plánem, je návrhem na její jeho aktualizaci nebo 
změnu, kterou nejdéle do 1 roku od ukončení 
pozemkových úprav zajistí obec.“ doporučujeme 
vypustit slovní spojení „aktualizaci nebo“. 

 
Zdůvodnění: Dle stavebního zákona § 2 odst. 1 písm. n) 
je územně plánovací dokumentace obecný pojem, který 
zahrnuje zásady územního rozvoje, územní plán 
a regulační plán. Zásady územního rozvoje se mění 
aktualizací a územní a regulační plán změnou. Proto 
slovo aktualizace již ve větě nemá smysl. Uvedená 
připomínka zahrnuje pouze uvedení do souladu se 
zněním stavebního zákona. 
 

Akceptováno jinak. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 

Kraj Moravskoslezský 1. K čl. I, bod 27 – k § 9 odst. 15: Akceptováno jinak. 
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 Tento novelizační bod zní: „V § 9 odst. 15 se slova 
„územně plánovací dokumentací“ nahrazují slovy 
„platným územním plánem“, slovo „její“ se nahrazuje 
slovem „jeho“ a za slovo „změnu“ se vkládají slova „, 
kterou nejdéle do 1 roku od ukončení pozemkových 
úprav zajistí obec“.“ 
 
Navrhujeme v příslušném ustanovení zachovat pojem 
„územně plánovací dokumentace“. Požadujeme vypustit 
slovo „aktualizace“ a dále nahradit navrhovaný text 
„kterou nejdéle do 1 roku od ukončení pozemkových 
úprav zajistí obec“ textem „o jejímž pořízení rozhodne 
obec do 1 roku od ukončení pozemkových úprav“.  
 
Alternativně doporučujeme navržené ustanovení § 9 
odst. 15 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru z hlediska zákonného nastavení 
hierarchie a druhů nástrojů územního plánování 
neexistuje legitimní důvod, pro který by měl plán 
společných zařízení respektovat územní plán a naopak 
by nemusel být v souladu se zásadami územního 
rozvoje anebo s regulačním plánem. V důvodové zprávě 
je k této úpravě uvedeno, že „plán společných zařízení 
je natolik konkrétním podkladem (prvky jsou umisťovány 
na konkrétní pozemky), že je třeba navazovat na 
jednoznačně schválený územní podklad.“ Toto 
odůvodnění nevychází ze skutečnosti a z právní úpravy 
stavebního zákona. Způsob schvalování zásad 
územního rozvoje, územního a regulačního plánu je 
totožný, všechny tyto územně plánovací dokumentace 
jsou vydávány formou opatření obecné povahy 
a všechny tři jsou podkladem pro rozhodování v území, 
tedy pro rozhodování v podrobnosti jednotlivých 

Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
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pozemků. Samozřejmě, že posuzování souladu záměrů 
s těmito dokumentacemi jejich podrobnost z povahy věci 
reflektuje.  
 
Požadujeme vypustit slovo „aktualizace“, a to bez ohledu 
na to, zda zůstane v příslušném ustanovení zachována 
územně plánovací dokumentace, nebo bude tento pojem 
nahrazen územním plánem. Pojem „aktualizace“ totiž 
stavební zákon upravuje pouze v souvislosti se 
zásadami územního rozvoje. Z hlediska jejich 
zákonného obsahu je však vyloučeno, aby byl plán 
společných zařízení samostatným podkladem pro jejich 
aktualizaci. Vzhledem k tomu, že zásady územního 
rozvoje vymezují plochy a koridory pro záměry 
nadmístního významu, regionální a nadregionální 
územní systém ekologické stability apod., a tato 
regulace nemusí být v době provádění pozemkových 
úprav promítnuta v územním plánu, měly by naopak 
zásady územního rozvoje být podkladem pro plán 
pozemkových úprav (viz výše).  
 
Proces pořízení územního plánu i ostatní územně 
plánovací dokumentace je zákonem jasně stanoven. 
O pořízení územního plánu a jeho vydání formou 
opatření obecné povahy rozhoduje obec, územní plán 
pořizuje dle jasně stanovených pravidel pořizovatel. 
Pořizování více změn územního plánu se až na výjimky 
nedoporučuje. Pojem „zajistit změnu územního plánu“ 
není jednoznačný a není zřejmé, co jím je myšleno. Tím, 
že na dobu pořízení územního plánu má vliv spousta 
faktorů, které objektivně nelze ovlivnit, nelze stanovit 
lhůtu pro pořízení či dokonce vydání změny územního 
plánu. Navrhujeme stanovit lhůtu pro rozhodnutí obce 
o pořízení takovéto změny.  
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Považujeme za nutné zdůraznit, že ve stávající právní 
úpravě je zahrnut postup, který problematiku průmětu 
pozemkových úprav, respektive plánu společných 
zařízení do územně plánovací dokumentace řeší, když 
podle § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, územně plánovací podklady (tj. 
i územně analytické podklady) slouží mj. jako podklad 
k pořizování územně plánovací dokumentace (tj. 
i územních plánů) nebo její změně. V návaznosti na to, 
podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 200/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“), podkladem pro zadání územního plánu 
jsou územně analytické podklady… Na základě 
přílohy č. 1 k vyhlášce „Obsah datové báze územně 
analytických podkladů“, části A, číslo jevu 116a, je 
sledovaným jevem „plán společných zařízení“ (od 
nabytí účinnosti novely provedené vyhláškou č. 13/2018 
Sb. ke dni 29. 1. 2018), což je institut 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. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Magistrát hl. m. Prahy 1. K čl. I, bod 27 – k § 9 odst. 15: 
Doporučujeme vypustit slova: „se slova „územně 
plánovací dokumentací“ nahrazují slovy „platným 
územním plánem“, slovo „její“ se nahrazuje slovem 
„jeho“ a“. 
 

Akceptováno jinak.  
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
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Odůvodnění: 
Ustanovení je v návrhu upraveno tak, že plán 
společných zařízení nově nebude muset být v souladu 
s územně plánovací dokumentací, ale pouze s platným 
územním plánem. V Důvodové zprávě se k tomu uvádí, 
že „(ú)zemně plánovací dokumentace je velmi široký 
pojem“. To je, podle našeho názoru, zřejmě výsledkem 
nepochopení příslušných ustanovení zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze 
strany předkladatele návrhu. Uvedený pojem je 
jednoznačně definován § 2 odst. 1 písm. n) stavebního 
zákona, podle něhož se rozumí územně plánovací 
dokumentací: 
- zásady územního rozvoje, 
- územní plán, a 
- regulační plán. 

Zásady územního rozvoje (srovn. § 36 až 42c 
stavebního zákona) představují nadřazenou územní 
dokumentaci, de facto se jedná o územní plán kraje, se 
kterým musí být územní plány obcí v souladu. Pojem 
územní plán (§ 43 až 60 stavebního zákona) není třeba 
vysvětlovat. Regulační plány jsou velmi podrobnými 
plány pro zastavění určité lokality, navazují na územní 
plán a mají mnohem vyšší míru rozlišení než územní 
plán (do úrovně umístění jednotlivých budov) – 
v hlavním městě Praze aktuálně existuje regulační plán 
pouze pro Anenskou čtvrť. K tomu je třeba doplnit, že 
bude-li schválen nový stavební zákon, velmi 
pravděpodobně se dočkáme i celostátní obdoby 
územního plánu, která pak rovněž bude počítána mezi 
územně plánovací dokumentaci. Nedomníváme se tedy, 
že by pojem územně plánovací dokumentace byl široký 
či vágní, a nepovažujeme za účelné a vhodné zákon 
č. 139/2002 Sb. měnit navrhovaným způsobem – bylo by 
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nelogické, aby plán společných zařízení musel být 
v souladu s územním plánem a nemusel být v souladu 
se zásadami územního rozvoje kraje, regulačním 
plánem určitého území nebo s budoucím územním 
plánem České republiky. 
- Nebude-li výše uvedené doporučení akceptováno, 

doporučujeme kromě navrhovaného ve druhé větě 
vypustit slova „aktualizaci nebo“. 

 
Odůvodnění: 
Aktualizují se zásady územního rozvoje, mění se územní 
plán. Pokud by byl schválen text, podle kterého plán 
společných opatření nebude muset být v souladu se 
zásadami územního rozvoje, pak nebude co 
aktualizovat.  
 
- V případě, že nebudou výše uvedená doporučení 

akceptována, doporučujeme navrhovaný text 
nahradit textem: 

„V § 9 odst. 15 se slova „územně plánovací 
dokumentací“ v obou případech nahrazují slovy „platným 
územním plánem“, slovo „její“ se nahrazuje slovem 
„jeho“ a za slovo „změnu“ se vkládají slova  
„, kterou nejdéle do 1 roku od ukončení pozemkových 
úprav zajistí obec.“. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že slova „územně plánovací 
dokumentací“ je nahrazován slovy „platným územním 
plánem“ ve dvou případech; tak, jak je toto ustanovení 
navrženo, není podle našeho názoru dostatečně určité. 
 

Agrární komora ČR Bez připomínek.  
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Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Asociace soukromého 
zemědělství 
 

1. Obecně: 
Urychlené dokončeni komplexních pozemkových úprav 
považujeme za zcela nezbytné a přínosné pro všechny 
vlastníky i hospodařící subjekty. Navrhujeme proto, aby 
byly v rámci § 11 odst. 4 zásadně snížen požadavek na 
minimální podíl výměry pozemků, jejichž vlastníci musí 
s návrhem pozemkových úprav souhlasit. Z praxe je 
zřejmé, Že při současném nastavení je velmi obtížné 
pozemkové úpravy zahájit a i z toho důvodu je jejich 
postup velmi pomalý. Zároveň je nutné vzít v úvahu, že 
mnoho pozemků je zapsáno bez vlastníka nebo je 
v procesu dědického řízení a tyto pozemky nelze do 
stanoveného limitu započítat, což dále zahájení KPÚ 
znesnadňuje.  
 
Pokud je tedy cílem Ministerstva zemědělství ČR 
pozemkové úpravy urychlit a zvýšit jejich operativnost, 
jak uvádí důvodová zpráva k navrhovanému materiálu, 
je žádoucí snížit požadovaný podíl řešených pozemků 
se souhlasem vlastníka alespoň na 30 %. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Současný souhlas s návrhem pozemkových 
úprav alespoň 60 % výměry vlastníků pozemků 
pro vydání rozhodnutí odpovídá poznatkům 
z dosavadní praxe. Jedná se o nadpoloviční 
souhlas, který reprezentuje mj. i to, že je návrh 
v souladu s veřejným zájmem. Rozhodování 
o návrzích pozemkových úprav se souhlasy 
pod touto současnou hranicí souhlasů by 
mohlo vést ke zvýhodňování jednoho 
většinového vlastníka oproti značnému 
množství menšinových vlastníků v řešeném 
území, jehož jediný souhlas by stačil k vydání 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových 
úprav. Neznámým vlastníkům 
a předpokládaným dědicům po zemřelých 
vlastnících je v řízení o pozemkových úpravách 
ustanovován opatrovník, jehož 
souhlas/nesouhlas je do výsledné sumy 
souhlasů s návrhem pozemkových úprav 
započítáván.  
 
K zahájení pozemkových úprav odkazujeme na 
§ 6 odst. 1, kdy v odůvodněných případech 
zahájí pozemkový úřad řízení o pozemkových 
úpravách bez nutnosti podaných požadavků 
vlastníků. 
 

Česká biskupská 
konference 
 

1. K čl. I, bod 4 – k § 3 odst. 4: 
Navrhovaný bod č. 4 novely, kterým se v ustanovení § 3 
odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. vkládají za slovo 
„kongregace“ slova „a o nichž nebylo dosud rozhodnuto 

Akceptováno částečně. 
§ 3 odst. 4 upraven následujícím způsobem:  
„(4) Pozemky ve vlastnictví státu, jejichž 
původním vlastníkem byly církve, náboženské 
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podle zvláštního právního předpisu57)“ navrhujeme 
včetně poznámky pod čarou vypustit.  
Odůvodnění: 
Ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
(dále jen „PozÚ“) má za cíl zachovat majetkovou 
základnu pro vypořádání státu a církví a náboženských 
společností tím, že ve vztahu k původnímu církevnímu 
majetku, který je ve vlastnictví státu, stanoví povinnost 
pozemkových úřadů vést tento majetek při provádění 
pozemkových úprav odděleně a stanoví fikci, dle níž se 
na pozemky „vycházející“ z pozemkových úprav nahlíží 
jako na původní majetek církví a náboženských 
společností podle zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi (dále jen „ZMV“).  
Novela PozÚ navrhuje zaxhovat tento režim pouze ve 
vztahu k pozemkům, o nichž nebylo dosud rozhodnuto 
podle ZMV. Rozumíme zamýšlenému účelu návrhu 
novely předmětného ustanovení, avšak máme za to, že 
v praxi by v tuto chvíli a v této podobě přineslo více 
problémů než užitku. 
Zaprvé, není zřejmé, co se myslí rozhodnutím podle 
ZMV. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi zná 
několik režimů vydávání majetku. Ve vztahu 
k zemědělským nemovitostem přichází do úvahy 
rozhodnutí o schválení dohody o vydání zemědělské 
nemovitosti (§ 9 odst. 3 ZMV) a rozhodnutí o vydání 
zemědělské nemovitosti (§ 9 odst. 6 ZMV). Oba tyto 
druhy rozhodnutí lze však ještě napadenout žalobou 
podle části páté občanského soudního řádu.  
Ve vztahu k jiným věcem než zemědělským 
nemovitostem ZMV žádné správní rozhodnutí 
nepředpokládá. Majetek se v tomto režimu vydává 
dohodou o vydání jiné věci než zemědělské nemovitosti 

řády a kongregace, se do doby vydání 
rozhodnutí podle § 11 odst. 4 až do zápisu 
listin o vydání těchto pozemků podle 
zvláštního právního předpisu57) do katastru 
nemovitostí vedou a řeší odděleně od ostatní 
půdy ve vlastnictví státu. Tyto pozemky se 
nepoužijí na společná zařízení jako v případě 
půdy ve vlastnictví státu (§ 9 odst. 17), lze však 
s nimi nakládat ve smyslu ustanovení § 2. Na 
nově vzniklé pozemky podle schváleného 
návrhu se nahlíží jako na původní majetek 
podle zvláštního právního předpisu8). Tato 
skutečnost se za účelem vyznačení v katastru 
nemovitostí uvede v rozhodnutí vydávaném 
podle § 11 odst. 8.“. 
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a v případě jejího neuzavření se lze bránit žalobou 
o nahrazení projevu vůle (§ 10 odst. 4 ZMV). 
Konečně ZMV nepředpokládá (v první fázi) ani žádné 
správní rozhodnutí o majetku, jež je ve vlastnictví osoby 
odlišné od povinných osob, avšak byl na ně státem 
převeden v rozporu s tzv. blokačním paragrafem. Ve 
vztahu k tomuto majetku je umožněno oprávněným 
osobám žalovat na určení vlastnického práva státu 
a v případě úspěchu uplatnit svůj restituční nárok. 
K uplatnění restitučního nároku po právní moci 
rozhodnutí dle § 18 odst. 1 ZMV však mají oprávněné 
osoby jednoroční lhůtu (§ 18 odst. 1 ve spojení s § 9 
odst. 1 a § 10 odst. 1 ZMV). Během této roční lhůty by 
byla v nejistotě jak oprávněná osoba (zda si pozemkový 
úřad uvědomí povinnost tento majetek znovunabytý 
státem vést odděleně) i pozemkové úřady. 
Nadto, z textu není zřejmé, zda se musí jednat 
o rozhodnutí pravomocné, zda je o rozhodnutí správní 
či soudní. Ovšem i u pravomocných rozhodnutí je třeba 
vyčkat případných mimořádných opravných prostředků 
k dosažení jistoty o nezměnitelnosti takového 
rozhodnutí.  
Zadruhé, většina sporů o vydání pozemků se nachází 
ve fázi soudního řízení. Ovšem pokud by rozhodnutí 
o provedení pozemkových úprav nabylo právní moci 
kdykoliv během řízení, mělo by za důsledek (ve většině 
případů) zánik nároku oprávněné osoby na vydání 
majetku. 
Zatřetí, vzhledem k výše uvedenému by pozemkové 
úřady musely mát přehled o veškerých soudních 
sporech na základě ZMV, které se vedou ve vztahu 
k pozemkům v katastrálním území, v němž mají 
pozemkové úpravy probíhat. Jsme přesvědčeni o tom, 
že pozemkové přady takovými informacemi nedisponují. 
Nedodržení povinnosti postupu dle § 3 odst. 4 PozÚ 
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u pozemků, které jsou předmětem soudních sporů, jež 
by způsobilo zánik nároku oprávněné osoby na vydání 
takových pozemků, by založilo odpovědnost státu 
k náhradě škody dle zákona č., 82/1998 Sb. 
Začtvrté, navrhované znění novely předmětného 
ustanovení nijak nedopadá na pozemky, ve vztahu 
k nimž oprávněné osoby vůbec neuplatnily výzvu 
k vydání věci. Gramatický výklad předmětného 
ustanovení totiž vede k závěru, že blokace se uplatní 
pouze k pozemkům, o nichž bylo rozhodnuto podle 
ZMV. Avšak pokud oprávněná osoba svůj nárok ve 
vztahu k určitým pozemkům vůbec neuplatnila, tento 
majetek bude nadále (bezdůvodně) blokován, 
resp.podroben zvláštnímu režimu § 3 odst. 4 PozÚ.  
Z výše uvedených důvodů tedy máme za to, že 
navrhované znění novely § 3 odst. 4 PozÚ by bylo lepší 
prozatím zcela vypustit. Případně jsme k dispozici 
spolupracovat na takovém znění, které by vzalo do 
úvahy výše uvedené problematické aspekty. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

1. K čl. I, bod 29: 
V § 9 odst. 17 návrhu zákona se nově ukládá povinnost 
dotčeným orgánům státní správy, a to vydávat souhlas 
použít pro společná zařízení pozemky ve vlastnictví 
státu, které jsou určeny pro těžbu nerostů, apod. Český 
báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) požaduje doplnit materiál 
(např. Důvodovou zprávu) o vyčíslení předpokládaných 
dopadů na dotčené orgány státní správy, včetně četnosti 
případů a finančních nákladů.  
 

Akceptováno.  
O požadované vysvětlení bude doplněna RIA: 
„SPÚ zahajuje cca 170 – 200 pozemkových 
úprav ročně. Případy, kdy obvod pozemkových 
úprav zahrnuje i části dobývacího prostoru, se 
pohybují řádově v jednotkách. Finanční 
náklady jsou tedy ve vztahu k celkovému 
objemu prací prováděných obvodními 
báňskými úřady nevýznamné. Případná 
požadovaná vyjádření vycházejí ze stávající 
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Tuto připomínku vznáší ČBÚ s ohledem na nové 
povinnosti, které v souvislosti s vydáváním souhlasů 
podle § 9 odst. 17 vyvstanou dotčeným orgánům státní 
správy, mezi kterými zjevně budou i orgány státní 
báňské správy (hlavně obvodní báňské úřady). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

dostupné dokumentace báňských úřadů a není 
třeba dalších úkonů při této činnosti.    
Vyjádření dotčeného správního orgánu má 
sloužit především k zajištění bezpečnosti 
a k ochraně zájmu dotčeného orgánu v řešené 
lokalitě.“. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický  
a katastrální 

1. K čl. I, bod 38 – k § 11 odst. 14: 
Požaduji poslední větu odstavce zrušit. 
Odůvodnění: 
Poslední věta odstavce 14 je duplicitní s větou první 
v odstavci 15 (viz bod 39). Osobní věcná břemena 
zahrnují osobní služebnosti, reálná břemena i výměnky, 
neboť výměnek musí být zřízen jako reálné břemeno, 
aby mohl být zapsán v katastru nemovitostí. Ustanovení 
věty poslední je tak nadbytečné. Co se týče 
pozemkových služebností, ty podle našeho názoru 
nemohou automaticky přecházet, protože jsou vázány 
k danému pozemku, resp. k jeho vlastnostem a umístění 
v území, a musí být tudíž vždy řešeny v rámci nového 
uspořádání pozemků rozhodnutím. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text upraven v souladu s připomínkou. 

2. K čl. I, bod 14 – k § 8 odst. 1: 
Doporučuji alespoň v důvodové zprávě uvést způsob 
rozdělení přebytků výměry v případech, kdy stát nebude 
vlastnit žádný pozemek v obvodu pozemkových úprav. 
 

Vysvětleno. 
V případě, že stát nebude vlastnit v obvodu PÚ 
žádný pozemek, nedojde ke změně režimu. 
Vytvořen bude po dobu řízení o pozemkových 
úpravách pozemek fiktivní s „přebývající“ 
výměrou a v konečném stavu bude tato výměra 
využita pro umístění společných zařízení. Do 
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evidence KN tak nebude mít zjištěný nadbytek 
žádný dopad, neboť dojde k dořešení návrhem 
nového uspořádání.   

 

3. Obecně: 
Doporučuji v rámci novelizace prověřit ustanovení § 9 
odst. 9, neboť toto ustanovení není uvedeno v platném 
znění. 
 

Akceptováno.  
§ 9 odst. 9 byl do platného znění pro 
odstranění pochybností doplněn. 

Hospodářská komora 
 

1. K § 3 odst. 2: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit  
následovně: 
„(2) Obvod pozemkových úprav je území dotčené 
pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo 
více celky v jednom katastrálním území. Bude-li to pro 
obnovu katastrálního operátu třeba, lze do obvodu 
pozemkových úprav zahrnout i pozemky, které 
nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, ale je u 
nich třeba obnovit soubor geodetických informací.3) Je-li 
to k dosažení cílů pozemkových úprav vhodné, lze do 
obvodu pozemkových úprav zahrnout rovněž pozemky 
v navazující části sousedícího katastrálního území. Se 
souhlasem ústředí může obvod pozemkových úprav 
tvořit více na sebe navazujících katastrálních území. 
V případě potřeby řešení vodohospodářských opatření 
[§ 9 odst. 8 písm. c)] může, se souhlasem ústředí, obvod 
pozemkových úprav tvořit více na sebe navazujících 
katastrálních území. Jde-li o katastrální území v obvodu 
působnosti jiného pozemkového úřadu, než který zahájil 
řízení o pozemkových úpravách, zahrne pozemkový 
úřad, který řízení zahájil, předmětné pozemky do obvodu 
pozemkových úprav po dohodě s pozemkovým úřadem, 
v jehož obvodu působnosti se příslušné pozemky 
nacházejí. O takových pozemcích rozhoduje pozemkový 

Akceptováno jinak. 
§ 3 odst. 2 zní: 
„(2) Obvod pozemkových úprav je území 
dotčené pozemkovými úpravami, které je 
tvořeno jedním nebo více celky v jednom 
katastrálním území. Bude-li to pro obnovu 
katastrálního operátu třeba, lze do obvodu 
pozemkových úprav zahrnout i pozemky, které 
nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, 
ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických 
informací.3) Je-li to k dosažení cílů 
pozemkových úprav vhodné, lze do obvodu 
pozemkových úprav zahrnout rovněž pozemky 
v navazující části sousedícího katastrálního 
území. V případě potřeby řešení 
vodohospodářských opatření [§ 9 odst. 8 
písm. c)] může, se souhlasem ústředí, 
obvod pozemkových úprav tvořit více na 
sebe navazujících katastrálních území. 
Obvod pozemkových úprav může, se 
souhlasem ústředí, tvořit rovněž více 
katastrálních území v rámci jedné obce. 
Jde-li o katastrální území v obvodu působnosti 
jiného pozemkového úřadu, než který zahájil 
řízení o pozemkových úpravách, zahrne 
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úřad, který řízení zahájil.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme pozměnit nově doplňovanou větu a zobecnit 
ji. Její upřesnění může být provedeno až v nižších 
prováděcích předpisech. Současné navrhované znění by 
v praxi stejně znamenalo to, že důvody jiné – níže 
uvedené – by se za vodohospodářská opatření pouze 
schovávaly. 
Komplexní pozemkové úpravy, jak už z názvu vyplývá, 
se zabývají komplexním řešením území. Nejen důvod 
vodohospodářský může být důvodem zahrnutí více 
katastrálních území. Často je třeba řešit i zpřístupnění 
pozemků, erozi půdy, složité vlastnické vztahy 
nabourané a často přeťaté dobou předlistopadovou 
v rozsahu větším než jedno katastrální území, 
využitelnost státní a obecní půdy a další. 
Navíc v ČR existuje mnoho obcí, jež mají 2 a více 
katastrálních území. U těchto obcí se řeší vše vždy 
dohromady. Například mají vždy jen jeden územní plán, 
jednoho starostu, … (a je to tak logické). Pokud se ale 
pozemkové úpravy zpracovávají po jednotkách 
katastrální území, má pak obec zpracovány třeba 3 
plány společných zařízení a další dokumentaci v rámci 
pozemkových úprav (často vždy od jiného dodavatele ve 
zcela jiné koncepci). Ohlasy od starostů dotčených obcí 
jsou velmi často negativní a pozemkové úpravy se pak 
jeví jen jako nesmyslný byrokratický proces bez důrazu 
na smysl a cíl celé páce. 
Rovněž vlastnictví pozemků je často spjato s jednotkou 
obec, nikoliv s jednotkou katastrální území. Rozdělení 
pozemkových úprav po jednotlivých katastrálních 
územích často blokuje smysl a cíl pozemkových úprav 
definovaný v § 2 tohoto zákona. 
Rovněž z praxe víme, že i využití státní a obecní půdy 

pozemkový úřad, který řízení zahájil, 
předmětné pozemky do obvodu pozemkových 
úprav po dohodě s pozemkovým úřadem, 
v jehož obvodu působnosti se příslušné 
pozemky nacházejí. O takových pozemcích 
rozhoduje pozemkový úřad, který řízení 
zahájil.“. 
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pro účely plánu společných zařízení by bylo daleko 
rozumnější provádět v rámci jednotky obec, a ne 
jednotky katastrální území. Stává se totiž, že v jednom 
katastrálním území je využitelné půdy dostatek (až 
nadbytek) a v druhém území je nedostatek a je obec, 
případně pozemkový úřad nucen na společná zařízení 
půdu složitě a draze vykupovat – přitom by stačilo využít 
půdu v sousedním katastrálním území – v rámci jedné 
obce kde zbývá. Proto tato navrhovaná změna. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K § 3 odst. 3: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„(3) Pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů na 
základě stanoveného dobývacího prostoru,5) pozemky 
určené pro obranu státu, pozemky zastavěné stavbou ve 
vlastnictví státu, pozemky vodních toků a pozemky 
chráněné podle zvláštních předpisů6) lze řešit 
v pozemkových úpravách (§ 2) jen se souhlasem jejich 
vlastníka a příslušného správního úřadu. Pozemky 
zařazené do rezervy státních pozemků k uskutečnění 
rozvojových programů státu schválených vládou56) lze 
řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem 
příslušného správního úřadu. Pozemky zastavěné 
stavbou, která není ve vlastnictví státu, pozemek 
funkčně související s touto stavbou včetně přístupové 
cesty, zahrady, pozemky v zastavěném území, pozemky 
v zastavitelných plochách4) a pozemky, na nichž se 
nacházejí veřejná nebo neveřejná pohřebiště, lze řešit 
v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich 
vlastníka. Pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené 
pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že 
s řešením v pozemkových úpravách souhlasí. Pozemky 

Akceptováno. 
Text upraven v souladu s připomínkou. 
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podle tohoto odstavce se pro účely pozemkových úprav 
v případě jejich směn oceňují podle druhu původních 
pozemků; nelze-li toto zjistit, oceňují se podle druhu 
nejbližšího zemědělského pozemku. Pozemky neřešené 
ve smyslu § 2, u nichž se pouze obnovuje soubor 
geodetických informací, se neoceňují. Souhlas 
s řešením pozemků se nevyžaduje u pozemků, které 
jsou v obvodu pozemkových úprav v katastru 
nemovitostí vedeny jako ostatní komunikace.“. 
 
Odůvodnění: 
U pozemků vodních toků je často velký počet dotčených 
vlastníků a jedním z cílů pozemkových úprav je i funkční 
uspořádání pozemků, a to často bez uspořádání vodních 
toků, často v katastru evidovaných desítky metrů jinde, 
než se nachází vodní tok ve skutečnosti, nelze. 
Podmiňovat souhlasem s řešením těchto pozemků 
dochází k nabourání smyslu pozemkových úprav jako 
celku a nabourává to celý proces pozemkových úprav 
a velmi těžko pak dochází k dosažení cílů uvedených 
v § 2 tohoto zákona. 
Odkaz zákona na „například zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny“ je rovněž problematický. 
Často jsou pozemkové úpravy prováděny v lokacích pod 
ochranou zákona č. 114/1992 Sb., není zde ale důvod 
dávat vlastníkům pozemků možnost nesouhlasit 
s řešením pozemku v pozemkových úpravách. Často 
rozsáhlá území například CHKO zasahují celé území 
dané obce a dávat možnost vlastníkům neudělit souhlas 
se zahrnutím pozemku do pozemkových úprav zcela 
nabourává smysl pozemkových úprav a zcela blokuje 
proces pozemkových úprav. 
Je zřejmé, že provádět pozemkové úpravy, kde v celém 
katastru existuje několik roztroušených pozemků, u nichž 
vlastník nedal souhlas s řešením pozemku dle § 2, je 
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nereálné a blokuje celý smysl a proces pozemkových 
úprav, dochází tak k narušení principu veřejného zájmu 
při provádění pozemkových úprav zakotveného v § 2 
tohoto zákona. 
Často i cílem správy CHKO je provádět pozemkové 
úpravy. Mnohé cíle pozemkových úprav jsou zcela 
v souladu s cíli a smyslem existence CHKO. Dávat však 
možnost jednotlivcům blokovat proces pozemkových 
úprav je překážkou procesu pozemkových úprav. 
Není možné ponechat v zákoně odkaz na libovolné 
„zvláštní“ předpisy – asi nikdo nedokáže vyjmenovat 
všechny, jež chrání pozemek a nelze tak tedy vždy 
bezchybně vyhovět současnému znění zákona. Vágnost 
ustanovení dává možnost spekulacím a případným 
soudním sporům se Státním pozemkovým úřadem. Je 
nezbytné striktní vyjmenování předpisů, na něž se zákon 
odkazuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K § 8a: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, 
že u některých pozemků nebo jejich částí jsou zapsány 
v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo více osob 
a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis 
vlastnictví“), zařadí tyto pozemky mezi pozemky 
v obvodu pozemkových úprav neřešené (§ 3 odst. 2) 
přejde duplicitní zápis vlastnictví na základě 
rozhodnutí dle § 11 odst. 8 na pozemky nově 
navržené.“. 
 
Odůvodnění: 
Pokud se pozemkový úřad novelou zákona zříká 

Vysvětleno. 
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv je jedinečným způsobem 
nabytí vlastnictví a navrhovaným postupem by 
došlo k situaci, kdy by o duplicitním vlastnictví 
bylo rozhodnuto při pozemkových úpravách, 
tedy by pro všechny dotčené duplicitní 
vlastníky existoval jeden rovnocenný nabývací 
titul. Žádný z těchto vlastníků by nemohl 
prokázat své prioritní vlastnické právo a soud 
by neměl možnost věc posoudit z hlediska 
nabývacích titulů. Kromě toho za současného 
stavu právních předpisů, nelze do KN již 
zapisovat duplicity vlastnictví, neboť by nebyla 
splněna podmínka návaznosti listin zapsaných 
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možnosti o duplicitním vlastnictví rozhodnout, neměl by 
si tím ale zablokovat proces pozemkových úprav. 
Často se stává, že pozemek s duplicitním vlastnictvím je 
umístěn v místech, kde prochází prvek plánu společných 
zařízení. Například polní cesta nebo dokonce 
navrhovaná nádrž. Je nezbytné, pro naplnění § 2 tohoto 
zákona ve veřejném zájmu, ponechat možnost, aby 
pozemek procesem pozemkových úprav prošel. 
Obdobně tedy jako u záslužně navrhované novely § 11 
odst. 12 tohoto zákona týkající se soudního řízení by 
bylo vhodné postupovat i v tomto případě. Navíc tyto dva 
odstavce spolu přímo souvisí. Duplicitní spoluvlastnictví 
bude rozhodovat pouze soud, a tak pozemek dle § 8a 
v průběhu pozemkových úprav může přejít na pozemek 
dle odstavce 12 § 11 a naopak. Je proto potřebné tyto 
dva body sjednotit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

do KN.   

4. K § 9 odst. 3: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně a také ho přesunout pod § 6, kam správně 
patří: 
„(3) Dotčené správní úřady a správci podzemních 
a nadzemních zařízení a správci dat a údajů 
potřebných pro zpracování návrhu pozemkových 
úprav jsou povinni v dohodnutých termínech poskytnout 
pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje 
a informace a provádět bezodkladně a bezúplatně 
správní úkony nezbytné pro řízení o pozemkových 
úpravách a pro vypracování návrhu.“. 
 
Odůvodnění: 
Potřebné údaje je nezbytné začít zajišťovat již na 
samém začátku řízení, neboť jsou potřebné už k rozboru 

Akceptováno částečně. 
(3) Dotčené správní úřady a správci 
podzemních a nadzemních zařízení a správci 
dat potřebných pro zpracování návrhu 
pozemkových úprav jsou povinni po zahájení 
řízení o pozemkových úpravách (§ 6 odst. 5) 
v dohodnutých termínech poskytnout 
pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné 
údaje a informace nezbytné pro řízení 
o pozemkových úpravách a pro vypracování 
návrhu. 
 
Odůvodnění: 
Potřebné údaje je nezbytné začít zajišťovat již 
na samém začátku řízení, neboť jsou nezbytné 
již k rozboru skutečného stavu území. Toto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHTJK7A2)



 
 

65 
 

skutečného stavu území. Pořád je toto ustanovení 
začleněno až do fáze návrhu pozemkových úprav 
a velmi často dochází k rozporům s dotčenými orgány 
a organizacemi ve smyslu časové možnosti uplatnění 
požadavku na poskytnutí nezbytných podkladů, dochází 
k průtahům a zdržení návrhových prací, případně ze 
strany katastrálních úřadů např. bezúplatné potvrzování 
geometrických plánů určených pro potřeby pozemkových 
úprav. Současně je třeba rozšířit okruh povinných, a to 
s ohledem na postupující všeobecnou digitalizaci 
v různých resortech.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

ustanovení je historicky začleněno ve struktuře 
zákona do fáze návrhu. Za stávajícího stavu 
dochází k tomu, že některé dotčené orgány 
odmítají poskytovat požadované podklady již 
na samém začátku řízení s odkazem na § 9. 
Jako vhodnější řešení by se nabízelo začlenit 
toto ustanovení do části zákona, která se 
zabývá procesem z hlediska zahájení řízení, 
avšak s ohledem na rozsah § 9 a s tím 
spojenou nutnost přečíslování všech dalších 
odstavců se jako dostačující opatření jeví 
začlenění odkazu na zahájení správního řízení.   
 

5. K § 9 odst. 7: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„(7) Pozemkový úřad ohlásí obvod pozemkových úprav 
katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí 
a přiloží geometrický plán podle odstavce 6. Současně 
Po zápisu geometrických plánů do katastru 
nemovitostí předloží katastrálnímu úřadu seznam 
parcel, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami, za 
účelem vyznačení poznámky o zahájení pozemkových 
úprav v katastru nemovitostí. Ode dne vyznačení této 
poznámky v katastru nemovitostí sděluje katastrální úřad 
průběžně pozemkovému úřadu všechny změny, a to až 
do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8.“. 
 
Odůvodnění: 
Jde o technickou praxi. V době podání geometrických 
plánů k zápisu do KN ještě neexistují parcely vzniklé 
geometrickými plány. Navržená praxe „současně“ by 
zavedla zmatek. Je nutno dodržet posloupnost kroků 
a seznam parcel dotčených pozemkovými úpravami 

Akceptováno. 
Pozemkový úřad ohlásí obvod pozemkových 
úprav katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru 
nemovitostí a přiloží geometrický plán podle 
odstavce 6. Současně Neprodleně po zápisu 
obvodu pozemkových úprav do katastru 
nemovitostí předloží katastrálnímu úřadu 
seznam parcel, které jsou dotčeny 
pozemkovými úpravami, za účelem vyznačení 
poznámky o zahájení pozemkových úprav 
v katastru nemovitostí. Ode dne vyznačení této 
poznámky v katastru nemovitostí sděluje 
katastrální úřad průběžně pozemkovému úřadu 
všechny změny, a to až do vydání rozhodnutí 
podle § 11 odst. 8.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava vychází z technické praxe. 
V době podání geometrických plánů k zápisu 
do KN ještě neexistují parcely vytvořené 
geometrickým plánem a není tedy možné 
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předávat katastrálnímu úřadu až po zápisu 
geometrických plánů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

předávat katastrálnímu pracovišti seznam 
dotčených parcel společně s tímto 
geometrickým plánem. Z časového je však 
třeba minimalizovat dobu mezi zápisem 
geometrického plánu a poznámky o zahájení 
pozemkových úprav, z důvodu aktuální 
informovanosti dotčených vlastníků.  

 

6. K § 9 odst. 10: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 

následovně: 
„(10) Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán 
společných zařízení dotčeným orgánům státní správy, 
které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode 
dne doručení výzvy. K později uplatněným stanoviskům 
se nepřihlíží. Pokud se ve stanovené lhůtě dotčených 
orgán státní správy nevyjádří, má se za to, že bylo 
souhlasné stanovisko vydáno. Souhlasné stanovisko 
nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení 
výjimky) podle zvláštních právních předpisů21). Při 
zpracování návrhu pozemkových úprav, jehož součástí 
je plán společných zařízení, se upouští od vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního 
předpisu.59)“. 
 
Odůvodnění: 
Kromě vágní úpravy ve správním řádu neexistuje 
zákonné opatření, které by korigovalo nečinnost 
správních orgánů a je tedy pouze na libovůli konkrétních 
úředníků, zda bude nákladné a rozsáhlé řízení 
o pozemkových úpravách dokončeno včas nebo 
dokončeno nebude vůbec. Stejně tak dosavadní úprava 
tohoto zákona „K později uplatněným stanoviskům se 
nepřihlíží“ je v praxi ve své podstatě nepoužitelná. 

Neakceptováno. 
V případě stanovisek správních orgánů nelze 
nahrazovat jejich stanovisko, které nahrazuje 
územní řízení fikcí souhlasu. Dotčený orgán 
nehájí osobní zájmy jako je tomu u vlastníků, 
ale zájmy celospolečenské, což vyžaduje 
nutnost posouzení a jistoty obsahu vydaného 
stanoviska. 
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Formulace navrhovaného textu vychází z dalších 
ustanovení tohoto zákona, kde je možné souhlasy udělit 
fikcí. Navrhovaná úprava směřuje především k ochraně 
účastníků řízení, před zbytečnými průtahy v řízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

7. K § 9 odst. 14: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„(14) Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu22) a poplatky za odnětí pozemků určených k plnění 
funkcí lesa23) se v řízení o pozemkových úpravách 
nepředepisují v případě, že jsou na těchto pozemcích 
návrhem umístěna společná zařízení podle odstavce 8. 
V ostatních případech se, s výjimkou postupu podle § 8 
odst. 5, změny druhů pozemků nenavrhují.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme § 9 odst. 14 neměnit. V § 8 odst. 5 se 
o změnách druhu pozemku nehovoří. Pozemkové 
úpravy mimo jiné slouží k obnově operátu katastru 
nemovitostí. Součástí obnovy je rovněž úprava druhu 
pozemků a jejich využití evidovaných v katastru 
nemovitostí dle skutečnosti. Katastrální mapa obsahuje 
mnoho rozporů proti skutečnosti. Především rozhraní 
lesních pozemků a pozemků zemědělsky využívaných je 
v katastrálních mapách evidováno často chybně. Toto je 
způsobeno přirozeným vývojem, nebo i změnami druhů 
pozemku provedenými v minulosti, jež se do katastru 
nemovitostí ze spíše technických důvodů nepromítly. 
Doplnění navrhované věty do odstavce 14 by 
zablokovalo proces pozemkových úprav. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 14 je na základě připomínky 
a připomínek jiných připomínkových míst 
ponechán v původním, nenovelizovaném 
znění. 
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61) § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8. K § 9 odst. 16: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„Pozemkový úřad může, pokud to je s ohledem na 
dosažení cíle pozemkových úprav potřebné, v průběhu 
pozemkových úprav vykupovat se souhlasem vlastníka 
ve prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické podíly 
k nim nejvýše za cenu obvyklou, popřípadě přijmout dar. 
Rovněž může vypořádat spoluvlastnictví k pozemku tak, 
že spoluvlastníkům připočte k jejich nároku (§ 8 odst. 1) 
část odpovídající spoluvlastnickému podílu 
k předmětnému pozemku; jestliže spoluvlastník kromě 
spoluvlastnického podílu nevlastní jiný pozemek, tvoří 
tento spoluvlastnický podíl samostatný nárok. 
Pozemkový úřad může na základě dohody uzavřené 
mezi spoluvlastníky reálně rozdělit spoluvlastnické podíly 
i v případě, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu 
pozemkových úprav jiný pozemek. Předmětem reálného 
rozdělení nemohou být pozemky ve společném jmění 
manželů a lesy obhospodařované spolkem, společností 
nebo družstvem. O pozemky, jejichž vlastník není znám, 
nebo o spoluvlastnické podíly k takovým pozemkům lze 
zvýšit nárok státu. V případě, kdy k pozemku nelze podle 
údajů evidence katastru nemovitostí jednoznačně určit 
vlastníka a bude-li šetření nezbytných údajů o vlastníkovi 
pozemku prokazatelně bezvýsledné, posuzuje se takový 
pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám. 
Přihlásí-li se pozemkovému úřadu do 5 let od právní 
moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že 
byla k uvedenému dni vlastníkem předmětného 
pozemku nebo spoluvlastnického podílu k němu, 
pozemkový úřad jí poskytne finanční náhradu v ceně 

Akceptováno jinak. 
Slova, která se v rámci novelizačního bodu 
vkládají, znějí: „a lesy ve vlastnictví spolku, 
společností61) nebo družstva“. 
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podle jiného právního předpisu14) platného v době 
přechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu 
k tomuto pozemku na stát.“. 
 
Odůvodnění: 
Nedoplňovat tuto větu. Nedovedeme si v praxi 
představit, jak bude prověřováno, kdo daný les 
„obhospodařuje“. Poprvé se v pozemkových úpravách 
mluví o těch, co pozemky obhospodařují, a nikoliv 
o vlastnících. Původní myšlenka byla zřejmě doplnit tuto 
větu s tím, že jde o lesy vlastněné spolkem, společností 
nebo družstvem. Toto variantu je rovněž nesmyslné 
doplňovat, protože je to dáno samotnou povahou těchto 
spolků danou občanským zákoníkem a způsob 
vypořádání jednotlivých podílů je zde rovněž zakotven 
a je nesmyslné, že by tyto podíly rozdělovaly pozemkové 
úpravy. Toto znění by rovněž nesmyslně zablokovalo 
možnost rozdělení spoluvlastnictví v případě 
spoluvlastnictví například dvou osob, z nichž jedna je 
fyzická a jedna právnická. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

9. K § 9 odst. 17: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„(17) Je-li nutno pro společná zařízení vyčlenit 
nezbytnou výměru půdního fondu, použijí se nejprve 
pozemky ve vlastnictví státu a potom ve vlastnictví obce. 
Pro společná zařízení lze se souhlasem vlastníka, 
držitele dobývacího prostoru a dotčeného orgánu 
státní správy použít pozemky ve vlastnictví státu, které 
jsou určeny pro těžbu nerostů5), pozemky v zastavěném 
území, pozemky v zastavitelných plochách a pozemky, 
které jsou určeny k vypořádání náhrad podle zvláštního 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 17 zní: „Je-li nutno pro společná 
zařízení vyčlenit nezbytnou výměru půdního 
fondu, použijí se nejprve pozemky ve 
vlastnictví státu a potom ve vlastnictví obce. 
Pro společná zařízení nelze lze se souhlasem 
vlastníka a dotčeného orgánu státní správy 
použít pozemky ve vlastnictví státu, které jsou 
určeny pro těžbu nerostů,5) pozemky 
v zastavěném území, pozemky 
v zastavitelných plochách a pozemky, které 
jsou určeny k vypořádání náhrad podle 
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25) Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

právního předpisu25). Pokud nelze pro společná zařízení 
použít jen pozemky ve vlastnictví státu, popřípadě obce, 
podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu 
ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové 
výměry jejich směňovaných pozemků. V tomto případě 
se nároky vlastníků vstupujících do pozemkových úprav 
úměrně snižují.“. 
 
Odůvodnění: 
Dle dosavadní právní úpravy nebylo možné pro 
společná zařízení využít pozemky státu určené k těžbě 
nerostů. Současně § 20 zákona č. 44/1988 Sb. (Horní 
zákon) upravuje pro držitele dobývacího prostoru 
případně držitele oprávnění k hornické činnosti 
„předkupní právo“ k pozemku ve vlastnictví státu. Novela 
zavádí možnost vyžití těchto pozemků pro společná 
zařízení se souhlasem vlastníka a dotčeného orgánu 
státní správy. Novela zákona pak neřeší konflikt mezi 
předkupním právem dle horního zákona a zájmem na 
umístění společného zařízení na pozemku. Aby nebylo 
nutno tyto pozemky a priori vyloučit z možného využití 
pro společná zařízení a současně bylo zaručeno, že 
bude zohledněn i zájem na těžbě ložiska, které je ze své 
podstaty nepřemístitelné, navrhujeme úpravu 
ustanovení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

zvláštního právního předpisu.25) K využití 
pozemků ve vlastnictví státu, které jsou 
určeny k těžbě nerostů, je vyžadován 
rovněž souhlas subjektu, kterému byl 
stanoven dobývací prostor podle horního 
zákona*) Pokud nelze pro společná zařízení 
použít jen pozemky ve vlastnictví státu, 
popřípadě obce, podílejí se na vyčlenění 
potřebné výměry půdního fondu ostatní 
vlastníci pozemků poměrnou částí podle 
celkové výměry jejich směňovaných pozemků. 
V tomto případě se nároky vlastníků 
vstupujících do pozemkových úprav úměrně 
snižují.“. 
*) § 20 zákona č. 44/1988 Sb. 
 
Odůvodnění doplněno následujícím způsobem: 
§ 20 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) 
upravuje pro držitele dobývacího prostoru 
případně držitele oprávnění k hornické činnosti 
„předkupní právo“ k pozemku ve vlastnictví 
státu. Novela zavádí možnost vyžití těchto 
pozemků pro společná zařízení se souhlasem 
vlastníka a dotčeného orgánu státní správy. 
Současně je třeba s ohledem na specifičnost 
daného prostředí brát zřetel na předkupním 
právem dle horního zákona, aby nebylo nutno 
tyto pozemky a priori vyloučit z možného 
využití pro společná zařízení a současně bylo 
zaručeno, že bude zohledněn i zájem na těžbě 
ložiska, které je ze své podstaty 
nepřemístitelné.  
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26) § 18 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10. K § 9 odst. 18: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„Zřídil-li pozemkový úřad podle schváleného návrhu 
věcné břemeno k pozemku, poskytne vlastníku takto 
zatíženého pozemku náhradu stanovenou podle 
zvláštního právního předpisu, pokud tento vlastník již 
neobdržel náhradu v jiném pozemku. Stávající věcná 
břemena, založená smluvním vztahem a zapsaná v 
katastru nemovitostí, se neoceňují související s 
inženýrskými sítěmi nejsou pozemkovými úpravami 
dotčena. Věcná břemena zapsaná v katastru 
nemovitostí, o nichž není rozhodováno (§ 11 odst. 8), se 
neoceňují. Takto zatížené pozemky lze směňovat jen se 
souhlasem dotčených vlastníků. Pozemky, na nichž jsou 
navržena opatření podle odstavce 8 písm. d), se 
zpřístupňují zpravidla zřízením věcného břemene. 
Náhrada za takto zřízené věcné břemeno se stanoví 
podle zvláštního právního předpisu. Pokud se vlastníci 
ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, 
má se za to, že se směnou souhlasí.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme neměnit stávající znění odstavce vyjma 
doplnění námi navrhované poslední věty. První část 
změny navrhované z pozice MZE způsobí zastavení 
procesu pozemkových úprav. Vychází to ze zcela 
mylného předpokladu, že se o věcných břemenech 
nerozhoduje, jež je na pozemkovém úřadě zakořeněna. 
Toto je zcela mylná věc a nesmí se dostat do zákona. 
Pokud se to podaří, je jednodušší zrušit celý zákon 
o pozemkových úpravách, protože podle takto 
upraveného zákona dojde tak jako tak k okamžitému 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 18 zní: 
„(18) Zřídil-li pozemkový úřad podle 
schváleného návrhu věcné břemeno 
k pozemku, poskytne vlastníku takto 
zatíženého pozemku náhradu stanovenou 
podle zvláštního právního předpisu,26) pokud 
tento vlastník již neobdržel náhradu v jiném 
pozemku. Stávající věcná břemena, založená 
smluvním vztahem a zapsaná v katastru 
nemovitostí, se neoceňují. Takto zatížené 
pozemky lze směňovat jen se souhlasem 
dotčených vlastníků. Pokud se vlastníci ve 
lhůtě stanovené pozemkovým úřadem 
nevyjádří, má se za to, že se směnou 
souhlasí. Věcná břemena související 
s inženýrskými sítěmi, vrty, důlními díly 
a stavbami nebo dočasnými stavbami 
nejsou pozemkovými úpravami dotčena. 
Postup podle § 11 odst. 15 se nepoužije pro 
věcná břemena uvedená v předchozí větě.“.   
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zastavení procesu pozemkových úprav. 
Rozhodně tento odstavec neměnit. Je to na dlouhou 
odbornou debatu, jež nad tímto bodem neproběhla 
a tento bod byl zařazen na poslední chvíli – nebyl vůbec 
projednán s odbornou veřejností. 
První doplňovaná věta na konec odstavce popisuje 
způsob „zpravidla“, lze samozřejmě i jinak, a definuje 
něco, co není vůbec potřeba definovat. To, co věta 
popisuje, je definováno v jiných částech zákona a je 
s ním v souladu. Jde spíše o metodický návod než 
o potřebu novely zákona. 
Druhá věta doplňovaná na konec odstavce jen kopíruje 
větu již výše v tomto odstavci uvedenou. 
K námi doplňované větě a její potřebě: U všech případů, 
kdy je v pozemkových úpravách udělován souhlas, je 
postupováno, z důvodu omezení zátěže vlastníků, přes 
možnost udělit souhlas fikcí. V případě nakládání 
s věcnými břemeny je nutno aby došlo k sjednocení 
s ostatními postupy řízení. 
Vyžadování přímého souhlasu především u vlastníků 
nekomunikujících se Státním pozemkovým úřadem 
i přes opakované výzvy pozemkového úřadu blokuje 
proces pozemkových úprav. 
Nikterak doplnění této věty neomezuje vlastníky, jež dají 
nesouhlas – s těmi je nutno jednat a jejich práva naplnit. 
(viz předcházející věta tohoto odstavce) Jde jen o to 
neblokovat proces pozemkových úprav v případě 
vlastníků, jež s úřady nekomunikují. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

11. K § 9 odst. 18: 
Požadujeme do ustanovení doplnit následující: 
„Věcná břemena související s inženýrskými sítěmi, 
vrty, důlními díly a stavbami nebo dočasnými 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 18 zní: 
„(18) Zřídil-li pozemkový úřad podle 
schváleného návrhu věcné břemeno 
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26) § 18 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

stavbami nejsou pozemkovými úpravami dotčena. 
Ustanovení § 11 odst. 15 se pro věcná břemena 
uvedená v předchozí větě nepoužije.“. 
 
Odůvodnění: 
Původní ustanovení, kdy věcná břemena založená 
smluvní vztahem se neoceňují, je zúženo následovně: 
„Věcná břemena související s inženýrskými sítěmi 
nejsou pozemkovými úpravami dotčena.“. Ustanovení je 
nedostatečné a příliš zužující. Nelze ostatní věcná 
břemena zřízená pro případné umístění staveb 
a zařízení na pozemku z tohoto ustanovení vyloučit, 
a tedy zařadit pod nové ustanovení § 11 odst. 15. Před 
účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byla 
často zřizována ke stavbám a zařízením nezapsaným 
v katastru nemovitostí věcná břemena působící in 
personam. Ustanovení se tedy musí vztahovat na co 
nejširší okruh věcných břemen. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

k pozemku, poskytne vlastníku takto 
zatíženého pozemku náhradu stanovenou 
podle zvláštního právního předpisu,26) pokud 
tento vlastník již neobdržel náhradu v jiném 
pozemku. Stávající věcná břemena, založená 
smluvním vztahem a zapsaná v katastru 
nemovitostí, se neoceňují. Takto zatížené 
pozemky lze směňovat jen se souhlasem 
dotčených vlastníků. Pokud se vlastníci ve 
lhůtě stanovené pozemkovým úřadem 
nevyjádří, má se za to, že se směnou 
souhlasí. Věcná břemena související 
s inženýrskými sítěmi, vrty, důlními díly 
a stavbami nebo dočasnými stavbami 
nejsou pozemkovými úpravami dotčena. 
Postup podle § 11 odst. 15 se nepoužije pro 
věcná břemena uvedená v předchozí větě.“.   

12. K § 10 odst. 2: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„(2) Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání 
s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 10 % 4 %. 
Překročení kritéria ve prospěch vlastníka lze jen za 
předpokladu, že vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu 
ceny přesahující toto kritérium. Výši rozdílu ceny a lhůtu 
k jejímu zaplacení stanovuje pozemkový úřad. K přijetí 
této částky je příslušné ústředí. Úhrada se nevztahuje na 
pozemky ve vlastnictví státu. V případě pozemků ve 
vlastnictví krajů se úhrada nevyžaduje v případě, že jsou 
na těchto pozemcích umístěny veřejně prospěšné 

Vysvětleno. 
Změna kritérií by byla významným a ve své 
podstatě negativním zásahem do práv 
vlastníků, neboť v minulosti došlo k ponížení 
procenta potřebných souhlasů s návrhem 
pozemkových úprav ze 75 na 60 %. Dalším 
zásah do vlastnických práv by byl na hraně 
ústavnosti.  
Ohledně odpuštění doplatku není možné 
ponechat rozhodovací pravomoc na vůli sboru 
zástupců. Stát je odpovědný za nakládání 
s finančními prostředky a sboru zástupců 
nepřísluší rozhodovat o finančních 
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stavby. V případě, že pozemky vlastníka nelze 
z technických důvodů umístit tak, aby nebylo 
překročeno toto kritérium ve prospěch vlastníka 
a byl splněn cíl pozemkových úprav definován v § 2, 
může pozemkový úřad se souhlasem sboru, je-li 
zvolen, od požadavku na uhrazení rozdílu ceny 
ustoupit. V tomto případě nesmí být překročeno 
kritérium výměry rovněž ve prospěch vlastníka. 
V případě, že do pozemkových úprav vstupuje vlastník 
pouze s jedním pozemkem, který nelze z technických 
důvodů umístit tak, aby nebylo překročeno toto kritérium 
ve prospěch vlastníka, může pozemkový úřad se 
souhlasem sboru, je-li zvolen, od požadavku na 
uhrazení rozdílu ceny ustoupit. Od úhrady částky 
nepřesahující 100 Kč se upouští vždy.“. 
 
Odůvodnění: 
Nahradit kritérium ceny – 4 % hodnotou 10 %. Cena 
pozemku je v rámci pozemkových úprav údaj velmi 
nepřesný. Nepřesnost vychází z nepřesnosti určení 
hranic BPEJ a z nepřesnosti mapy katastru nemovitostí. 
Hranice BPEJ je v terénu většinou těžko patrná 
a nedochází ke striktní změně hodnoty BPEJ na rozmezí 
1 cm, jak jsou bonity evidovány a jak software na 
zpracování pozemkových úprav počítá. V terénu je 
rozhraní BPEJ obtížně určitelné – většinou s přesností 
10 a více metrů, a navíc nedochází ke skokové změně 
ceny pozemku. 
Mapa katastru nemovitostí vykazuje standardně střední 
chybu 1 m, často se však v praxi setkáváme i s chybou 
v řádu desítek metrů. Toto zcela znemožňuje přesné 
ocenění pozemku. 
Dle mapy BPEJ posunem pozemku velikosti 1 m2 o 1 m 
se přehází v ceně pozemku například z 3 Kč do ceny 15 
Kč za m2, což je nárůst 400 % při posunu o 1 m. 

prostředcích, které ve výsledku budou součástí 
rozpočtu státu. V případě jednoho pozemku 
(stávající znění) se jedná o posouzení místních 
poměrů, zda nelze skutečně pozemek přemístit 
jinam.    

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHTJK7A2)



 
 

75 
 

Pokud je například pozemek umístěn podél hranice 
bonit, jeho délka je 100 m a šíře 4 m. Posunem o 2 m 
přes hranici bonity do jiné bonity může docházet ke 
změně ceny pozemku v řádech stovek procent. Jde ale 
o posun pozemku pouze o 2 m v místě kde nepřesnost 
určení hranice bonity je například 20 m. 
Toto zcela blokuje proces pozemkových úprav a nutí 
zpracovatele pozemkových úprav pouze „obkreslovat“ 
původní katastrální mapu a ztrácí se díky tomuto kritériu 
jakákoliv návaznost na cíle a smysl pozemkových úprav 
definovaných v § 2 zákona. 
Cílem zvýšení kritéria ceny ze 4 % na 10 % je alespoň 
nepatrné rozvolnění zákonných kritérií tak, aby bylo 
možno lépe naplňovat cíl a smysl pozemkových úprav 
uvedený v § 2 tohoto zákona. 
Dále navrhujeme nahradit větu: „V případě, že do 
pozemkových úprav vstupuje vlastník pouze s jedním 
pozemkem, který nelze z technických důvodů umístit tak, 
aby nebylo překročeno toto kritérium ve prospěch 
vlastníka, může pozemkový úřad se souhlasem sboru, 
je-li zvolen, od požadavku na uhrazení rozdílu ceny 
ustoupit.“ větou: „V případě, že pozemky vlastníka nelze 
z technických důvodů umístit tak, aby nebylo překročeno 
toto kritérium ve prospěch vlastníka a byl splněn cíl 
pozemkových úprav definován v § 2, může pozemkový 
úřad se souhlasem sboru, je-li zvolen, od požadavku na 
uhrazení rozdílu ceny ustoupit. V tomto případě nesmí 
být překročeno kritérium výměry rovněž ve prospěch 
vlastníka.“ 
V případech, kdy vlastník ustupuje prvku plánu 
společných zařízení (dále jen PSZ) a není možnost 
umístit jeho pozemek do jiné, než lepší bonity je potřebí 
toto pro splnění cíle pozemkových úprav ve veřejném 
zájmu umožnit bez doplatku. Nutnost takovýchto 
doplatků pak často způsobí to, že vlastník v prvku PSZ 
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zůstane a blokuje tak jeho realizaci (nebo následně 
prodává pozemek za zcela jiných finančních podmínek – 
například již jako stavební) a tím není naplněn smysl 
a cíl pozemkových úprav. 
Nemá smysl toto podmiňovat jedním pozemkem na 
vstupu do pozemkových úprav. Tato případně 
pozměněná věta neříká, že na to má vlastník 
automaticky nárok. Musí být splněny pojistky – 
projektant bude muset patřičně vysvětlit důvody 
v technické zprávě (lze řešit metodikou), musí to být pro 
splnění cíle pozemkových úprav (§ 2), musí s tím 
souhlasit sbor zástupců a pozemkový úřad. 
Obavy z „levného nakupování půdy za cenu bonity“ – 
zde levného získání půdy do plusu ve vyšší bonitě jsou 
zde také ošetřeny – viz navrhovaná poslední věta. 
Pokud jde vlastník cenou přes kritérium do plusu, nesmí 
být do plusu výměrou. Tedy vystoupí s pozemkem stejné 
velikosti, nebo menším. 
 
Zároveň samozřejmě přesunem pozemků jednoho 
vlastníka do vyšší bonity půdy musí projektant nalézt 
vlastníka, jehož pozemky budou umístěny do bonity 
nižší, což v souladu se zákonem, pokud je pod zákonná 
kritéria, lze jen s jeho souhlasem. Často to bývá právě 
obec, které nevadí snížení „papírové“ ceny pozemku, 
protože mnohanásobně získává přesunem pozemku pod 
prvek plánu společných zařízení – například retenční 
nádrž, nebo jiné opatření chránící obec před povodní 
nebo suchem. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

13. K § 11 odst. 14: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 

Vysvětleno. 
Ustanovení vychází z praxe ČÚZK, s nímž bylo 
při jeho tvorbě konzultováno. 
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„Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do 
pozemkových úprav, přechází podle tohoto zákona na 
pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle 
schváleného návrhu. Obdobně je postupováno, bylo-li 
k pozemku řešenému v pozemkových úpravách zřízeno 
předkupní právo jako věcné právo, výhrada vlastnického 
práva jako věcné právo, výhrada práva zpětné koupě 
jako věcné právo, výhrada práva zpětného prodeje jako 
věcné právo, zákaz zcizení nebo zatížení jako věcné 
právo, výhrada práva lepšího kupce jako věcné právo, 
vzdání se předkupního práva spoluvlastníka s účinky pro 
právní nástupce, svěřenské nástupnictví, výhrada 
přednostního pořadí pro jiné právo, přednostní právo ke 
zřízení věcného práva pro jinou osobu, odklad zrušení 
spoluvlastnictví, odklad oddělení ze spoluvlastnictví 
nebo omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí 
v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných 
prostředků, právo koupě na zkoušku sjednaným jako 
věcné právo a vzdání se práva na náhradu škody na 
pozemku s účinky pro právní nástupce. Pozemky 
zatížené právem stavby jsou v obvodu pozemkových 
úprav neřešené. Osobní pozemková služebnost nebo 
výměnek včetně výměnku budoucího, který vázne na 
pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, přechází 
podle tohoto zákona na pozemek, který přešel do 
vlastnictví povinné osoby podle schváleného návrhu.“. 
 
Odůvodnění: 
Zvážit nějakou možnost jednodušší formulace dle 
občanského zákona. Něco jako „práva k věci cizí“ 
zapsaná v katastru nemovitostí a podobně. V tomto 
striktním vyjmenování budeme každý rok vytvářet novelu 
tohoto zákona, jak budou nová práva přibývat… 
Nedoplňovat větu o pozemcích s právem stavby. 
Doplnění věty by mohlo nabourat proces pozemkových 
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úprav. Stejně jako se stavebními pozemky jako takovými 
i s pozemky s právem stavby je někdy nutno 
v pozemkových úpravách nakládat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

14. K § 11 odst. 14 a 15: 
Požadujeme upravit ustanovení tak, aby vyjmenovaná 
věcná práva nebyla pozemkovými úpravami dotčena. 
 
Odůvodnění: 
Věcná práva jsou právy absolutními v občanskoprávním 
pojetí a působí erga omnes. Právem věcným 
v subjektivním smyslu se rozumí přímé právní ovládání 
věci. Absolutní práva a absolutní povinnosti tvoří obsah 
absolutních právních vztahů. Náleží zásadně určitému 
individuálně určenému subjektu, zatímco ostatním 
konkrétně neurčeným subjektům vzniká obecně 
definovaná povinnost zdržet se všech zásahů, které by 
rušili nositele absolutních práv ve výkonu jeho 
oprávnění. Věcná práva se váží k určité konkrétní 
nemovitosti a sledují její osud. Navrhované znění novely 
zákona o pozemkových úpravách mění zásadním 
způsobem charakter věcných práv a to tak, že je váže 
k vlastnictví povinné osoby, tzn., že věcné právo bude 
právem sledujícím vlastnictví povinného. Z charakteru 
a obsahu věcných práv je tedy více než žádoucí, aby 
zůstávala plošně umístěna v místě, kde byla zřízena, 
bez ohledu na vlastnické vztahy k zatížené nemovité 
věci. Současně zákon neřeší, kdo a jakým principem 
bude rozhodovat, na který z nově vzniklých pozemků ve 
vlastnictví povinného se věcné právo „přesune“. Věcné 
právo k dané nemovitosti je zřizováno zpravidla 
z důvodu jejího umístění, charakteru, možností 
budoucího využití, vazby na vlastnické právo 

Vysvětleno. 
Souvisí s probíhající novelou katastrálního 
zákona a cílem je výmaz starých (nefunkčních) 
věcných břemen. Tato ustanovení bylo třeba 
zařadit, neboť výsledky pozemkových úprav 
mj. slouží k obnově katastrálního operátu.  
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oprávněného apod. Přesun takového práva znamená 
jeho faktický zánik. Navrhovaná právní úprava musí 
naopak zachovávat věcné právo, co do jeho 
prostorového vyjádření v daném místě, byť za cenu 
změny osoby povinného.  Řešením se může jevit 
i vyčlenění takového pozemku z obvodu pozemkové 
úpravy totožně jako je tomu u pozemků zatížených 
právem stavby. Navrhované řešení by bylo zásahem do 
práva smluvní volnosti. V neposlední řadě je třeba 
připomenout, že zřízení věcných práv zpravidla podléhá 
úplatě či může ovlivnit cenu „obchodu“ v okamžiku 
zřizování takového práva. Není možné, aby bez dalšího 
takové právo zaniklo. 
Srovnání věcných práv s právem zástavním, jak je 
uvedeno v navrhované novele a důvodové zprávě není 
možné. Smyslem zástavního práva je zajištění 
pohledávky věřitele, tedy alternativní možnost získání 
plnění, není-li řádně a včas plněn primární závazek. 
Tady je takový přechod práva na místě, protože jediným 
kritériem je hodnota pozemku, na který zástavní právo 
přejde a z charakteru zástavního práva je naopak 
žádoucí, aby jim byl postižen pozemek ve vlastnictví 
dlužníka. U jiných věcných práv včetně věcných břemen 
zřízených in personam je situace zcela odlišná. Ad 
absurdum uvedené ustanovení způsobí, že stavba 
umístěná na pozemku z titulu zřízeného věcného 
břemene zůstane v místě zachována, věcné břemeno 
umožňující její umístění však bude přesunuto na 
pozemek lokalizovaný ve zcela jiné části katastrálního 
území. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

15. K § 11 odst. 16: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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následovně: 
„(16) Rozhodnutí o schválení plánu společných zařízení 
(§ 4 odst. 3 1) pozemkový úřad doručí účastníkům řízení 
a současně veřejnou vyhláškou. Přílohou tohoto 
rozhodnutí bude grafická část plánu společných 
zařízení.“. 
 
Odůvodnění: 
Zřejmě zůstal chybný odkaz na § 4 odst. 1. Dle 
navrhovaných změn došlo k přeskupení § 4 a zřejmě tak 
má být odkaz na § 4 odst. 3. V komplexních 
pozemkových úpravách se o PSZ nerozhoduje zvláštním 
rozhodnutím o PSZ (viz § 4 odstavec 1). V Důvodové 
zprávě je rovněž odkazováno na odstavec 3. 
Pokud by bylo nutno dle doplňované věty druhé 
doručovat všem účastníkům řízení grafickou část PSZ 
došlo by k neúměrnému navýšení výdajů za pozemkové 
úpravy (odhadem i 10 %). Grafická část PSZ čítá 
obvykle několik výkresů formátu A0. Při rozesílání 
i 1 500 účastníkům řízení může dojít k navýšení výdajů 
na tento krok v řádu statisíců korun za tisky 
dokumentace a další statisíce za poštovné při doručení 
balíků s dokumentací všem účastníkům řízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

16. K § 12 odst. 1 a 3: 
Požadujeme znění daných ustanovení upravit 
následovně: 
„(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad 
stanoví s přihlédnutím k veřejnému zájmu, finančnímu 
zajištění a potřebám obce priority pro realizaci 
společných zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí 
(§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí s prioritami 
realizace společných zařízení zastupitelstvo obce. 

Akceptováno jinak. 
S ohledem na připomínku Ministerstva financí 
zní § 12 odst. 1 takto:  
„(1) Na základě schváleného návrhu 
pozemkový úřad stanoví s přihlédnutím 
k veřejnému zájmu, finančnímu zajištěn, 
potřebám obce, případně potřebám vlastníků 
pozemků, priority pro realizaci společných 
zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí 
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U pozemků, na nichž jsou návrhem umístěna společná 
zařízení, se na základě ohlášení pozemkového úřadu 
zapíše do katastru nemovitostí upozornění, že skutečný 
druh pozemku se od evidovaného do doby realizace 
společných zařízení liší. V katastrálních územích, kde se 
pozemkové úpravy provádějí opakovaně, nelze do 
realizace zahrnout ta společná zařízení, která byla již 
dříve předána obci nebo jiné osobě podle odstavce 4.“. 
„(3) Pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným 
orgánem státní správy (§ 9 odst. 10), výstavbu polních 
a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu 
a další společná zařízení zahrnutá do schváleného 
návrhu pozemkových úprav se upouští od souhlasu 
s vynětím ze zemědělského půdního fondu, vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí 
o využití území. Změnu druhu pozemku lze rovněž do 
katastru nemovitostí zavést až po realizaci prvku 
plánu společných zařízení na základě ohlášení 
pozemkového úřadu, jehož přílohou bude rozhodnutí 
o změně druhu pozemku na podkladě schváleného 
plánu společných zařízení (§ 9 odst. 10). I v tomto 
případě se aplikuje § 9 odst. 14 zákona.“. 
 
Odůvodnění: 
Zavádíme do katastru nemovitostí zmatek dvojích druhů 
pozemku. Je to v rozporu s katastrálním zákonem. 
Zjednodušeně – katastr má evidovat skutečný druh 
pozemku a vlastník pozemku má užívat v souladu 
s druhem pozemku evidovaným v katastru nemovitostí. 
Současná praxe (s mírnou nadsázkou) – pozemkové 
úpravy navrhnou vodní plochu. Tato je rozhodnutím 
zapsána do katastru nemovitostí. Vlastník se, v souladu 
se zákonem o půdě, vydá se sítěmi na výlov ryb a ty se 
mu zachytí v lánu řepky, jež na pozemku evidovaném 
jako vodní plocha roste, protože hráz zatím nikdo 

(§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí 
s prioritami realizace společných zařízení 
zastupitelstvo obce. V katastrálních územích, 
kde se pozemkové úpravy provádějí 
opakovaně, nelze do realizace zahrnout ta 
společná zařízení, která byla již dříve předána 
obci nebo jiné osobě podle odstavce 4.“. 
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nepostavil – je ve výhledu mnoha let, dle priorit realizace 
společných zařízení. Souvisí to s možnými problémy 
s dotacemi i s tím, že nám dle katastru nemovitostí 
každoročně – statisticky – přibývá vodních ploch, ale 
v realitě tam roste pořád kukuřice a řepka. 
Celý problém lze elegantně řešit jinak. 
Stejně jako je tomu například v případě územních plánů. 
Schválením územního plánu se například pozemky 
určené k zastavění nezmění ihned v katastru nemovitostí 
na stavební parcely s druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, pokud je na pozemku stále kukuřice, 
změny druhu pozemku se zapisují až po realizaci 
staveb. 
Rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv se bude do katastru 
zapisovat skutečný druh pozemku (ne plánovaný dle 
PSZ). Plánovaný druh pozemku dle PSZ se do katastru 
zapíše až po realizaci PSZ. Takto nedojde ke kolizi 
s katastrálním zákonem a zákonem o půdě, jež dnes 
často nastává. 
Je však nezbytné zachovat myšlenku, že 
v pozemkových úpravách se při změně druhu pozemku 
neplatí za odnětí ze ZPF, plnění funkcí lesa a podobně. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

17. K § 12 odst. 1: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad 
stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků 
a s přihlédnutím k veřejnému zájmu, finančnímu zajištění 
a potřebám obce priority pro realizaci společných 
zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí (§ 11 odst. 8) 
pozemkový úřad seznámí s prioritami realizace 

Akceptováno. 
§ 12 odst. 1 zní:  
„(1) Na základě schváleného návrhu 
pozemkový úřad stanoví s přihlédnutím 
k veřejnému zájmu, finančnímu zajištěn, 
potřebám obce, případně potřebám vlastníků 
pozemků, priority pro realizaci společných 
zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí 
(§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí 
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společných zařízení zastupitelstvo obce. […]“. 
 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení má namísto dosavadního 
vymezení hledisek významných pro stanovení postupu 
realizace společných zařízení stanovit hlediska 
významná pro stanovení priorit pro realizaci společných 
zařízení. Tato změna sama o sobě není předmětem 
kritických připomínek, jelikož má především upřesňující 
charakter bez změny věcného obsahu. Problém spočívá 
v tom, že mezi hlediska významná pro stanovení 
postupu (priorit) realizace společných zařízení nemají 
být napříště zařazeny potřeby vlastníků pozemků. Návrh 
v této části postrádá věcné odůvodnění a lze jej 
interpretovat jako projev vůle zákonodárce, aby priority 
realizace společných zařízení byly napříště stanovovány 
zcela bez vazby na vůli vlastníků pozemků.  
To je ovšem nepřijatelné. Pozemkové úpravy jsou 
spojeny s masivními zásahy do vlastnického práva 
chráněného ustanovením č. 11 Listiny základních práv 
a svobod a jejích právní úprava musí odpovídat principu 
proporcionality. K obsahu tohoto principu se velmi 
obsáhle vyjádřil Ústavní soud v nálezu publikovaném 
pod č. 405/2002 Sb., kde mj. konstatuje (významné 
pasáže zvýraznil zpracovatel): „Tato zásada vychází 
z premisy, že k zásahu do základních práv či svobod, 
i když to jejich ústavní úprava nepředpokládá, může dojít 
v případě jejich vzájemné kolize nebo v případě kolize 
s jinou ústavně chráněnou hodnotou, jež nemá povahu 
základního práva a svobody /veřejný statek/ (srov. nález 
Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp.zn. Pl. ÚS 
15/96; publ. in Ústavní soud České republiky, Sbírka 
nálezů a usnesení, C.H. Beck, sv. 6, č. 99). Vždy však je 
v těchto případech třeba posuzovat účel (cíl) takového 
zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž 

s prioritami realizace společných zařízení 
zastupitelstvo obce. V katastrálních územích, 
kde se pozemkové úpravy provádějí 
opakovaně, nelze do realizace zahrnout ta 
společná zařízení, která byla již dříve předána 
obci nebo jiné osobě podle odstavce 4.“. 
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měřítkem pro toto posouzení je již zmíněná zásada 
proporcionality (přiměřenosti v širším smyslu), jež může 
být také nazývána zákazem nadměrnosti zásahů do práv 
a svobod. Tato obecná zásada zahrnuje tři principy, 
respektive kritéria posuzování přípustnosti zásahu. První 
z nich je princip způsobilosti naplnění účelu (nebo také 
vhodnosti), dle něhož musí být příslušné opatření vůbec 
schopno dosáhnout zamýšleného cíle, jímž je ochrana 
jiného základního práva nebo veřejného statku. Dále se 
pak jedná princip potřebnosti, dle něhož je povoleno 
použití pouze nejšetrnějšího – ve vztahu k dotčeným 
základním právům a svobodám – z více možných 
prostředků. Třetím principem je princip přiměřenosti 
(v užším smyslu), dle kterého újma na základním právu 
nesmí být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj. 
opatření omezující základní lidská práva a svobody 
nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody 
s veřejným zájmem, svými negativními důsledky 
přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na 
těchto opatřeních.“ Existenci principu proporcionality 
(jako jednoho z projevů práva na pokojné užívání 
majetku) potvrzuje i judikatura Evropského soudu pro 
lidská práva ve Štrasburku týkající se čl. 1 Dodatkového 
protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod (209/1992 Sb.). Obdobně jako 
Ústavní soud v ČR konstatuje Evropský soud pro lidská 
práva, že „otázka proporcionality vyžaduje určit, zda 
existoval rozumný vztah mezi použitými prostředky 
a sledovaným účelem nebo, jinými slovy, zda bylo 
dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi požadavky 
obecného zájmu a zájmy jednotlivce“ (případ Agosi (A-
108) z roku 1986). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
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18. K § 12 odst. 4: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„(4) Společná zařízení realizovaná podle schváleného 
návrhu na pozemcích obce vlastní obec, v jejímž obvodu 
se nacházejí. Vlastníkem společného zařízení 
uvedeného v § 9 odst. 8 písm. a), b) nebo d) může být 
i jiná osoba než obec, pokud to vyplývá z rozhodnutí 
o schválení návrhu pozemkových úprav.“. 
 
Odůvodnění: 
Dosavadní znění zákona předpokládá, že vlastníkem 
společných zařízení realizovaných podle schváleného 
návrhu bude obec, současně však připouští, aby tam, 
kde je to důvodné, byla vlastníkem kterékoliv části 
společných zařízení i osoba jiná. Tato úprava odpovídá 
praktické potřebě a otevírá prostor pro to, aby vlastnické 
poměry vůči společným zařízením byly uspořádány vždy 
se zohledněním konkrétních okolností a potřeb 
existujících v příslušném obvodu pozemkových úprav.  
Návrh tento mechanismus zachovává pouze v případě 
společného zařízení uvedeného v § 9 odst. 8 písm. a), 
b) nebo d) zákona, tj. v případě: 
a) opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků,  
b) protierozních opatření pro ochranu půdního fondu a 
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
a zvýšení ekologické stability. 
V případě vodohospodářských opatření však není 
možnost vzniku vlastnického práva jiné osoby než obce 
připuštěna, aniž by však byly podány přesvědčivé 
důvody, pro které je vznik vlastnického práva jiného 
vlastníka do budoucna vhodné zcela vyloučit. Návrh 
v této části bezdůvodně brání vzniku kombinovaného 
vlastnického uspořádání, které se může v některých 
případech jevit jako zcela optimální a žádoucí. 

Vysvětleno. 
Z odůvodnění není zřejmé, co je myšleno 
„kombinovaným vlastnickým uspořádáním“. 
Důvody, které vedly k úpravě tohoto 
ustanovení, jsou popsány v důvodové zprávě. 
Jedná se především o finanční hledisko, kdy se 
realizace vodohospodářského opatření může 
pohybovat řádově i v desítkách milionů korun a 
není možné, aby stát taková opatření bez 
možností další kontroly a vlivu bezúplatně po 
jejich realizaci převáděl fyzickým osobám.   
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25) Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

19. K § 9 odst. 15: 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„Plán společných zařízení musí být v souladu s platným 
územním plánem. Není-li návrh plánu společných 
zařízení ze závažných důvodů v souladu s platným 
územním plánem, je návrhem na jeho aktualizaci nebo 
změnu, kterou nejdéle do 1 roku od ukončení 
pozemkových úprav zajistí obec. V ostatních případech 
musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem 
územního plánování.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zvážit, zda je nutno zákonem 
o pozemkových úpravách stanovovat striktní termín 1 
rok. Je otázkou, zda je možné toto za všech okolností 
stihnout. Navrhujeme vypustit časové určení. 
 

Akceptováno. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15.   
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 

1. Obecně: 
Podle dosavadní právní úpravy NEBYLO možné pro 
společná zařízení využít pozemky státu určené k těžbě 
nerostů. Současně § 20 zákona č. 44/1988 Sb. (horní 
zákon) upravuje pro držitele dobývacího prostoru, 
případně držitele oprávnění k hornické činnosti, 
„předkupní právo“ k pozemku ve vlastnictví státu. 
NOVELA zavádí možnost vyžití těchto pozemků pro 
společná zařízení se souhlasem vlastníka a dotčeného 
orgánu státní správy. Novela zákona pak neřeší konflikt 
mezi předkupním právem dle horního zákona a zájmem 
na umístění společného zařízení na pozemku. Aby 
nebylo nutno tyto pozemky a priori vyloučit z možného 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 17 zní: „Je-li nutno pro společná 
zařízení vyčlenit nezbytnou výměru půdního 
fondu, použijí se nejprve pozemky ve 
vlastnictví státu a potom ve vlastnictví obce. 
Pro společná zařízení nelze lze se souhlasem 
vlastníka a dotčeného orgánu státní správy 
použít pozemky ve vlastnictví státu, které jsou 
určeny pro těžbu nerostů,5) pozemky 
v zastavěném území, pozemky 
v zastavitelných plochách a pozemky, které 
jsou určeny k vypořádání náhrad podle 
zvláštního právního předpisu.25) K využití 
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využití pro společná zařízení a současně bylo zaručeno, 
že bude zohledněn i zájem na ochraně a těžbě ložiska, 
které je ze své podstaty nepřemístitelné, navrhujeme 
níže uvedenou úpravu ustanovení: 
 
Návrh žádáme doplnit následovně: 
„Lze se souhlasem vlastníka, držitele dobývacího 
prostoru a dotčeného orgánu“ 
 

Tato připomínka je zásadní. 

pozemků ve vlastnictví státu, které jsou 
určeny k těžbě nerostů, je vyžadován 
rovněž souhlas subjektu, kterému byl 
stanoven dobývací prostor podle horního 
zákona*) Pokud nelze pro společná zařízení 
použít jen pozemky ve vlastnictví státu, 
popřípadě obce, podílejí se na vyčlenění 
potřebné výměry půdního fondu ostatní 
vlastníci pozemků poměrnou částí podle 
celkové výměry jejich směňovaných pozemků. 
V tomto případě se nároky vlastníků 
vstupujících do pozemkových úprav úměrně 
snižují.“. 
*) § 20 zákona č. 44/1988 Sb. 
 
Odůvodnění doplněno následujícím způsobem: 
§ 20 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) 
upravuje pro držitele dobývacího prostoru 
případně držitele oprávnění k hornické činnosti 
„předkupní právo“ k pozemku ve vlastnictví 
státu. Novela zavádí možnost vyžití těchto 
pozemků pro společná zařízení se souhlasem 
vlastníka a dotčeného orgánu státní správy. 
Současně je třeba s ohledem na specifičnost 
daného prostředí brát zřetel na předkupním 
právem dle horního zákona, aby nebylo nutno 
tyto pozemky a priori vyloučit z možného 
využití pro společná zařízení a současně bylo 
zaručeno, že bude zohledněn i zájem na těžbě 
ložiska, které je ze své podstaty 
nepřemístitelné.  

2. K § 9 odst. 18: 
Původní ustanovení, kdy věcná břemena založená 
smluvní vztahem se neoceňují, je zúženo následovně: 

Akceptováno. 
§ 9 odst. 18 zní: 
„(18) Zřídil-li pozemkový úřad podle 
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26) § 18 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Věcná břemena související s inženýrskými sítěmi 
nejsou pozemkovými úpravami dotčena. Ustanovení 
je NEDOSTATEČNÉ a PŘÍLIŠ ZUŽUJÍCÍ. Nelze ostatní 
věcná břemena zřízená pro případné umístění staveb 
a zařízení na pozemku z tohoto ustanovení vyloučit 
a tedy zařadit pod nové ustanovení § 11 odst. 15 (viz 
bod 3 připomínek). 

Před účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
byla často zřizována ke stavbám  
a zařízením nezapsaným v katastru nemovitostí věcná 
břemena působící in personam. Ustanovení se tedy 
musí vztahovat na co nejširší okruh věcných břemen. 
 
Žádáme doplnit, že Věcná břemena související 
s inženýrskými sítěmi, vrty, důlními díly a stavbami 
nebo dočasnými stavbami nejsou pozemkovými 
úpravami dotčena. Ustanovení § 11 odst. 15 se pro 
věcná břemena uvedená v předchozí větě 
nepoužije. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

schváleného návrhu věcné břemeno k 
pozemku, poskytne vlastníku takto zatíženého 
pozemku náhradu stanovenou podle zvláštního 
právního předpisu,26) pokud tento vlastník již 
neobdržel náhradu v jiném pozemku. Stávající 
věcná břemena, založená smluvním vztahem 
a zapsaná v katastru nemovitostí, se neoceňují 
související s inženýrskými sítěmi, nejsou 
pozemkovými úpravami dotčena. Věcná 
břemena zapsaná v katastru nemovitostí, 
o nichž není v pozemkových úpravách 
rozhodováno (§ 11 odst. 8), se neoceňují. 
Takto zatížené pozemky lze směňovat jen se 
souhlasem dotčených vlastníků. Pokud se 
vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým 
úřadem nevyjádří, má se za to, že se 
směnou souhlasí. Věcná břemena 
související s inženýrskými sítěmi, vrty, 
důlními díly a stavbami nebo dočasnými 
stavbami nejsou pozemkovými úpravami 
dotčena. Ustanovení § 11 odst. 15 se pro 
věcná břemena uvedená v předchozí větě 
nepoužije. 

3. K § 11 odst. 14 a 15: 
Novela doplňuje ustanovení § 11 odst. 14 a 15, a to 
tak, že vyjmenovaná věcná práva váznoucí na 
pozemku zahrnutém do pozemkových úprav přechází 
na pozemek, který přešel do vlastnictví povinné 
osoby podle schváleného návrhu.  
Věcná práva jsou právy absolutními 
v občanskoprávním pojetí a působí erga omnes. 
Právem věcným v subjektivním smyslu se rozumí 
přímé právní ovládání věci (FIALA, a kol. 2001. Lexikon 

Vysvětleno. 
Souvisí s probíhající novelou katastrálního 
zákona a cílem je výmaz starých (nefunkčních) 
věcných břemen. Tato ustanovení bylo třeba 
zařadit, neboť výsledky pozemkových úprav 
mj. slouží k obnově katastrálního operátu. 
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Občanské právo. 2 rozšířené vydání. Ostrava:Jiří 
Motloch – Sagit, ISBN 80-7208-237-X. s. 369). 
Absolutní práva a absolutní povinnosti tvoří obsah 
absolutních právních vztahů. Náleží zásadně určitému 
individuálně určenému subjektu, zatímco ostatním 
konkrétně neurčeným subjektům vzniká obecně 
definovaná povinnost zdržet se všech zásahů, které by 
rušili nositele absolutních práv ve výkonu jeho 
oprávnění (FIALA, a kol. 2001. Lexikon Občanské 
právo. 2 rozšířené vydání. Ostrava : Jiří Motloch – 
Sagit, ISBN 80-7208-237-X. s. 14). Věcná práva se 
váží k určité konkrétní nemovitosti a sledují její 
osud. Navrhované znění novely zákona 
o pozemkových úpravách mění zásadním způsobem 
charakter věcných práv a to tak, že je váže k vlastnictví 
povinné osoby, tzn., že věcné právo bude právem 
sledujícím vlastnictví povinného. Z charakteru 
a obsahu věcných práv je tedy více než žádoucí, aby 
zůstávala plošně umístěna v místě, kde byla zřízena, 
bez ohledu na vlastnické vztahy k zatížené nemovité 
věci. Současně zákon neřeší, kdo a jakým principem 
bude rozhodovat, na který z nově vzniklých pozemků 
ve vlastnictví povinného se věcné právo „přesune“. 
Věcné právo k dané nemovitosti je zřizováno zpravidla 
z důvodu jejího umístění, charakteru, možností 
budoucího využití, vazby na vlastnické právo 
oprávněného apod. Přesun takového práva znamená 
jeho faktický zánik. Navrhovaná právní úprava musí 
naopak zachovávat věcné právo, co do jeho 
prostorového vyjádření v daném místě, byť za cenu 
změny osoby povinného.  Řešením se může jevit 
i vyčlenění takového pozemku z obvodu pozemkové 
úpravy totožně jako je tomu u pozemků zatížených 
právem stavby. Navrhované řešení by bylo zásahem 
do práva smluvní volnosti. V neposlední řadě je třeba 
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připomenout, že zřízení věcných práv zpravidla 
podléhá úplatě či může ovlivnit cenu „obchodu“ 
v okamžiku zřizování takového práva. Není možné, aby 
bez dalšího takové právo zaniklo. 

Srovnání věcných práv s právem zástavním, jak je 
uvedeno v navrhované novele a důvodové zprávě není 
možné. Smyslem zástavního práva je zajištění 
pohledávky věřitele, tedy alternativní možnost získání 
plnění, není-li řádně a včas plněn primární závazek. 
Tady je takový přechod práva na místě, protože 
jediným kritériem je hodnota pozemku, na který 
zástavní právo přejde a z charakteru zástavního práva 
je naopak žádoucí, aby jim byl postižen pozemek ve 
vlastnictví dlužníka. U jiných věcných práv včetně 
věcných břemen zřízených in personam je situace 
zcela odlišná. Ad absurdum uvedené ustanovení 
způsobí, že stavba umístěná na pozemku z titulu 
zřízeného věcného břemene zůstane v místě 
zachována, věcné břemeno umožňující její umístění 
však bude přesunuto na pozemek lokalizovaný ve 
zcela jiné části katastrálního území. 
 
Žádáme ve smyslu výše uvedených připomínek 
ustanovení upravit, a to tak, že vyjmenovaná věcná 
práva nejsou pozemkovými úpravami dotčena. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

4. K § 5 odst. 7: 
V návrhu je uveden striktní zákaz zastoupení člena 
zvoleného sboru zástupců dotčených vlastníků. Tento 
zákaz předkladatel zdůvodňuje určitou kolizí s faktem, 
že sbor je orgán volený. Tento argument se nám nezdá 
dostatečně silný. Ostatně takovéto omezení je i trochu 
v rozporu se smyslem obecných předpisů (správní či 

Vysvětleno. 
V případě potřeby přizvání odborníka na 
jednání sboru zástupců může být taková osoba 
hostem na jednání sboru. Nelze potlačit vůli 
vlastníků, kteří si zvolili konkrétní osobu pro 
zastupování svých zájmů ve sboru zástupců, 
aby pak podle vlastního uvážení byl volený 
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soudní řízení), důvodová zpráva k návrhu výslovně 
zmiňuje zásadní návaznost na Správní řád a celé 
řízení o pozemkových úpravách je druhem správního 
řízení. Jsme toho názoru, že umožnění zastoupení 
člena sboru /na základě zmocnění/ by bylo ku 
prospěchu věci a v konkrétních případech i vlastníků. 
Lze předpokládat, že možnost v určité fázi řízení za 
sebe formou zmocnění vyslat na jednání zástupce 
odborníka, by vlastníci – zvolení členové sboru, 
přivítali. Ale jak jsme uvedli výše, jde pouze 
o doporučení vypustit zmiňovaný striktní zákaz. 
 

člen nahrazen, resp. zastoupen jinou osobou, 
pro vlastníky třeba i nepřijatelnou.     

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

1. K čl. I, bod 4 – k § 3 odst. 4: 
Formulace „a o nichž nebylo dosud rozhodnuto podle 
zvláštního právního předpisu“ s odvoláním na zákon 
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je neurčitá. Není 
zřejmé, zda se tím myslí pouze správní rozhodnutí 
vydaná podle tohoto zákona (srov. § 9 odst. 3 a 6 
zákona č. 428/2012 Sb.), nebo i následná soudní 
rozhodnutí vydaná v rámci postupu podle části páté 
občanského soudního řádu. Domníváme se, že v 
případě soudních sporů týkajících se předmětných 
pozemků je nutno vyčkat pravomocného soudního 
rozhodnutí. 
 

Akceptováno. 
§ 3 odst. 4 upraven následujícím způsobem:  
(4) Pozemky ve vlastnictví státu, jejichž 
původním vlastníkem byly církve, náboženské 
řády a kongregace, se do doby vydání 
rozhodnutí podle § 11 odst. 4 až do zápisu 
listin o vydání těchto pozemků podle 
zvláštního právního předpisu57) do katastru 
nemovitostí vedou a řeší odděleně od ostatní 
půdy ve vlastnictví státu. Tyto pozemky se 
nepoužijí na společná zařízení jako v případě 
půdy ve vlastnictví státu (§ 9 odst. 17), lze však 
s nimi nakládat ve smyslu ustanovení § 2. Na 
nově vzniklé pozemky podle schváleného 
návrhu se nahlíží jako na původní majetek 
podle zvláštního právního předpisu8). Tato 
skutečnost se za účelem vyznačení v katastru 
nemovitostí uvede v rozhodnutí vydávaném 
podle § 11 odst. 8. 
 

2. K čl. I, bod 14 – k § 8 odst. 1, bod 39 – k § 11 odst. 
15: 

Vysvětleno. 
Návrh nového znění byl proveden v součinnosti 
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K problematice tzv. historických věcných břemen 
podotýkáme, že vyzvání osob oprávněných z věcných 
břemen, které jsou v katastru nemovitostí zapsány 
s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, 
pouze formou veřejné vyhlášky, nepokládáme za 
dostatečné. Domníváme se, že i v případě 
nedostatečně identifikovaných osob oprávněných 
z věcných břemen by bylo vhodné postupovat podle 
ustanovení § 64 a 65 katastrálního zákona. Připomínka 
se vztahuje i k bodu 2. (§ 35 odst. 2) souvisejícího 
návrhu novely katastrálního zákona. 
 

s ČÚZK a možnost zpětné nápravy výmazu je 
dostatečným opatřením k tomu, aby nedošlo 
k poškození práv dotčených osob. 
Nadto v případě věcných břemen nelze 
postupovat podle ustanovení § 64 a 65 
katastrálního zákona. Tato ustanovení nejsou 
určena k řešení této problematiky, a rozšířit 
agendu ÚZSVM o dohledávání oprávněných 
z věcných břemen, kteří v absolutní většině 
případů zemřeli, by bylo neefektivním 
využíváním státním prostředků. Navrhované 
řešené mnohem lépe odpovídá podstatě dané 
problematiky. 

3. K čl. I, bod 23 – k § 9 odst. 10: 
Upuštění od vyhodnocení vlivů na životní prostředí při 
zpracování návrhu pozemkových úprav, jehož součástí 
je plán společných zařízení, povede k tomu, že při 
posouzení až v případě vlastní realizace stavby bude 
veřejná diskuse značně omezena a zastavení realizace 
může být, i vzhledem k vynaloženým nákladům, 
problematické. Přitom společná zařízení mohou mít na 
krajinu a životní prostředí značný vliv. 
 

Akceptováno. 
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 10 ve 
vztahu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Sdružení místních 
samospráv ČR 
 

1. K § 3 odst. 2: 
Navrhujeme následující znění: 
(2) Obvod pozemkových úprav je území dotčené 
pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo 
více celky v jednom katastrálním území. Bude-li to pro 
obnovu katastrálního operátu třeba, lze do obvodu 
pozemkových úprav zahrnout i pozemky, které 
nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, ale je u 
nich třeba obnovit soubor geodetických informací.3) Je-
li to k dosažení cílů pozemkových úprav vhodné, lze do 
obvodu pozemkových úprav zahrnout rovněž pozemky 

Akceptováno. 
§ 3 odst. 2 zní: 
„(2) Obvod pozemkových úprav je území 
dotčené pozemkovými úpravami, které je 
tvořeno jedním nebo více celky v jednom 
katastrálním území. Bude-li to pro obnovu 
katastrálního operátu třeba, lze do obvodu 
pozemkových úprav zahrnout i pozemky, které 
nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, 
ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických 
informací.3) Je-li to k dosažení cílů 
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v navazující části sousedícího katastrálního území. 
V případě potřeby řešení vodohospodářských 
opatření [§ 9 odst. 8 písm. c)] může, se souhlasem 
ústředí, obvod pozemkových úprav tvořit více na 
sebe navazujících katastrálních území. Obvod 
pozemkových úprav může tvořit více na sebe 
navazujících katastrálních území. Jde-li o katastrální 
území v obvodu působnosti jiného pozemkového 
úřadu, než který zahájil řízení o pozemkových 
úpravách, zahrne pozemkový úřad, který řízení zahájil, 
předmětné pozemky do obvodu pozemkových úprav po 
dohodě s pozemkovým úřadem, v jehož obvodu 
působnosti se příslušné pozemky nacházejí. 
O takových pozemcích rozhoduje pozemkový úřad, 
který řízení zahájil. 
 
Odůvodnění: 
Obce tvoří často více katastrálních území. Pro 
efektivnější práci a přehlednější výstupy by bylo 
vhodné provádět pozemkové úpravy na území obce a 
ne po jednotlivých katastrálních územích. Tento postup 
není vhodné podmiňovat pouze opatřeními 
vodohospodářskými. Často je problém ve využití 
obecní a státní půdy a řešení situace na jednotce obec 
by velmi celé řízení zjednodušilo. Nesmyslně jsou 
vedeny dvě a více řízení v rámci jedné obce. 
Nemožnost kooperovat mezi katastrálními územími 
a i výstupy jsou často od různých zpracovatelů, v různé 
kvalitě, různé koncepci a čase. Vzhledem k tomu, že 
obec má jeden územní plán, je toto velkou komplikací. 
 
Často byla zaznamenána skutečnost, že v jednom 
katastrálním území má obec přebytek půdy a v druhém 
je jí nedostatek. Bylo nutno plán společných zařízení 
redukovat, nebo složitě – mimo pozemkové úpravy – 

pozemkových úprav vhodné, lze do obvodu 
pozemkových úprav zahrnout rovněž pozemky 
v navazující části sousedícího katastrálního 
území. V případě potřeby řešení 
vodohospodářských opatření [§ 9 odst. 8 
písm. c)] může, se souhlasem ústředí, 
obvod pozemkových úprav tvořit více na 
sebe navazujících katastrálních území. 
Obvod pozemkových úprav může, se 
souhlasem ústředí, tvořit rovněž více 
katastrálních území v rámci jedné obce. 
Jde-li o katastrální území v obvodu působnosti 
jiného pozemkového úřadu, než který zahájil 
řízení o pozemkových úpravách, zahrne 
pozemkový úřad, který řízení zahájil, 
předmětné pozemky do obvodu pozemkových 
úprav po dohodě s pozemkovým úřadem, 
v jehož obvodu působnosti se příslušné 
pozemky nacházejí. O takových pozemcích 
rozhoduje pozemkový úřad, který řízení 
zahájil.“. 
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jejíchž je právě toto smyslem – pozemky směňovat tak, 
aby se půda dostala z katastru do katastru a mohlo se 
v pozemkových úpravách pokračovat. 
 
Provádění pozemkových úprav pouze na jednotce 
katastrální území často velmi komplikuje proces 
pozemkových úprav a někdy je i blokuje.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K § 3 odst. 3: 
Navrhujeme následující znění: 
(3) Pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů na 
základě stanoveného dobývacího prostoru, pozemky 
určené pro obranu státu, pozemky zastavěné stavbou 
ve vlastnictví státu, pozemky vodních toků 
a pozemky chráněné podle zvláštních předpisů lze 
řešit v pozemkových úpravách (§ 2) jen se souhlasem 
jejich vlastníka a příslušného správního úřadu. 
Pozemky zařazené do rezervy státních pozemků 
k uskutečnění rozvojových programů státu schválených 
vládou lze řešit v pozemkových úpravách jen se 
souhlasem příslušného správního úřadu. Pozemky 
zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, 
pozemek funkčně související s touto stavbou včetně 
přístupové cesty, zahrady, pozemky v zastavěném 
území, pozemky v zastavitelných plochách4) 
a pozemky, na nichž se nacházejí veřejná nebo 
neveřejná pohřebiště, lze řešit v pozemkových 
úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka. Pokud se 
vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem 
nevyjádří, má se za to, že s řešením v pozemkových 
úpravách souhlasí. Pozemky podle tohoto odstavce se 
pro účely pozemkových úprav v případě jejich směn 
oceňují podle druhu původních pozemků; nelze-li toto 

Akceptováno. 
Text upraven v souladu s připomínkou. 
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zjistit, oceňují se podle druhu nejbližšího 
zemědělského pozemku. Pozemky neřešené ve 
smyslu § 2, u nichž se pouze obnovuje soubor 
geodetických informací, se neoceňují. Souhlas 
s řešením pozemků se nevyžaduje u pozemků, které 
jsou v obvodu pozemkových úprav v katastru 
nemovitostí vedeny jako ostatní komunikace. 
 
Odůvodnění: 
Je nutno tuto podmínku ze zákona odstranit. Dochází 
ke zneužití této podmínky ze strany spekulantů, kteří 
chtějí pozemkové úpravy zastavit, nebo obec a stát 
poškodit. 
Například pokud je celé území v CHKO – vždy se 
najde vlastník, který dá nesouhlas s řešením svých 
pozemků. Tyto musí být z pozemkových úprav vyjmuty 
a vzniká tak nesmyslný „ementál“. Toto blokuje proces 
pozemkových úprav, jež se provádí ve veřejném zájmu 
– viz § 2 tohoto zákona. Obrovské problémy pak jsou 
zejména v etapě návrhu plánu společných zařízení, jež 
má řešit především protipovodňová opatření a opatření 
v boji proti suchu. Díky vyloučeným pozemkům, jichž 
se nemůže týkat, se vytváří zcela nesmyslná řešení 
bez většího efektu a smyslu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K § 9 odst. 15: 
Navrhujeme následující znění: 
(15) Plán společných zařízení musí být v souladu 
s platným územním plánem. Není-li návrh plánu 
společných zařízení ze závažných důvodů v souladu 
s platným územním plánem, je návrhem na jeho 
aktualizaci nebo změnu, kterou nejdéle do 1 roku od 
ukončení pozemkových úprav zajistí obec. 

Akceptováno.  
Bylo upuštěno od novelizace § 9 odst. 15. 
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V ostatních případech musí být plán společných 
zařízení dohodnut s úřadem územního plánování. 
 
Odůvodnění: 
Nastavení časového limitu přímo do zákona 
o pozemkových úpravách může způsobit komplikace. 
Trváme na vypuštění tohoto limitu, který obec 
neúměrně omezuje a zatěžuje. Územní plánování řeší 
jiný zákon. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

4. K § 10 odst. 1: 
Navrhujeme následující znění: 
(1) Vlastníkům pozemků navrhne pozemkový úřad 
nové pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním 
pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností 
a podle možností i druhem pozemku. Porovnání ceny, 
výměry a vzdálenosti navrhovaných pozemků 
s původními pozemky se provádí celkem za všechny 
pozemky vlastníka řešené v pozemkových úpravách 
(§ 2) vždy samostatně po jednotlivých listech 
vlastnictví.  
 
Odůvodnění: 
Doplnění této věty by významně zkomplikovalo proces 
pozemkových úprav. 
Pokud dochází k pozemkovým úpravám s rozšířením 
do více katastrálních území (a pokud se novelou 
zákona prosadí například na jednotce obec – což 
navrhujeme v jiné části) bude tato formulace znamenat 
značné problémy především s využitelností státní 
a obecní půdy pro prvky plánu společných zařízení. 
Pokud dochází k přesunu státní a obecní půdy mezi 
katastrálními územími musí opačným směrem 

Vysvětleno. 
Navrženou úpravou došlo pouze ke slovnímu 
upřesnění stávající praxe. Žádný dopad toto 
upřesnění na dosavadní postup z novely 
neplyne. Cílem bylo zamezení různých výkladů 
tak, aby nedocházelo k rozdílnému řešení 
shodných případů u různých vlastníků.  
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směřovat pozemky soukromých vlastníků (po dohodě). 
Z principu definice listu vlastnictví je zřejmé, že vlastník 
má v obou katastrálních územích 2 rozdílné listy 
vlastnictví. Takto by musel v rámci pozemkových úprav 
v jednom katastrálním území doplácet za navýšení 
výměry oproti druhému, kde o výměru přichází, i když 
celkově sumace jeho pozemků je beze změny. 
Je nutno zachovat současný stav, kdy se bilancují, 
v souladu se zněmím celého zákona, pozemky 
vlastníka a nikoliv jednotlivé listy vlastnictví (jež jsou 
pouze administrativním členěním). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

5. K § 10 odst. 2: 
Navrhujeme následující znění: 
(2) Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání 
s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 % 10%. 
Překročení kritéria ve prospěch vlastníka lze jen za 
předpokladu, že vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu 
ceny přesahující toto kritérium. Výši rozdílu ceny 
a lhůtu k jejímu zaplacení stanovuje pozemkový úřad. 
K přijetí této částky je příslušné ústředí. Úhrada se 
nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu. V případě 
pozemků ve vlastnictví krajů se úhrada nevyžaduje 
v případě, že jsou na těchto pozemcích umístěny 
veřejně prospěšné stavby. V případě, že do 
pozemkových úprav vstupuje vlastník pouze 
s jedním pozemkem, který  Pokud pozemky 
vlastníka nelze z technických důvodů umístit tak, aby 
nebylo překročeno toto kritérium ve prospěch vlastníka, 
může pozemkový úřad se souhlasem sboru, je-li 
zvolen, od požadavku na uhrazení rozdílu ceny 
ustoupit. Od úhrady částky nepřesahující 100 Kč se 
upouští vždy.  

Vysvětleno. 
Změna kritérií by byla významným a ve své 
podstatě negativním zásahem do práv 
vlastníků, neboť v minulosti došlo k ponížení 
procenta potřebných souhlasů s návrhem 
pozemkových úprav ze 75 na 60 %. Dalším 
zásah do vlastnických práv by byl na hraně 
ústavnosti.  
Ohledně odpuštění doplatku není možné 
ponechat rozhodovací pravomoc na vůli sboru 
zástupců. Stát je odpovědný za nakládání 
s finančními prostředky a sboru zástupců 
nepřísluší rozhodovat o finančních 
prostředcích, které ve výsledku budou součástí 
rozpočtu státu. V případě jednoho pozemku 
(stávající znění) se jedná o posouzení místních 
poměrů, zda nelze skutečně pozemek přemístit 
jinam.    
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Odůvodnění: 
Nahradit kritérium ceny – 4 % hodnotou 10 %. 
Kritérium ceny 4 % je příliš striktní. Vzhledem 
k nepřesnosti původní katastrální mapy a nepřesnosti 
linií BPEJ je ocenění v rámci pozemkových úprav velmi 
přibližné a svazovat směny čtyřmi procenty je příliš 
radikální. Navrhujeme sjednotit kritérium s kritériem 
výměry na 10 %. 
Hodnota 4 % v podstatě znemožňují jakékoliv směny 
pozemků a pozemkovou úpravou dochází pouze 
k překreslení dosavadní katastrální mapy. Zejména 
vzhledem k vlastníkům hospodařícím na svých 
pozemcích je toto velký problém. Díky striktnímu 
dodržení kritéria 4 % nedochází k žádnému scelení, 
nebo jen minimálnímu a není tak naplněn § 2 zákona. 
Držba pozemků tak zůstává, i po pozemkových 
úpravách často roztříštěna a vlastníci jsou následně 
donuceni si na užívání pozemků tyto propachtovat. 
Dochází tak k situaci, že i po pozemkových úpravách 
musí hospodařit na cizích pozemcích, přestože svoje 
vlastní, ale nepodařilo se je rozumně uspořádat, někdy 
dokonce došlo k většímu rozdrobení vlastnictví. 
Vlastníci po dokončení pozemkové úpravy v těchto 
případech považují pozemkové úpravy za zbytečné 
a za neúčelné vynaložení státních prostředků, protože 
nedošlo k naplnění § 2 tohoto zákona. 
Navrhujeme možnost ustoupení od doplatku rozšířit 
i na vlastníky, kteří vlastní více pozemků. Vlastník 
ustupující prvku plánu společných zařízení by měl mít 
možnost získat svůj pozemek i za cenu vyšší ceny. 
Podmiňovat toto jediným pozemkem na vstupu je 
omezující a ve výsledku kontraproduktivní. 
V praxi se dnes dějí případy, že je nutno směnit 
pozemek vlastníky v nízké bonitě do lokality s bonitou 
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vyšší (jinde se nízká bonity nevyskytuje) tak, aby 
ustoupil prvku plánu společných zařízení. Po 
vlastníkovi je ale požadováno, doplacení rozdílu ceny 
v řádu například desetitisíců, s čímž vlastník přirozeně 
nesouhlasí. Musí tak zůstat jeho pozemek v prostoru 
prvku plánu společných zařízení a po pozemkových 
úpravách je pak obec nucena tento pozemek vykoupit 
– tentokrát však již v řádu statisíců. 
 
V tomto případě pak zcela postrádají pozemkové 
úpravy smysl a poškozuje to jejich kredit v očích 
veřejnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

6. K § 12 odst. 1: 
Navrhujeme následující znění: 
(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad 
stanoví s přihlédnutím k veřejnému zájmu, finančnímu 
zajištění a potřebám obce priority pro realizaci 
společných zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí 
(§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí s prioritami 
realizace společných zařízení zastupitelstvo obce. 
U pozemků, na nichž jsou návrhem umístěna 
společná zařízení, se na základě ohlášení 
pozemkového úřadu zapíše do katastru 
nemovitostí upozornění, že skutečný druh 
pozemku se od evidovaného do doby realizace 
společných zařízení liší. V katastrálních územích, kde 
se pozemkové úpravy provádějí opakovaně, nelze do 
realizace zahrnout ta společná zařízení, která byla již 
dříve předána obci nebo jiné osobě podle odstavce 4. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme nedoplňovat tuto větu, případně 

Vysvětleno. 
V tomto případě nelze argumentovat územními 
plány, neboť ty se jednak nezapisují do 
katastru nemovitostí, a kromě toho nejsou 
natolik podrobné, aby se dotýkaly konkrétních 
pozemků. Vzhledem k tomu, že stanoviska 
dotčených orgánu státní správy jsou opatřeními 
podle zvláštních právních předpisů, nelze 
provádět zápis o takovém rozhodnutí 
s časovým (blíže neurčeným) odstupem. 
Navržený stav znění byl konzultován s ČÚZK 
a kromě informovanosti vlastníků bude sloužit 
i k informovanosti příslušných orgánů (revize 
katastru, daně, životní prostředí atd.) 
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ustanovení změnit tak, aby byl evidován skutečný 
stav/druh a bylo zapsáno upozornění, že jsou návrhem 
umístěna společná zařízení. Informační účel bude 
splněn stejně, ale změna dle věty první bude vhodnější 
ze statistického pohledu.  
Naopak navrhujeme nutnost zvážit preformaci zákona 
tak, aby u prvků plánu společných zařízení, jež se 
budou realizovat až po pozemkových úpravách, 
docházelo ke změně druhu pozemku až po realizaci 
plánu společných zařízení. 
Poté je v katastru nemovitostí evidována řada 
nesouladů, kde je evidována například vodní nádrž, ale 
reálně je v místě orná půda a nádrž se bude realizovat 
v horizontu několika let. Vznikají tak problémy 
s pronájmy půdy a vůbec s užíváním pozemků do doby 
realizace prvku plánu společných zařízení. 
Samozřejmě by ale i v případě této změny druhu 
pozemku bylo nutno zachovat veškeré výhody plynoucí 
z pozemkových úprav – tedy osvobození od vynětí 
pozemku ze ZPF apod. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 

1. K § 9 odst. 12: 
Požadujeme ustanovení upravit následujícím 
způsobem. 
„Pokud jsou společná zařízení navržena na pozemku, 
který je ve vlastnictví státu1), může být bude tento 
pozemek na základě žádosti obce po dokončení 
realizace navržených společných zařízení bezúplatně 

Akceptováno. 
Text upraven v souladu s připomínkou.  
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převeden do vlastnictví obce.“   
Odůvodnění: 
Většina zařízení realizovaných v rámci komplexních 
pozemkových úprav vyžaduje nutnost údržby a tuto 
údržbu následně bývá obec nucena realizovat na 
vlastní náklady, neboť zajištění ze strany vlastníka 
(státu) nebývá dostatečně flexibilní. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K § 12 odst. 1: 
Požadujeme ustanovení upravit následujícím 
způsobem. 
„(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad 
stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků 
a s přihlédnutím k veřejnému zájmu, finančnímu 
zajištění a potřebám obce priority pro realizaci 
společných zařízení. ….“ 
 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení má namísto dosavadního 
vymezení hledisek významných pro stanovení postupu 
realizace společných zařízení stanovit hlediska 
významná pro stanovení priorit pro realizaci 
společných zařízení. Tato změna sama o sobě není 
předmětem kritických připomínek, jelikož má 
především upřesňující charakter bez změny věcného 
obsahu. Problém spočívá v tom, že mezi hlediska 
významná pro stanovení postupu (priorit) realizace 
společných zařízení nemají být napříště zařazeny 
potřeby vlastníků pozemků. Návrh v této části postrádá 
věcné odůvodnění a lze jej interpretovat jako projev 
vůle zákonodárce, aby priority realizace společných 
zařízení byly napříště stanovovány zcela bez vazby na 
vůli vlastníků pozemků.  

Akceptováno. 
§ 12 odst. 1 zní: 
„(1) Na základě schváleného návrhu 
pozemkový úřad stanoví s přihlédnutím 
k veřejnému zájmu, finančnímu zajištění, 
potřebám obce, případně potřebám vlastníků 
pozemků, priority pro realizaci společných 
zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí 
(§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí 
s prioritami realizace společných zařízení 
zastupitelstvo obce. V katastrálních územích, 
kde se pozemkové úpravy provádějí 
opakovaně, nelze do realizace zahrnout ta 
společná zařízení, která byla již dříve předána 
obci nebo jiné osobě podle odstavce 4.“. 
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To je ovšem nepřijatelné. Pozemkové úpravy jsou 
spojeny s masivními zásahy do vlastnického práva 
chráněného ustanovením č. 11 Listiny základních práv 
a svobod a jejích právní úprava musí odpovídat 
principu proporcionality. K obsahu tohoto principu se 
velmi obsáhle vyjádřil Ústavní soud v nálezu 
publikovaném pod č. 405/2002 Sb., kde mj. konstatuje: 
„Tato zásada vychází z premisy, že k zásahu do 
základních práv či svobod, i když to jejich ústavní 
úprava nepředpokládá, může dojít v případě jejich 
vzájemné kolize nebo v případě kolize s jinou ústavně 
chráněnou hodnotou, jež nemá povahu základního 
práva a svobody /veřejný statek/ (srov. nález Ústavního 
soudu ze dne 9. 10. 1996, sp.zn. Pl. ÚS 15/96; publ. in 
Ústavní soud České republiky, Sbírka nálezů 
a usnesení, C.H. Beck, sv. 6, č. 99). Vždy však je 
v těchto případech třeba posuzovat účel (cíl) takového 
zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž 
měřítkem pro toto posouzení je již zmíněná zásada 
proporcionality (přiměřenosti v širším smyslu), jež 
může být také nazývána zákazem nadměrnosti zásahů 
do práv a svobod. Tato obecná zásada zahrnuje tři 
principy, respektive kritéria posuzování přípustnosti 
zásahu. První z nich je princip způsobilosti naplnění 
účelu (nebo také vhodnosti), dle něhož musí být 
příslušné opatření vůbec schopno dosáhnout 
zamýšleného cíle, jímž je ochrana jiného základního 
práva nebo veřejného statku. Dále se pak jedná princip 
potřebnosti, dle něhož je povoleno použití pouze 
nejšetrnějšího - ve vztahu k dotčeným základním 
právům a svobodám - z více možných prostředků. 
Třetím principem je princip přiměřenosti (v užším 
smyslu), dle kterého újma na základním právu nesmí 
být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj. 
opatření omezující základní lidská práva a svobody 
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nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody 
s veřejným zájmem, svými negativními důsledky 
přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem 
na těchto opatřeních.“ Existenci principu proporcionality 
(jako jednoho z projevů práva na pokojné užívání 
majetku) potvrzuje i judikatura Evropského soudu pro 
lidská práva ve Štrasburku týkající se čl. 1 
Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.). 
Obdobně jako Ústavní soud v ČR konstatuje Evropský 
soud pro lidská práva, že „otázka proporcionality 
vyžaduje určit, zda existoval rozumný vztah mezi 
použitými prostředky a sledovaným účelem nebo, 
jinými slovy, zda bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy 
mezi požadavky obecného zájmu a zájmy jednotlivce“ 
(případ Agosi (A-108) z roku 1986).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K § 12 odst. 4: 
Požadujeme ustanovení upravit následujícím 
způsobem. 
(4) Společná zařízení realizovaná podle schváleného 
návrhu na pozemcích obce vlastní obec, v jejímž 
obvodu se nacházejí. Vlastníkem společného zařízení 
uvedeného v § 9 odst. 8 písm. a), b) nebo d) může 
být i jiná osoba než obec, pokud to vyplývá 
z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. 
 
Odůvodnění: 
Stávající znění zákona předpokládá, že vlastníkem 
společných zařízení realizovaných podle schváleného 
návrhu bude obec, současně však připouští, aby tam, 
kde je to důvodné, byla vlastníkem kterékoliv části 
společných zařízení i osoba jiná. Tato úprava odpovídá 

Akceptováno jinak. 
§ 12 odst. 4 zní: 
„(4) Společná zařízení realizovaná podle 
schváleného návrhu na pozemcích obce 
vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí. 
Vlastníkem společného zařízení uvedeného 
(§ 9 odst. 8) může být i jiná osoba než obec, 
pokud to vyplývá z rozhodnutí o schválení 
návrhu pozemkových úprav. Vlastníkem 
vodních nádrží, rybníků, ochranných hrází 
a poldrů [§ 9 odst. 8 písm. c)], jejichž realizace 
je hrazena z prostředků státu, může být i jiná 
osoba než obec pouze se souhlasem ústředí.    
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praktické potřebě a otevírá prostor pro to, aby 
vlastnické poměry vůči společným zařízením byly 
uspořádány vždy se zohledněním konkrétních 
okolností a potřeb existujících v příslušném obvodu 
pozemkových úprav.  
Návrh tento mechanismus zachovává pouze v případě 
společného zařízení uvedeného v § 9 odst. 8 písm. a), 
b) nebo d) zákona, tj. v případě  
a) opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků,  
b) protierozních opatření pro ochranu půdního fondu a 
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
a zvýšení ekologické stability  
V případě vodohospodářských opatření však není 
možnost vzniku vlastnického práva jiné osoby, než 
obce připuštěna, aniž by však byly podány přesvědčivé 
důvody, pro které je vznik vlastnického práva jiného 
vlastníka do budoucna vhodné zcela vyloučit. Návrh 
v této části bezdůvodně brání vzniku kombinovaného 
vlastnického uspořádání, které se může v některých 
případech jevit jako zcela optimální a žádoucí.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 

Bez připomínek.  
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státní zkušebnictví 

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 
 

1. K § 62 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální 
zákon: 
Pokud je požadováno ohlášení vlastníka nemovitosti, 
k níž je promlčené věcné břemeno zapsáno, o tom, že 
věcné břemeno není více než 10 let vykonáváno, 
sepsaného ve formě notářského zápisu, tak se 
pravděpodobně vychází z ust. § 632 OZ; ovšem není 
přejata ta část pro zapsaná práva, jež se vykonávají jen 
zřídka, a oprávněná osoba musí mít v průběhu 10 let 
alespoň třikrát příležitost je vykonat, ovšem nikdy je 
nevykonala. Vzhledem k tomu, že v souladu s § 3028 
odst. 2 OZ, kdy zánik věcných práv (tj. včetně věcných 
břemen) se posuzuje dle nového OZ, navrhované 
povinné ohlášení by mělo být o tuto možnost doplněno. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Ustanovení § 632 občanského zákoníku se 
vztahuje obecně na všechna práva, která se 
zapisují do veřejného seznamu. Proto musí 
obsahovat adekvátní možnosti řešení pro 
práva různého charakteru. Z těchto možností 
byla v daném případě vybrána pouze ta, která 
odpovídá charakteru osobních věcných 
břemen. Předmětná právní domněnka postačí 
k výmazu z katastru nemovitostí, ovšem bez 
dalšího nutně neznamená, že zaniklo příslušné 
osobní břemeno. 
 
 

 

Sekretariát Rady 
hospodářské a sociální 
dohody 

Bez připomínek.  

Veřejný ochránce práv 
 

1. K čl. 1, bod 14 – k § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 
Sb.) a k části druhé, Čl. III, body 2 a 3 (§ 35 odst. 2 
a § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb.): 
Připomínka vztahující se k problematice informování 
oprávněného z věcného břemene je společná.  
Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. 
a ustanovení § 35 odst. 2 nebo ustanovení 40 odst. 3 
zákona č. 256/2013 Sb. veřejnou vyhláškou vyzve 
pozemkový, resp. katastrální úřad osoby oprávněné 
z věcných břemen, jejichž zápisy byly do katastru 
převzaty z bývalé pozemkové knihy, zemských desek 
nebo železniční knihy, a které jsou v katastru zapsány 
s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, 

Akceptováno částečně. 
V § 8 odst. 1 budou doplňované věty znít 
následovně: „Současně s vyložením soupisu 
nároků vyzve pozemkový úřad veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce 
Státního pozemkového úřadu po dobu 1 
roku, osoby oprávněné z věcných břemen, 
jejichž zápis byl do katastru nemovitostí 
převzat z pozemkové knihy, zemských desek 
nebo železniční knihy, které jsou v katastru 
nemovitostí zapsány s údaji neumožňujícími 
jejich dostatečnou identifikaci, aby se 
pozemkovému úřadu přihlásily nejpozději do 
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aby se pozemkovému, resp. katastrálnímu úřadu 
přihlásily. Doručením začne běžet jednoroční lhůta, ve 
které se mají přihlásit.  
Vidím zde dva hlavní nedostatky. Není výslovně 
uvedeno, že by měla veřejná výzva viset na úředních 
deskách po celý rok, kdy se může oprávněný 
z věcného břemene úřadům ozvat. Podle všeho bude 
viset pouze zákonných 15 dnů. Oprávněný z věcného 
břemene tak sice bude mít jeden rok na to, aby úřad 
kontaktoval, ale jen 15 dnů na to, aby zjistil, že jej 
úřady ke kontaktu vyzvaly.  
Mám za to, že by bylo pro občany příznivější, aby 
vyhláška visela na úředních deskách celý rok. 
Obdobně tomu je i u nedostatečně identifikovaných 
vlastníků nemovitostí.  
Druhý nedostatek spatřuji v absenci poučení 
o následcích, pokud se oprávněný z věcného břemene 
nepřihlásí. Podobné poučení přitom obsahuje veřejná 
výzva v případě nedostatečně identifikovaných 
vlastníků. 
Z toho důvodu navrhuji, aby byl text v obou případech 
dopracován ve výše uvedeném smyslu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

jednoho roku od doručení výzvy. Dále bude 
postupováno podle § 11 odst. 15.“. 
 
Katastrální zákon je upraven následujícím 
způsobem: 
§ 35 odst. 2: „Sdělí-li vlastník nemovitosti 
zatížené věcným břemenem, jehož zápis byl 
do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, 
zemských desek nebo železniční knihy, a které 
je zapsáno ve prospěch osoby s údaji 
neumožňujícími její dostatečnou identifikaci, 
katastrálnímu úřadu v rámci revize katastru, že 
toto věcné břemeno není již více než 10 let 
vykonáváno, vyzve katastrální úřad 
oprávněného z věcného břemene veřejnou 
vyhláškou, aby se přihlásil. Katastrální úřad 
požádá obec, na jejímž území se zatížená 
nemovitost nachází, o zveřejnění výzvy na 
úřední desce po dobu 1 roku. Nepřihlásí-li se 
oprávněný do 1 roka od zveřejnění výzvy, má 
se za to, že věcné břemeno se promlčelo. 
Výmaz takto promlčeného věcného břemene 
provede katastrální úřad z úřední povinnosti; 
pro výmaz se použijí přiměřeně ustanovení 
o záznamu, ustanovení § 11 se neuplatní.“. 
 
§ 40 odst. 3 doplňované věty znějí: „Společně 
s oznámením o zahájení obnovy katastrálního 
operátu vyzve katastrální úřad veřejnou 
vyhláškou osoby oprávněné z věcných 
břemen, jejichž zápis byl do katastru převzat 
z bývalé pozemkové knihy, zemských desek 
nebo železniční knihy, které jsou v katastru 
zapsány s údaji neumožňujícími jejich 
dostatečnou identifikaci, aby se katastrálnímu 
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úřadu přihlásily. Výzvu zveřejní katastrální 
úřad na úřední desce do vyložení nového 
souboru geodetických informací a souboru 
popisných informací (dále jen „obnovený 
katastrální operát“), současně požádá 
o zveřejnění výzvy po stejnou dobu 
i dotčenou obec.“. 

 

2. K čl. II: 
Podle předmětného přechodného ustanovení se mají 
řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona dokončit podle zákona 
č. 139/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. V souvislosti s tímto 
ustanovením připomínám, že zákon č. 139/2002 Sb. 
dovoluje formálně zahájit řízení o pozemkové úpravě 
a nečinit v něm žádné úkony. Pravděpodobně se bude 
jednat pouze o řízení zahájená na základě požadavku 
vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské 
půdy v dotčeném katastrálním území. Takto zahájené 
řízení může několik let „hibernovat“ do doby, než v něm 
začne pozemkový úřad činit úkony. Je otázkou, nakolik 
je smysluplné, aby se v takto formálně zahájených 
řízeních, ve kterých pozemkový úřad neučinil žádné 
kroky, mělo postupovat podle dosavadní právní úpravy.  
Nabízí se možnost navázat použití nové právní úpravy 
na faktické zahájení pozemkové úpravy, tedy na 
svolání úvodního jednání (dle § 7 zákona č. 139/2002 
Sb.).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Přechodné ustanovení zní: „Řízení, v nichž byl 
zpracovaný návrh pozemkových úprav 
vystaven podle § 11 odst. 1 přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle 
zákona č. 139/2002 Sb., ve znění účinném 
přede dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
 

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

Bez připomínek.  
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Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový úřad 1. K § 11 odst. 10: 
Do věty čtvrté v navrženém znění „Rozhodnutí podle 
odstavce 8, které nabylo právní moci, doručí 
pozemkový úřad katastrálnímu úřadu.“ požadujeme za 
slova „doručí pozemkový úřad“ doplnit „Ministerstvu 
zemědělství“ a dále dokončit větu již beze změn.  
 
Důvodem pro navrhovanou změnu je skutečnost, že při 
pozemkové úpravě je vypracován plán společných 
zařízení, ve kterém jsou navržena protierozní 
a vodohospodářská opatření, která jsou následně 
realizována. Pozemkový úřad již ale není schopen 
zajistit neměnnost v dodržování realizovaných opatření 
na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví státu. Jako 
možné řešení bylo mezi zástupci SPÚ a MZe ujednáno, 
že kontrola neměnnosti v dodržování těchto opatření by 
mohla být prováděna prostřednictvím Státního 
zemědělského intervenčního fondu, které informace 
o změnách na půdních blocích čerpá z databází MZe. 

Akceptováno. 
Text upraven v souladu s připomínkou.  
 
Odůvodnění: 
Důvodem pro navrhovanou změnu je 
skutečnost, že při pozemkových úpravách je 
mj. vypracován plán společných zařízení, ve 
kterém jsou navržena protierozní 
a vodohospodářská opatření, která jsou 
následně realizována. Pozemkový úřad 
s ohledem na dané pravomoci ale není 
schopen zajistit neměnnost v dodržování 
realizovaných opatření na pozemcích, které 
nejsou ve vlastnictví státu. Jako možné řešení 
bylo mezi SPÚ a MZe ujednáno, že kontrola 
neměnnosti v dodržování těchto opatření by 
mohla být prováděna prostřednictvím Státního 
zemědělského intervenčního fondu, které 
informace o změnách na půdních blocích čerpá 
z databází MZe. 
 

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  
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Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 

Bez připomínek.  

Ústav zemědělských a 
potravinářských informací 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

Bez připomínek.  

Svaz českých a 
moravských spotřebních 
družstev 

Bez připomínek.  

Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých 
lesů v ČR 
  

1. K § 12 odst. 1: 
Předmětné ustanovení má namísto dosavadního 
vymezení hledisek významných pro stanovení postupu 
realizace společných zařízení stanovit hlediska 
významná pro stanovení priorit pro realizaci 
společných zařízení. Tato změna sama o sobě není 
předmětem kritických připomínek, jelikož má především 
upřesňující charakter bez změny věcného obsahu. 
Problém spočívá v tom, že mezi hlediska významná pro 
stanovení postupu (priorit) realizace společných 
zařízení nemají být napříště zařazeny potřeby 
vlastníků pozemků. Návrh v této části postrádá věcné 
odůvodnění a lze jej interpretovat jako projev vůle 
zákonodárce, aby priority realizace společných zařízení 
byly napříště stanovovány zcela bez vazby na vůli 
vlastníků pozemků. S takovým postupem nemůžeme 
souhlasit. Pozemkové úpravy jsou spojeny s masivními 
zásahy do vlastnického práva chráněného ustanovením 
č. 11 Listiny základních práv a svobod a jejích právní 
úprava musí odpovídat principu proporcionality. 
K obsahu tohoto principu se velmi obsáhle vyjádřil 
Ústavní soud v nálezu publikovaném pod č. 405/2002 
Sb., kde mj. konstatuje (významné pasáže zvýraznil 
zpracovatel): „Tato zásada vychází z premisy, že 

Akceptováno. 
§ 12 odst. 1 zní: 
„(1) Na základě schváleného návrhu 
pozemkový úřad stanoví s přihlédnutím 
k veřejnému zájmu, finančnímu zajištění, 
potřebám obce, případně potřebám vlastníků 
pozemků, priority pro realizaci společných 
zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí 
(§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí 
s prioritami realizace společných zařízení 
zastupitelstvo obce. V katastrálních územích, 
kde se pozemkové úpravy provádějí 
opakovaně, nelze do realizace zahrnout ta 
společná zařízení, která byla již dříve předána 
obci nebo jiné osobě podle odstavce 4.“. 
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k zásahu do základních práv či svobod, i když to jejich 
ústavní úprava nepředpokládá, může dojít v případě 
jejich vzájemné kolize nebo v případě kolize s jinou 
ústavně chráněnou hodnotou, jež nemá povahu 
základního práva a svobody /veřejný statek/ (srov. 
nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp.zn. Pl. 
ÚS 15/96; publ. in Ústavní soud České republiky, 
Sbírka nálezů a usnesení, C.H. Beck, sv. 6, č. 99). Vždy 
však je v těchto případech třeba posuzovat účel (cíl) 
takového zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, 
přičemž měřítkem pro toto posouzení je již zmíněná 
zásada proporcionality (přiměřenosti v širším smyslu), 
jež 
může být také nazývána zákazem nadměrnosti zásahů 
do práv a svobod. Tato obecná zásada zahrnuje tři 
principy, respektive kriteria posuzování přípustnosti 
zásahu. První z nich je princip způsobilosti naplnění 
účelu (nebo také vhodnosti), dle něhož musí být 
příslušné opatření vůbec schopno dosáhnout 
zamýšleného cíle, jímž je ochrana jiného základního 
práva nebo veřejného statku. Dále se pak jedná princip 
potřebnosti, dle něhož je povoleno použití pouze 
nejšetrnějšího - ve vztahu k dotčeným základním 
právům a svobodám - z více možných prostředků. 
Třetím principem je princip přiměřenosti (v užším 
smyslu), dle kterého újma na základním právu nesmí 
být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj. 
opatření omezující základní lidská práva a svobody 
nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody 
s veřejným zájmem, svými negativními důsledky 
přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na 
těchto opatřeních.“ Existenci principu proporcionality 
(jako jednoho z projevů práva na pokojné užívání 
majetku) potvrzuje i judikatura Evropského soudu pro 
lidská práva ve Štrasburku týkající se čl. 1 Dodatkového 
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protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod (209/1992 Sb.). Obdobně jako 
Ústavní soud v ČR konstatuje Evropský soud pro lidská 
práva, že „otázka proporcionality vyžaduje určit, zda 
existoval rozumný vztah mezi použitými prostředky 
a sledovaným účelem nebo, jinými slovy, zda bylo 
dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi požadavky 
obecného zájmu a zájmy jednotlivce“ (případ Agosi (A-
108) z roku 1986). 
 
SVOL proto navrhuje, aby navrhovaný text ustanovení 
§ 12 odst. 1 byl upraven do tohoto znění: 
(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad 
stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků 
a s přihlédnutím k veřejnému zájmu, finančnímu 
zajištění a potřebám obce priority pro realizaci 
společných zařízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí 
(§ 11 odst. 8) pozemkový úřad seznámí s prioritami 
realizace společných zařízení zastupitelstvo obce. 
U pozemků, na nichž jsou návrhem umístěna společná 
zařízení, se na základě ohlášení pozemkového úřadu 
zapíše do katastru nemovitostí upozornění, že skutečný 
druh pozemku se od evidovaného do doby realizace 
společných zařízení liší. V katastrálních územích, kde 
se pozemkové úpravy provádějí opakovaně, nelze do 
realizace zahrnout ta společná zařízení, která byla již 
dříve předána obci nebo jiné osobě podle odstavce 4. 
 

2. K § 12 odst. 4: 
Dosavadní znění zákona předpokládá, že vlastníkem 
společných zařízení realizovaných podle schváleného 
návrhu bude obec, současně však připouští, aby tam, 
kde je to důvodné, byla vlastníkem kterékoliv části 
společných zařízení i osoba jiná. Tato úprava odpovídá 

Akceptováno jinak.  
§ 12 odst. 4 zní: 
„(4) Společná zařízení realizovaná podle 
schváleného návrhu na pozemcích obce 
vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí. 
Vlastníkem společného zařízení uvedeného 
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V Praze dne 20. ledna 2020 
Vypracovala:  JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 
 Ing. Jitka Homoláčová 

praktické potřebě a otevírá prostor pro to, aby 
vlastnické poměry vůči společným zařízením byly 
uspořádány vždy se zohledněním konkrétních okolností 
a potřeb existujících v příslušném obvodu pozemkových 
úprav. 
Návrh tento mechanismus zachovává pouze v případě 
společného zařízení uvedeného v § 9 odst. 8 písm. a), 
b) nebo d) zákona, tj. v případě 
a) opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků, 
b) protierozních opatření pro ochranu půdního fondu a 
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
a zvýšení ekologické stability. 
V případě vodohospodářských opatření však není 
možnost vzniku vlastnického práva jiné osoby, než obce 
připuštěna, aniž by však byly podány přesvědčivé 
důvody, pro které je vznik vlastnického práva jiného 
vlastníka do budoucna vhodné zcela vyloučit. Návrh 
v této části bezdůvodně brání vzniku kombinovaného 
vlastnického uspořádání, které se může v některých 
případech jevit jako zcela optimální a žádoucí. 
 
SVOL proto navrhuje, aby navrhovaný text ustanovení 
§ 12 odst. 4 byl upraven do tohoto znění: 
(4) Společná zařízení realizovaná podle schváleného 
návrhu na pozemcích obce vlastní obec, v jejímž 
obvodu se nacházejí. Vlastníkem společného zařízení 
může být i jiná osoba než obec, pokud to vyplývá 
z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. 
 

(§ 9 odst. 8) může být i jiná osoba než obec, 
pokud to vyplývá z rozhodnutí o schválení 
návrhu pozemkových úprav. Vlastníkem 
vodních nádrží, rybníků, ochranných hrází 
a poldrů [§ 9 odst. 8 písm. c)], jejichž realizace 
je hrazena z prostředků státu, může být i jiná 
osoba než obec pouze se souhlasem ústředí. 
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