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ANOTACE   

 Předmětem této diplomové práce je zachycení historie půdní držby v českých zemích 

a její vývoj po vzniku České republiky do současnosti. 

 Práce prezentuje souhrn poznatků o vývoji a stavu pozemkového práva, katastrální 

evidence, vlastnických a uživatelských vztahů k půdě a pozemkových úprav. Podává 

přehled legislativních předpisů v oblasti využití a vlastnění půdního fondu a jednotlivých 

pozemkových reforem. 

 Analýza současného stavu se zaměřuje na půdní fond ČR, jeho kvalitu a ochranu, 

strukturu subjektů hospodařících na zemědělské půdě, Český LPIS, restituce a pozemkové 

úpravy. Dále postihuje rozvoj trhu se zemědělskými pozemky, prodej státní půdy  

a pronájem zemědělského půdního fondu. V závěrečné části jsou nastíněny možnosti 

budoucího možného vývoje dané oblasti včetně návrhů, doporučení.   

  

Klí čová slova: půdní držba, pozemkové právo, pozemkové úpravy, půdní fond 

 

SUMMARY 

 The subject of this thesis is to capture the history of land tenure in the Czech lands 

and its development after the establishment of the Czech Republic to the present.  

 The work presents a summary of knowledge on the development and status of land 

rights, land registration, ownership and user relations to land and land consolidation. It 

presents an overview of legislation in the field of use and possession of land resources and 

various land reforms.  

 The analysis of current situation focuses on the land fund, its quality and protection, 

structure of the entities managing agricultural land, Czech LPIS, restitutions and land 

arrangements. Furthermore, it affects the development of market for agricultural land, state 

land sales and rental of rural land holdings. In the final section, the work outlines possible 

options for future development of the area, including proposals, recommendations. 

 

Keywords: land tenure, land right, land consolidation, land fund  
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1.  ÚVOD 

 V diplomové práci se zabývám problematikou držby půdy. Účelem práce je 

poskytnout orientaci ve vývoji a právní úpravě v oblasti pozemkových vztahů a analyzovat 

současný stav držby půdy a půdního fondu.  

 Půda je nezbytným předpokladem pro provozování zemědělské prvovýroby  

a k zajištění výživy obyvatel. Patří společně s prací a kapitálem k základním produkčním 

faktorům. Vyznačuje se určitými zvláštními charakteristikami, je vzácným, 

nerozmnožitelným statkem, který není možno vyrábět. Je produktem přírody, má 

omezenou rozlohu, je nenahraditelná a jako nemovitost i nepřenosná. Celková plocha 

každého státu je daná, neměnná, a s tím souvisí i množství půdy coby produkčního faktoru. 

Při správném a racionálním užívání se půda neopotřebovává, ale naopak se její hodnota  

a produkční schopnosti zvyšují. Zásahy související s uspokojováním ekonomických  

a jiných sociálních potřeb člověka mnohdy dochází k vyčerpávání nebo znehodnocování 

užitných vlastností půdy. Vedle ekonomických funkcí má půda nezastupitelnou funkci 

ekologickou jako jedna ze základních složek životního prostředí.    

 Zvláštnosti půdy se projevují v rozporech mezi omezenou rozlohou půdy  

a rostoucími potřebami stoupajícího počtu obyvatel, mezi nutností ekonomické exploatace 

půdy a uchováním funkce půdy jako složky ŽP. Narůstání rozporů, s požadavky na jejich 

řešení, se projevuje v politice i v právu a může vyústit až v radikální změny pozemkových 

vztahů, např. prostřednictvím pozemkové reformy. Úkol práva je hledat adekvátní řešení, 

které by umožnilo jim předcházet.  

 Cílem této diplomové práce je zdokumentování historického vývoje držby půdy 

v českých zemích včetně legislativního rámce vymezujícího veškeré změny, analýza 

současného stavu držby půdy a půdního fondu ČR, jeho zhodnocení, podání návrhů  

a doporučení ve vztahu k budoucímu vývoji v této oblasti. 

 V první části práce se snažím postihnout hlavní dějinné vývojové tendence v oblasti 

pozemkových úprav a katastrální evidence v českých zemích. Evidence půdy a ostatních 

nemovitostí má zcela mimořádný význam pro určení vlastnických, užívacích a jiných práv. 

Řádná evidence je nezbytnou součástí právního státu. Další kapitola zachycuje proces 

změn v pozemkové držbě po vzniku Československé republiky v roce 1918 až do 

současnosti. Je rozdělena do pěti základních období, kterými jsou první pozemková 

reforma, znamenající obstavení velkostatků a zabrání majetků, období druhé světové 
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války, představující německou kolonizaci, druhá pozemková reforma, která znamená 

konfiskaci majetku Němců a zrádců, revizi předválečné reformy a novou pozemkovou 

reformu, období pozemkového vlastnictví za socialismu, vyznačující se oslabováním 

soukromého pozemkového vlastnictví a upřednostňováním uživatelských vztahů, období 

restituce a privatizace, které představuje obnovu soukromého vlastnictví k půdě. V další 

části práce se zabývám analýzou půdního fondu ČR, kvalitou a ochranou zemědělského 

půdního fondu. Analýza současného stavu držby půdy zahrnuje vývojové tendence 

struktury subjektů hospodařících na zemědělské půdě (ZP), Český LPIS, tj. užívací vztahy 

k půdě. Dále je pozornost věnována restitucím a pozemkovým úpravám. Další část 

prezentuje rozbor situace na trhu se zemědělskými pozemky. Základním předpokladem pro 

rozvoj trhu s půdou je existence tržního hospodářství a institut soukromého vlastnictví 

k půdě. V posledních podkapitolách analýzy se zabývám prodejem státní půdy  

a pronájmem zemědělského půdního fondu (ZPF). 

 Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala téma držby půdy a půdního fondu ČR je, 

že se jedná o problematiku, která ovlivňuje a dotýká se každého jedince, podmiňuje  

a dlouhodobě limituje kvalitu života. Svojí prací bych chtěla poskytnout alespoň 

všeobecný přehled a orientaci v oblasti majetkoprávních a užívacích vztahů k půdě, 

vzhledem k významným historickoprávním souvislostem, které ovlivnily současný stav.     

 

2.  HISTORIE 

 Pozemková držba v každé zemi a v každé době je vždy odrazem politických, 

hospodářských, ekonomických a právních poměrů. V každém období byly a jsou jiné 

důvody pro úpravu pozemkové držby. V této kapitole se budu zabývat historií a vývojem 

pozemkových úprav a katastrální evidence.     

 

2. 1  Historický vývoj pozemkových úprav 

 Všechna hospodářská a technická opatření v rámci PÚ jsou po technické stránce 

organizací půdního fondu větších nebo menších územních celků, kterou si vynucují 

politické poměry a ekonomická úroveň společnosti. V plánovitě zakládaných 

zemědělských sídlištích při osídlování a kolonizaci můžeme spatřovat počátek PÚ. Tak 

zvaná vnitřní kolonizace u nás probíhala do 12. století. Zejména v období tzv. velké 

kolonizace, 12. až 14. století, dochází k zakládání nových vesnic a organizaci půdního 
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fondu. Velká kolonizace je skončena počátkem 15. století a byla nejdůležitější etapou 

vývoje PÚ v období od 12. do 19. století. Po konfliktech mezi feudály a původními 

zemědělci pověřuje roku 1775 Marie Terezie F. A. Raaba provedením návrhu aboliční 

soustavy na území Čech a Moravy, jehož podstatou bylo rozdělení půdy velkostatků 

poddaným. Raabizace probíhala do roku 1785. Rozdělením dvorů velkostatků vzniklo 

v Čechách 128 a na Moravě 117 nových vesnic. Výsledné realizované PÚ byly zobrazeny 

v raabizačních mapách a byly založeny písemné operáty, tzv. geometrické tabely.  

 Nástupem kapitalismu a zrušením nevolnictví nastává další etapa trvající až do 

kolektivizace zemědělství. V držbě půdy je kapitalismus charakterizován tím, že značná 

část půdy je soustředěna v rukou velkostatkářů. V roce 1848 byl vydán patent o zrušení 

poddanství a robot, což přineslo základní změny v pozemkových poměrech. Bývalý 

poddaný se stává majitelem dosud jím obdělávaných pozemků. Dochází k dělení gruntů  

a tříštění pozemků. Pozemková držba je charakterizována rozptýleností, rozdrobeností, 

nevhodnými tvary, nepřístupností pozemků a nepravidelnými tvary katastrálních hranic. 

Během kapitalistického období měly na změnu pozemkové držby značný vliv scelovací 

úpravy a pozemkové reformy. V roce 1866 byl vydán říšský arondační zákon umožňující 

dobrovolné směny pozemků a v roce 1883 vydává parlament ve Vídni říšský rámcový 

zákon o scelování hospodářských pozemků.   

 Provádění PÚ zahrnovalo scelování hospodářských pozemků, lesů, úpravu 

vlastnických a  uživatelských práv a arondaci lesních hranic. Vlastní práce tvořily určení  

a zaměření scelovacího obvodu, odhady pozemků, bonitace, projekty společných zařízení, 

nové rozdělení náhradních pozemků. Současně se vydělovaly plochy pro veřejné účely, na  

stavební rozvoj obce a záhumenky. 

 Po druhé světové válce se ukázalo, že dosavadní scelovací předpisy nevyhovují 

novým poměrům a byly zahájeny práce na přípravě nového "scelovacího" zákona. V roce 

1948 byl schválen zákon č. 47, o některých technickohospodářských úpravách pozemků. 

Vlastní provádění THÚP bylo rozděleno  předběžné, hlavní a  závěrečné řízení. 

 Přijetím zákona číslo 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech (JZD), 

v roce 1949, byl dán PÚ zcela nový směr, zavést tzv. socialistickou zemědělskou 

velkovýrobu. PÚ prodělávaly v období socializace tři hlavní etapy vývoje. První etapa 

spadá do období roku 1950 až 1960 a úpravy se ještě řídily scelovacím zákonem. Projekty 

byly přejmenovány na "Hospodářsko-technické úpravy pozemků" (HTÚP) a řešily scelení 
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roztříštěných pozemků do půdních celků v rámci stávající sítě polních cest, 

vodohospodářských zařízení a trvalých hranic jiných kultur.  

 Druhá etapa PÚ probíhala od roku 1960 do roku 1972, kdy docházelo k prvnímu 

slučování malých družstev. Začínaly se  zpracovávat projekty vyšší úrovně, tzv. „Souhrnné 

projekty HTÚP“ (SHTÚP), které řešily další scelování pozemků do větších celků. 

Současně obsahovaly i návrhy na reorganizaci sítě společných zařízení, na nové uspořádání 

dopravních, vodohospodářských, rekultivačních a půdoochranných opatření. V roce 1972 

byly zpracovány "Okresní studie rozvoje koncentrace a specializace zemědělské výroby  

v kooperačních seskupeních" a následně byla projekční kapacita zaměřena na zpracování 

"Generelů rozvoje koncentrace a specializace zemědělské výroby". 

 Třetí etapa začala po roce 1974, kdy se zpracovávaly pouze tzv. Generely PÚ, 

jejichž neblahým důsledkem bylo nekoordinované a násilné vytvoření "pozemkových 

bloků" neodbornými zásahy do krajiny. Slučováním vznikaly podniky o výměře několika 

tisíc hektarů. Pro ně se začaly zpracovávat projekty souhrnných PÚ (SPÚ). 

 Se změnou politických poměrů v ČR po roce 1989 a obnovením úlohy vlastnického 

práva v pozemkových vztazích, došlo k vymezení pojmu PÚ v § 19 zákona o půdě, kdy se 

PÚ rozumí změny v uspořádání pozemků v určitém území, provedené za účelem vytvoření 

půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb vlastníků půdy, celospolečenských 

požadavků na tvorbu krajiny, ŽP a na investiční výstavbu. Bližší vymezení je upraveno 

v ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, podle kterého se PÚ uspořádávají ve veřejném zájmu vlastnická práva 

k pozemkům a s nimi související věcná břemena, prostorově a funkčně pozemky, které se 

spojují nebo dělí, zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich 

hranic. PÚ realizují pozemkové úřady formou JPÚ nebo KPÚ.  

 

2. 2  Historie a vývoj katastrální evidence v českých zemích 

 Historie katastrální evidence v českých zemích sahá až do 11. století. Výměra 

pozemků se odhadovala, takže přepočet na lány byl závislý na původním odhadu. Systém 

byl nepřesný, přesto znamenal počátek vývoje veřejnoprávního evidenčního nástroje. 

V roce 1571 a 1573 podala Česká komora návrh na zaměřování Čech a vybírání daní 

z lánů. Návrh byl zamítnut z obavy, aby se od dosud nepravidelného režimu nezačala daň 

vybírat pravidelně a aby měření nevedlo k možnosti rozšíření okruhu zdaňovaných. Daň 
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totiž postihovala pouze půdu selskou a poddanskou a nikoli panskou. V roce 1654 byla 

zavedena 1. berní rula. Výsledky vycházely z celkové přehlídky pozemků. Poprvé vnesla 

do berního režimu právní charakter půdy: byla nesvobodná, zdanitelná a nemohla být 

z evidence vyňata jinak, než koupí a daňovým odvodem ve prospěch státu. V roce 1684 

vznikla 2. berní rula, která znamenala pouze úpravu a zpřesnění 1. berní ruly. 

 Prvním pokusem Marie Terezie o změnu v situaci daňové a právní bylo zavedení  

3. berní ruly, označované jako 1. rustikální katastr tereziánský. Poprvé vznikl princip 

veřejnosti katastrálního operátu a došlo k částečnému měření terénu zeměměřiči. Snaha  

o vytvoření katastru nejen poddanské, ale i panské půdy, nebyla pro odpor šlechty úspěšná. 

Na základě revize vznikla 4. berní rula neboli 2. tereziánský katastr. Došlo k částečnému 

vytvoření katastru dominikální (panské) půdy.    

 Významným byl patent o zrušení zemského zřízení a zrušení práv stavů. Následoval 

patent z roku 1785 o stanovení rovnosti v právním postavení půdy rustikální  

a dominikální. Za základ určení daní stanovil technicky definovatelnou plochu obce  

a poprvé uložil vyměření půdy. Tak začalo první katastrální mapování v historii. Platnost 

josefského katastru byla zavedena patentem z 19. září 1789. Stavové zahájili po smrti 

císaře Josefa II. boj proti josefskému katastru a jeho nástupce Leopold II. jej zrušil. 

Patentem v roce 1790 zavedl opět tereziánský katastr, avšak s výměrami katastru 

josefského. Zavedl berní politiku s odlišnými podmínkami pro poddanskou a panskou 

půdu, tzv. tereziánsko-josefský katastr. 

 Rok 1810 lze považovat za začátek vzniku stabilního katastru. Vypracování nového 

systému pro pozemkovou daň přešlo na dvorské komise, které souběžně s technickou 

stránkou připravovaly i stránku legislativní. Legislativní činnost vyvrcholila v roce 1817 

vydáním patentu Františka I., o pozemkové dani, podle kterého měla být dani podrobena 

veškerá půda (rustikál i dominikál). Po podrobné přípravě bylo přikročeno v roce 1821 

k zahájení měřičských prací. Následovala další etapa, úkolem které bylo vystižení 

výnosnosti na dané ploše (vceňování pozemků). Stabilní katastr představoval 

nejdokonalejší evidenci pozemků nejen v Evropě, ale na celém světě. Kromě mapového 

operátu vznikal souběžně i písemný operát. Značný rozsah změn způsobil zastarání 

stabilního katastru. Proto byla zákonem č. 88/1869 ř. z., o revizi daně pozemkové, nařízena 

reambulace katastru. Tento zákon dále uložil povinnost pravidelných revizí katastru 

v patnáctileté periodicitě. 
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 Zákon č. 83/1883 ř. z., o evidenci katastru daně pozemkové, tzv. evidovaný katastr, 

stanovil, že se operát musí udržovat v souladu se skutečným i právním stavem. Všichni 

držitelé byli povinni oznamovat každou změnu. Zákon ukládal pravidelnou  revizi údajů 

v tříletých cyklech. Další etapou bylo obnovování map. Poslání stabilního katastru se 

začalo měnit po vzniku ČSR.  Státní území ČSR vzniklo spojením zemí, kde platily bývalé 

rakouské, uherské a pruské zákony. To vyžadovalo vydání unifikačního předpisu, kterým 

byl zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon). Do 

katastru byly zavedeny přesné geodetické základy. Pozemkový katastr se dělil na 

měřičský a písemný operát, úhrnné výkazy, sbírku listin. V důsledku změny politických 

poměrů v naší republice, ukončením živé funkce pozemkového katastru došlo na dlouhá 

léta k degradaci  institutu, který představoval symbol právní a technické jistoty. 

 Počátkem padesátých let minulého století, v tzv. přechodném období, poklesl   

význam veřejných knih i pozemkového katastru zrušením povinnosti zápisů. Vlastnická 

práva k nemovitostem vznikala, měnila se nebo zanikala dále pouhou smlouvou. V roce 

1956 došlo k založení Jednotné evidence půdy (JEP), která měla podchycovat pouze  

užívací vztahy. Na rozdíl od pozemkového katastru nešlo podle JEP prokazovat vlastnické 

a jiné právní vztahy. Vlastníci i uživatelé půdy měli právní povinnost hlásit změny MNV. 

MNV poté příslušným Střediskům geodézie (SG).   

 Zřízením evidence nemovitostí (EN) podle zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci 

nemovitostí, došlo k návratu evidování vlastnických a jiných majetkových práv 

k nemovitostem.   Nesprávnosti v evidenci mohly být napraveny pouhým hlášením změn. 

Vyznačování právních vztahů bylo možné činit na podkladě právních aktů či listin. Zákon 

založil koncepci, že  pozemky ve vlastnictví občanů, které jsou ve společenském užívání, 

budou evidovány zjednodušenou formou,  což znamenalo ztrátu přehledu o vlastnictví  

pozemků sloučených do větších půdních celků a od roku 1967 si tato koncepce vynutila 

vydávání srovnávacího sestavení parcel podle pozemkové knihy a EN, tzv. identifikaci 

parcel.  Charakteristickým rysem EN byla její dvojkolejnost. Faktické užívací vztahy byly 

vedeny důsledně a úplně, právní vztahy s omezením. Celý systém evidování nemovitostí 

byl značně nepřehledný. 

 Po roce 1989 bylo nutno reagovat na měnící se společensko-politické skutečnosti. 

Začaly se připravovat změny technického i legislativního charakteru. První fází byl 

průzkum fyzického stavu map bývalého pozemkového katastru pro možnost dalšího 
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využití a souběžně s tím se rozvíjela i legislativní činnost. Vznikly základní předpisy, od 

zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem až 

po detailní vyhlášku č. 126/1993 Sb. Zákonem č. 344/1992, o katastru nemovitostí České 

republiky, vznikl zcela nový evidenční nástroj, tzv. katastr nemovitostí. Současně byla 

státní správa katastru nemovitostí svěřena katastrálním úřadům.    

 

2. 2. 1  Veřejné knihy v českých zemích 

 Veřejné knihy vznikly jako písemný doklad o vlastnictví k nemovitostem, o právech 

či omezeních k nim se vztahujících. Soustavu veřejných knih tvořily podle zákona  

č. 95/1871 ř. z. (říšského zákoníku) zemské desky, pozemkové knihy, železniční knihy  

a horní knihy.  Vznik zemských desek (ZD) spadá do 2. poloviny 13. století, kdy byl 

zřízen zemský soud. Byly úředními knihami zemského soudu, do nichž se zaznamenávaly 

průběhy soudních řízení a sněmovních usnesení, později se do nich začaly zapisovat 

všechny převody dominikálního majetku. Byl zde evidován jen majetek panský  a byly 

značně nepřehledné. ZD byly aktivně vedeny u soudů v Praze, Brně a Opavě. Poté 

existovaly v pasivní formě a jako archiválie byly svěřeny státním notářstvím. V současné 

době ZD spravuje Katastrální pracoviště Praha. Výpis ze ZD je uveden v příloze číslo 1.  

 Horní knihy byly zřízeny horním zákonem č. 146/1854 ř. z. Zapisovala se do nich 

horní oprávnění, jimž horní zákon přiznával charakter nemovitosti ve smyslu právním. 

Vedením byly pověřeny tzv. horní soudy. Horní knihy byly zrušeny v roce 1958 vydáním 

horního zákona. 

 Nejvýznamnější z veřejných knih byly knihy pozemkové. Byly konstituovány 

knihovním zákonem č. 95/1871 ř. z. Zapisovaly se zde všechny právní poměry vztahující 

se k nemovitostem. Jednotlivé vložky jsou sepsány podle nemovitostí. Podle knihovního 

zákona nestačil k převodu vlastnických práv k nemovitostem jen titul (smlouva, listina), 

ale navíc muselo dojít k odevzdání (modus), čímž se rozuměl vklad (intabulace) do 

pozemkových knih, tvořící právotvorný (konstitutivní) charakter zápisů. Pozemkové knihy 

tvoří hlavní kniha, sbírka listin, mapa pozemkové knihy a pomocné rejstříky. Hlavní kniha 

je vedena pro každé katastrální území, skládá se z jednotlivých knihovních vložek. Sbírka 

listin obsahuje písemnosti, na jejichž podkladě došlo ke knihovním zápisům. Pomocné 

rejstříky (věcný a osobní rejstřík) usnadňovaly vyhledávání informací (lustrování). 

Pozemkové knihy byly vedeny u okresních soudů. S účinností občanského zákoníku  
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č. 141/1950 Sb. byl tento dokonale fungující systém zlikvidován a už se jej nepodařilo 

obnovit, k nápravě došlo až vyhlášením katastru nemovitostí s účinností od 1. 1. 1993. 

Výpis z pozemkové knihy obsahuje příloha číslo 2. 

 Železniční knihy  vznikly na podkladě zákona č. 70/1874 ř. z. a jsou specializovaným 

evidenčním nástrojem pro železnice a dráhy sloužící veřejné dopravě. Trať se zachycovala 

jako samostatné knihovní těleso v jedné vložce. Byly vedeny pouze u vybraných soudů, 

Krajských soudů v Praze a Brně. [1] 

 

3.  VÝVOJ DRŽBY PŮDY 

 V průběhu minulých let prošlo pozemkové vlastnictví na území ČR převratným 

vývojem, v němž se uskutečnila řada radikálních změn v užívání a v držbě půdy. Proces 

změn započal záhy po vzniku ČSR v roce 1918. Podstatou byl hlad po půdě, způsobený 

zachováním velkých šlechtických majetků, nedostatkem půdy na trhu a potřebou zajistit 

obživu obyvatelstva. Po druhé světové válce pokračoval trend přerozdělování půdy 

v mnohem větším rozsahu. Nejprve došlo v roce 1945 ke konfiskaci a následně se zpřísnila 

kritéria záboru půdy pro pozemkovou reformu. Po únoru 1948 nastala zásadní změna 

pozemkové politiky, která byla založena na oslabování soukromého pozemkového 

vlastnictví a postupném soustřeďování půdy do vlastnictví státu. Opačný vývoj 

v pozemkových vztazích nastal po roce 1989, kdy byl počátkem 90. let  zahájen proces 

privatizace a restituce. Proces změn lze rozdělit do několika základních období. [2] 

 

3. 1  První pozemková reforma 

 První pozemková reforma se datuje do období let 1919-1935. Měla odstranit hlavní 

pozůstatek feudalismu, šlechtická latifundia a cílem mělo být převedení půdy, která byla 

doposud v držení cizí šlechty do rukou českého národa. Po vzniku ČSR si stát legislativně 

zajistil majetek šlechty pro potřeby připravované pozemkové reformy zákonem  

č. 38/1919 Sb., o obstavení velkostatků.  Zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého 

majetku pozemkového, záborový zákon, vymezoval rozsah majetku pro účely reformy. 

Zábor představoval právo státu přebírat a přidělovat zabraný majetek. Záboru podléhaly 

tzv. velké majetky, nemovitosti ve vlastnictví jedné osoby přesahující výměru 150 ha 

zemědělské nebo 250 ha veškeré půdy. Majetek zemský, okresní a obecní byl ze záboru 

vypuštěn. Dalším zákonem pozemkové reformy byl zákon číslo 330/1919 Sb.,  
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o Pozemkovém úřadě,  na základě kterého byl vytvořen tento úřad jako speciální orgán 

pro provádění reformy a byla vymezena jeho působnost. Následoval zákon číslo 81/1920 

Sb., o přídělu zabrané půdy a úpravě právních poměrů k ní, přídělový zákon. Přidělená 

půda měla vytvořit pro přídělce soběstačný zemědělský celek o výměře 6 až 10 ha, max. 

15 ha, podle její kvality, tzv. drobný příděl, rolnický nedíl. V případech, kdy dělení půdy 

nebylo vhodné, zákon umožnil vytváření  zbytkových statků o výměře 50 až 120 ha. 

Posledním byl náhradový zákon, zákon č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný 

majetek pozemkový. Vlastníci, jejichž majetek byl zabrán, měli právo, aby jim ze 

zabraného majetku byla přidělena výměra půdy nepřesahující 250 ha.   

 Na území naší republiky se nacházel bohatý církevní pozemkový majetek, který byl 

z 90 % mocensky soustředěn v rukou římskokatolické církve. Při řešení reformy na 

církevní půdě bylo postupováno tak, že zemědělské majetky do 500 ha zemědělské půdy 

byly ušetřeny přejímání ve větším rozsahu.  

 Celý průběh reformy lze rozdělit na dvě základní části.  První etapa skončila v roce 

1924, během ní došlo k prvnímu velkému záboru velkostatkářské půdy a lesů, druhá část 

skončila v roce 1928. Rozsah vyvlastněné půdy v Čechách k 1. 9. 1924  činil u 68 

velkostatků celkem 160 980 ha. Pozemková reforma odstranila latifundia a umožnila 

malorolníkům, kovozemědělcům a rolníkům získat půdu nebo rozšířit její výměru. Záboru 

celkem podléhalo 17 % ZP (bez pastvin) a 28,6 % půdy z celkové plochy státu. [3] 

 Výsledky první pozemkové reformy jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

Tabulka č. 1  Výměra zabrané půdy a počet vlastníků do konce roku 1932 (v tis. ha)  
 

Ukazatel Čechy Morava 
a Slezsko Slovensko Celý stát 

Počet vlastníků zabrané půdy 604 284 981 1 869 

Výměra zabrané půdy 
zemědělské 
nezemědělské 
veškeré 

 
531 

1 068 
1 599 

 
208 
580 
788 

 
499 
897 

1 396 

 
1 238 
2 545 
3 783 

Získáno směnami 
zemědělské 
veškeré 

 
16 
17 

 
5 
5 

 
5 

11 

 
26 
33 

Celkem k dispozici půdy 
zemědělské 
veškeré 

 
547 

1 616 

 
213 
794 

 
504 

1 406 

 
1 264 
3 816 

 

Zdroj: Pozemkové právo a trh půdy v ČR, str. 84 
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3. 2  Období druhé světové války 

 Slibný vývoj našeho zemědělství byl násilně přerušen událostmi v září 1938  

a následujícími válečnými událostmi. Z odtržených pohraničních oblastí českých zemí, 

přičleněných k Německé říši jako sudetoněmecké území, Češi utíkali do vnitrozemí, neboť 

byli postupně o svůj majetek připravováni a stali se terčem útoků. K násilné německé 

kolonizaci se váže nařízení z listopadu 1938 o ochraně ohroženého pozemkového majetku 

v Sudetech, které zmocňovalo říšského komisaře k uvalení vnucené správy na zemědělské 

usedlosti Čechů, Židů, osob pobývajících v říši nepřátelské cizině, které nebyly řádně  

a včas obhospodařovány. Vnucená správa byla počátečním stadiem velkého kolonizačního 

procesu, jehož cílem byl přechod zabraných usedlostí do vlastnictví říše nebo německých 

obyvatel. Na základě kupních smluv, k jejichž uzavření byli nuceni židovští vlastníci, 

přešel téměř všechen židovský majetek na německou říši. Karlovarská pobočka Německé 

osídlovací společnosti převzala na svém území téměř 1600 zemědělských usedlostí  

o výměře 50 000 ha půdy. Pro zabrání majetku v protektorátu si vybrali dva zdánlivě 

legální postupy. První představoval vyvlastnění půdy pro zřízení vojenských cvičišť podle 

zákona o vyvlastnění půdy k účelům obrany státu. Skutečným cílem byl úmysl rozrušit 

souvislé české oblasti územními pásy, které měly být po válce osídleny německými 

rolníky. Druhá cesta germanizace české půdy znamenala uvalování vnucených správ na 

zemědělské majetky. Čeští nebo židovští majitelé byli vyháněni ze svých statků a ty pak 

byly přidělovány Němcům. Vnucená správa byla uvalena celkem v 1 162 obcích na více 

než 6 000 podniků o rozloze 1 700 000 ha půdy. Do roku 1942 bylo v 289 obcích usídleno 

1 040 rodin německé národnosti a bylo jim přiděleno 17 810 ha půdy. Odstoupením 

pohraničí Německu došlo k úbytku půdního fondu pozemkové reformy o 109 112 ha. Pro 

účely vojenských cvičišť bylo celkem vyvlastněno 85 311 ha půdy. [3] 

 

3. 3  Druhá pozemková reforma  

 Po skončení 2. světové války v roce 1945 bylo třeba řešit obnovu poválečného 

zemědělství a jeho další rozvoj. Zesílil vliv komunistické strany. Výrazné změny doznala 

státní správa, kterou vykonávalo ministerstvo zemědělství, jehož IX. odbor byl nazván 

„Pozemkový reforma“, patřila sem i agenda Národního pozemkového fondu (NPF). 

Dalším orgánem státní správy byla soustava národních výborů, při kterých působily 

zemědělské komise. Nově vzniklými institucemi byly Osídlovací úřady a jejich pobočky, 
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Oblastní osídlovací úřadovny a Fond národní obnovy. Poválečná pozemková reforma 

probíhala postupně v letech 1945 až 1949. Lze ji rozdělit na tři samostatné a zcela odlišné 

části.  

 

3. 3. 1  Konfiskace, rozdělení a osídlení půdy Němců, Maďarů a zrádců 

 Tato první etapa změny vlastnických vztahů zahrnovala období roku 1945 do léta 

roku 1946. Byl vydán dekret prezidenta republiky číslo 12/1945 Sb., o konfiskaci  

a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, dále zrádců a nepřátel 

českého a slovenského národa. Vzápětí na to byl vydán dekret číslo 28/1945 Sb., o osídlení 

zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými 

zemědělci. Ve věci židovského zemědělského majetku byl určující dekret číslo 5/1945 Sb., 

o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě 

majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. Jeho obcházení vedlo k tomu, 

že „arizovaný“ majetek byl později znárodněn jako německý. Při ministerstvu zemědělství 

byl zřízen NPF spravující konfiskovaný majetek až do odevzdání přídělcům.  Rozhodující 

úlohu v konfiskačním a přídělovém řízení hrály národní výbory a rolnické komise. 

 Půda byla přidělována bezzemkům, zemědělským dělníkům a drobným zemědělcům 

do vlastnictví podle bonity až do 13 ha, za minimální úhradu. V českém vnitrozemí bylo 

do dubna roku 1946 konfiskováno 350 000 ha půdy a v létě tohoto roku zde bylo 

konfiskační a přídělové řízení skončeno. Od podzimu roku 1945 probíhalo zemědělské 

osídlování pohraničí. Hlavní tíha spočívala na tzv. správních komisích, které se postupně 

přeměňovaly na okresní národní výbory. Rolnické komise v pohraničí spolupracovaly 

s národními výbory při výběru usedlosti pro uchazeče a jejich usazování na půdu. Při 

osídlovacím řízení působila od počátku tzv. národní správa, zřízená na základě dekretu  

č. 5/1945 Sb., prostřednictvím níž měl být zajištěn konfiskovaný majetek, než bude 

odevzdán do vlastnictví nových vlastníků. [3] 

 Konfiskačnímu řízení z titulu dekretu č. 12/1945 Sb. bylo na celém území státu 

podrobeno 2 946 395 ha půdy. Hlavní část konfiskované půdy připadala na české země, 

kde se čtyři pětiny této půdy nacházelo v pohraničí. Konfiskací zde bylo postiženo 238 563 

vlastníků, kterým bylo zkonfiskováno 1 955 076 ha půdy. Z této výměry bylo 1 095 240 ha 

přiděleno rodinám osídlenců. Československému státu, veřejnoprávním korporacím  

a zemědělským družstvům bylo přiděleno 1 017 331 ha půdy. [4] 
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3. 3. 2  Revize první pozemkové reformy 

 V koncepci a strategii tzv. druhé etapy pozemkové reformy byla požadována revize 

první pozemkové reformy podle záborového zákona. Vlastníkům se měla odebrat půda nad 

150 ha zemědělské nebo 250 ha veškeré půdy ponechané jim prvorepublikovým Státním 

pozemkovým úřadem. Byla uzákoněna zákonem č. 142/1947 Sb. Každý případ musel být 

zkoumán revizní komisí a u každého revidovaného zbytkového statku muselo být 

ponecháno nejméně 50 ha ZP. Podle § 15 bylo každé zcizení půdy mezi živými, 

propachtování a zatížení bez souhlasu ministerstva zemědělství neplatné. Dne 21. 3. 1948 

byla přijat zákon č. 44/1948, který umožňoval úplné převzetí veškeré půdy zbytkových 

statků. Tato opatření představovala postupnou likvidaci velkostatkářské a statkářské držby. 

 V Čechách bylo k 31. 3. 1949 provedeno 1195 případů revizí, na Moravě a ve 

Slezsku 404, na Slovensku 708, tj. celkem 2307 případů. K revizi bylo přihlášeno  

1 027 529 ha veškeré půdy. Revizní komisí bylo vlastníkům ponecháno 23 611 ha 

velkostatkářské půdy a 37 204 ha půdy zbytkových statků. Pro přídělové řízení bylo 

získáno 966 714 ha  půdy. Asi 5 % půdy bylo ponecháno původním vlastníkům. [4] 

 

3. 3. 3  Nová pozemkový reforma 

 Začátkem roku 1947 byla vypracována nová strategie zápasu o vesnici  

a charakter zemědělství. Dne 21. 3. 1948 byly přijaty nové zemědělské zákony: zákon  

č. 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru, zákon č. 45/1948 Sb., kterým se mění zákon  

č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalosti se zemědělskými podniky a o zamezení drobení 

zemědělské půdy,  zákon č. 46/1948 Sb., o trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní 

půdě (zákon o nové pozemkové reformě), zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko-

hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon) a zákon č. 49/1948 Sb., o zemědělské 

dani. 

 Největší význam měl zákon č. 46/1948 Sb., o trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské 

a lesní půdě. Nová pozemková reforma se týkala vlastníků  majetku s výměrou menší než 

150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha veškeré půdy. Zákon rozlišoval dvě kategorie 

vlastníků, jednak majitelé statků s výměrou od 50 do 250 ha, kterým byla ponechána podle 

tohoto zákona nejvyšší výměra 50 ha půdy. Podmínkou k ponechání této výměry bylo, že 

vlastník na této půdě osobně hospodaří, pokud osobně nehospodařil, byl proveden výkup 

beze zbytku. Pro druhou kategorii zásahů nebyla rozhodující výměra, ale okolnost, zda 
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vlastník na svých pozemcích sám hospodaří, či zda je dal do pronájmu jiné osobě, to 

znamenalo, že reformě podléhaly všechny propachtované nemovitosti. Vlastnické poměry 

k půdě zákon upravil podle zásady, že půda patří těm, kteří na ní pracují. Zabranou půdu 

přidělovalo ministerstvo zemědělství, náhradu za půdu stanovil ONV. Přídělové ceny pro 

nové majitele určoval NPF, který prováděl i knihovní pořádek. Zákon o nové pozemkové 

reformě zasáhl a rozložil statkářskou a církevní půdu. [3] 

 V celém státě bylo 9 540 obcí, v nichž půda podléhala soupisu podle zákona o nové 

pozemkové reformě. Reforma se týkala 51 604 vlastníků půdy. Výměra půdy, přihlášené 

k soupisu, činila celkem 432 905 ha. [4] 

  

3. 4  Období pozemkového vlastnictví za socialismu 

 Souběžně s průběhem třetí etapy pozemkové reformy byly přijímány zákony, které 

omezovaly právo soukromého vlastnictví na půdu. Půda nemohla  být nadále předmětem 

volné koupě a prodeje, předávání do pachtu a  ani nemohla být svévolně parcelována. Po 

násilném převzetí moci KSČ v únoru 1948 se radikálně změnily poměry v držbě  

a vlastnictví půdy. Předpokladem výstavby nového společenského řádu byla nutnost 

zestátnění výrobních prostředků, tedy i půdy.  Půda postupně přecházela do užívání JZD, 

státních statků, státních lesů i jiných státních podniků, se současným okleštěním atributů 

vlastnického práva. 

 Základním nástrojem pro združstevňování se stal zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných 

zemědělských družstvech (JZD). JZD měla k dispozici půdu vnesenou družstevníky při 

vstupu do družstva, ale také půdu nečlenskou. Členové sdružili ke společnému hospodaření 

nejen půdu vlastní, ale i pozemky, na nichž hospodařili z jiného titulu. Podle vládního 

nařízení č. 50/1955 Sb. JZD mohla získat do užívání k zajištění výroby i soukromou půdu 

malých a středních rolníků, kteří ji nemohli obdělávat nebo kteří ji „zaviněně a soustavně“ 

neobdělávali. V roce 1958 byla již nadpoloviční většina ZP obhospodařována 

socialistickým sektorem. V této době se projevila potřeba ochrany ZPF, především 

zamezení odnímání  půdy zemědělské výrobě, a proto byl přijat zákon č. 48/1959 Sb.,  

o ochraně ZPF. V závěrečném období kolektivizace byl nejdůležitější zákon č. 49/1959 

Sb., o JZD, v němž bylo poprvé formulováno  tzv. právo družstevního užívání pozemků. 

Jednalo se o bezplatné užívací právo družstva k pozemkům sdruženým členy ke 

společnému hospodaření. Obsahově shodná s právem družstevního užívání byla další 
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užívací práva k pozemkům v soukromém vlastnictví, např. právo užívání půdy k zajištění 

výroby podle zákona č. 123/1975 Sb. a právo užívání lesních pozemků k zajištění lesní 

výroby podle zákona č. 61/1977 Sb. Smluvní převody pozemků v soukromém vlastnictví 

podléhaly souhlasu ONV a registraci státním notářstvím, smluvní převody do 

socialistického vlastnictví souhlasu ani registraci nepodléhaly. Cílem této úpravy bylo 

postupné soustřeďování půdy do vlastnictví státu. 

 Státní statky vznikaly zejména na půdě patřící státu. Vlastníkem majetku statku byl 

stát, státním statkům byl svěřován do správy. ZP měla tedy tři formy vlastnictví, byla ve 

státním, družstevním nebo  formálně ponechaném soukromém vlastnictví. Z celkové 

plochy ZP obhospodařovaly k 1. 1. 1976 státní statky 19,9 %, ostatní podniky státního 

socialistického sektoru 10,5 %, JZD  63,3 % a jednotlivě hospodařící rolníci 5 %. [3] 

 Období let 1951 – 1989 se vyznačuje potlačením vlastnických vztahů k půdě, zcela 

ustal trh s půdou. Do popředí vystupují uživatelské vztahy bez vazby na vlastnictví. 

Docházelo k rušení vlastnických hranic v terénu i mapách, likvidovaly se přístupové cestní 

sítě, docházelo k nadměrnému zvětšování velikostí pozemků.  

 

3. 5  Období restituce a privatizace pozemkového vlastnictví 

 Politickými změnami na přelomu 80. a 90. let minulého století byly vytvořeny 

předpoklady k zahájení transformačních procesů ve společnosti, spojených s přechodem od 

centrálně řízeného hospodářství k tržnímu prostředí. Na základě těchto změn byla 

koncipována i legislativa směřující k restituci pozemkového vlastnictví a k narovnání 

postavení soukromých vlastníků půdy. Základem pro všechny legislativní změny byl  

zákon č. 100/1990 Sb., který zakotvil princip rovnoprávného postavení všech druhů  

a forem vlastnictví. Cílem restitucí bylo obnovení vlastnického práva k majetku osobám 

nebo jejich právním nástupcům, kterým bylo v minulosti odňato, za účelem zmírnění 

některých majetkových křivd, popřípadě poskytnutí náhrady. [5]  

 Restituce majetku fyzických osob, včetně pozemků, se uskutečnila na základě 

zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd – oprávněným 

osobám byl vydáván majetek odňatý podle zákona č. 71/1959 Sb., vládního nařízení  

č. 15/1959 Sb. a majetek zestátněný po roce 1955, zákona č. 87/1991 Sb.,o mimosoudních 

rehabilitacích – vydáván majetek odňatý v důsledku křivd způsobených občanskoprávními 

úkony, správními akty nebo jinými protiprávními postupy, zákona č. 229/1991 Sb.,  
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o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákona o půdě) -  

oprávněným osobám byla vydávána zemědělská a lesní půda, obytné, hospodářské a jiné 

stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti. Zákon spolu s úpravou restitucí provedl  

i tzv. narovnání vlastnických vztahů k pozemkům tím, že zrušil zvláštní užívací práva 

k půdě a nahradil je nájmem. K provádění restitucí podle zákona o půdě byly zřízeny 

pozemkové úřady. Způsobilost být oprávněnou osobou byla vázána na státní občanství ČR. 

Podmínka trvalého pobytu na území ČR byla zrušena zákonem č. 30/1996 Sb. K odnětí 

muselo dojít v tzv. rozhodném období, od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, za podmínky splnění 

taxativně stanoveného restitučního titulu. Zákon č. 243/1992 Sb. rozšířil restituční tituly 

na zemědělský majetek, který fyzická osoba ztratila konfiskací podle dekretů prezidenta 

republiky č. 12/1945 Sb. nebo č. 108/1945 Sb. Oprávněnou osobou mohl být občan ČR, 

který se neprovinil proti čsl. státu a nabyl zpět čsl. státní občanství. Tento zákon prolomil 

tzv. rozhodné období z 25. 2. 1948 na 23. 6. 1945. Zákonem č. 212/2000 Sb.,o zmírnění 

některých majetkových křivd způsobených holocaustem, se okruh oprávněných osob 

rozšířil o osoby, které pozbyly majetek v období od 29. 9. 1938 do 8. 5. 1945. 

 Restituce majetku právnických osob se týkala: majetku obcí na základě zákona  

o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, restituce se vztahovala na tzv. 

historický majetek obcí; majetku některých tělovýchovných organizací podle zákona  

o způsobu a podmínkách navrácení majetkových práv těmto organizacím; majetku církví 

podle zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a podle 

zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem. Otázka 

restituce církevního majetku není stále uzavřena. Nadále platí tzv. blokační ustanovení 

obsažené v § 29 zákona o půdě, v němž je zakázáno tento majetek převádět na jiné osoby 

do přijetí zákona o tomto majetku.  

 Privatizace pozemkového vlastnictví byla uskutečňována na základě zákona  

o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 

(zákon o malé privatizaci) a zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 

(zákon o velké privatizaci). Privatizace hlavní části pozemkového vlastnictví státu byla 

zahájena po přijetí zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 

pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. [6] 
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4.  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

4. 1  Půdní fond ČR 

 Celková výměra půdního fondu České republiky k 31. 12. 2007 činila  7 887 tis. ha. 

Zemědělské půdy je 4 249 tis. ha, což je asi 54 % celkové rozlohy půdního fondu ČR. Orná 

půda zaujímá 3032 tis. ha, chmelnice 11 tis. ha, vinice 19 tis. ha, zahrady 162 tis. ha, 

ovocné sady 47 tis. ha a trvalé travní porosty (louky a pastviny) 978 tis. ha. 

 Nezemědělská půda se nachází na 3 638 tis. ha, tj. na 46 % území ČR. Lesní 

pozemky zaujímají  2 651 tis. ha, vodní plochy 162 tis. ha, zastavěné plochy a nádvoří 131 

tis. ha, ostatní plochy 694 tis. ha. 

 
Graf č. 1  Přehled rozdělení půdního fondu ČR 
 
 

Přehled rozdělení půdního fondu ČR

vinice
0,2%

zahrady
2,1%ovocné sady

0,6%

chmelnice 
0,1%

vodní plochy
2,1%

zastavěné plochy
1,7%

ostatní plochy
8,8%

lesní pozemky
33,6%

orná půda
38,4%

trvalé travní porosty
12,4%

 

Zdroj: ČZÚK 

  

 V katastru nemovitostí ČR je k 31.12. 2007 vedeno 17 244 tis. parcel KN, z toho  

7 307 tis. parcel tvoří zemědělskou půdu a 9 937 tis. parcel půdu nezemědělskou. Parcel  

zjednodušené evidence je evidováno 4 999 tis. Území České republiky tvoří 13 027 

katastrálních území. Počet vlastníků zapsaných v katastru nemovitostí je 6 272 tisíce, a to 

na 5 517 tisících listech vlastnictví. Půdní fond ČR je tedy značně vlastnicky roztříštěn.  
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 Celkový úbytek ZP od roku 1927 činí 846 tis. ha. K největším úbytkům docházelo 

v období 50. – 70. let, v důsledku záboru ZP pro stavební a důlní činnost. Na základě 

úbytku převážně nejúrodnějších půd se zemědělství začalo rozšiřovat i do méně příznivých 

oblastí. Po roce 1990 je úbytek ZP půdy relativně malý a pravidelný, asi o 1 tisíc hektarů 

ročně. Přírůstek ZP v letech 1997 až 1999 o 4 tisíce hektarů vyplývá ze zpřesněné evidence 

půdy. Od roku 2000 se úbytek ZP půdy opět zvětšuje, a to asi o 4 až 5 tisíc hektarů ročně, 

dosud ubylo cca 31 tisíc ha ZP. Úbytek je způsoben zejména převody do ostatních  

a stavebních ploch v souvislosti s výstavbou liniových staveb, průmyslových zón a do 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zatímco v roce 1927 připadalo na 1 obyvatele  

0,49 ha ZP, v roce 2007 to bylo již jen 0,41 ha. Rovněž se snižuje výměra orné půdy na  

1 obyvatele, v roce 1927 to bylo 0,36 ha a v roce 2007 pouhých 0,29 ha. 

 Dlouhodobě stagnuje rozsah evidovaných chmelnic na cca 11 tis. ha, přičemž 

k produkci chmele je využíváno podle ÚKZUZ a LPIS pouze 6 tis. ha. Výměra 

evidovaných vinic zůstává v posledních třech letech téměř stejná. Oproti roku 2000 se 

výměra zvýšila zhruba o 3 tisíce hektarů. Výměra ovocných sadů mírně klesá a u zahrad 

dochází k pozvolnému nárůstu. Postupně se od roku 2000 zvětšuje výměra trvalých 

travních porostů. Rozsah lesní půdy vykazuje od roku 1990 do současnosti nárůst o 21 tisíc 

ha. Část přírůstku vyplývá ze zpřesnění evidence a z převodu náletově zalesněných ploch, 

zalesňování málo produkčních ploch a enkláv nevyužívané půdy. 

 Procento zornění se jen velmi zvolna snižuje, a to ze 75 % v roce 1990 na 71,5 % 

v roce 2007. V porovnání s vyspělými zeměmi EU je zornění přibližně o 25 % vyšší. ČR je 

7. státem s největším podílem orné půdy na celkové obhospodařované půdě v EU. Výrazně 

nadprůměrné procento zornění je ve Finsku (99 %), Dánsku (93 %), Maďarsku (85 %). 

Obdobný podíl orné půdy jako v ČR je v Polsku (77 %). Oproti státům s vysokým podílem 

orné půdy stojí státy s méně než 40 % zorněním: Irsko (27 %), Portugalsko (34 %), 

Slovinsko (36 %). Střední postavení v porovnání s EU zaujímáme ve výměře orné půdy 

(0,29 ha) a zemědělské půdy (0,41 ha) na 1 obyvatele.  

 Vývoj půdního fondu ČR od roku 1927 je uveden v příloze č. 4 a graf vývoje 

zemědělské a nezemědělské půdy od roku 1950 v příloze č. 5. 

 Příloha č. 6 obsahuje tabulku a graf podílu zemědělské a nezemědělské půdy na 

celkové výměře území v roce 2007 v ČR a jednotlivých krajích.  
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Tabulka č. 2  Změny jednotlivých druhů pozemků v roce 2007 ( v hektarech) 
 

Výměra v ha 
Druh pozemku 

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 
Rozdíl ha 

orná půda 3 039 669 3 032 448 - 7 221 
chmelnice 10 844 10 766 - 78 

vinice 18 906 19 116 210 

zahrady 162 033 162 322 289 

ovocné sady 46 725 46 537 - 188 

trvalé travní porosty 976 226 977 988 1 762 

zemědělská půda 4 254 403 4 249 177 - 5 226 

lesní pozemky 2 649 147 2 651 209 2 062 
vodní plochy 161 421 162 122 701 

zastavěné plochy a nádvoří 130 194 130 574 380 

ostatní plochy 691 534 693 584 2 050 

nezemědělská půda 3 632 296 3 637 489 5 193 

celkem 7 886 699 7 886 666 - 33 
 

 

Zdroj: ČSÚ Rozdíl v celkové výměře je způsoben obnovou kat. operátu v jiné souřadnicové soustavě. 

 
 
4. 1. 1  Kvalita zemědělského půdního fondu  

 ZPF ČR se převážně nachází v méně příznivých půdně-klimatických podmínkách  

a z celoevropského hlediska přináleží k typu podhorskému až horskému. Podle výsledku 

bonitace je asi 60 % ZPF na půdách méně až málo úrodných. Nadprůměrně úrodných 

orných půd je asi 40 %, průměrných a podprůměrných je 54 % a pro agroekosystémy zcela 

nevhodných ploch je přibližně 6 %. V méně příznivých oblastech převažují půdy kyselé až 

extrémně kyselé (pH < 6,8). 

 V nadmořské výšce nad 500 m n. m. se nachází více než 20 % ZPF. Za méně 

příznivé z hlediska využití ZPF lze považovat oblasti s vyšší nadmořskou výškou, ale díky 

poměrně vysoké hustotě obyvatelstva ČR má zemědělské využití ZPF tradici i v těchto 

oblastech a v omezeném rozsahu se využívá až do výšek 1250 m n. m. Problémem 

zemědělského obhospodařování je skeletovitost některých půd, silně skeletovitých je 4,5 % 

a slabě 24 %. Zhutněním je ohroženo 30 – 50 % všech zemědělských půd, a to převážně 

způsobeným použitím nevhodné mechanizace. 

 Kvalita ZPF se hodnotí prostřednictvím bonitace. Základní mapovací a oceňovací 

jednotkou bonitační soustavy je tzv. bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ).  
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Oceňovací soustava obsahuje 2 199 BPEJ, které jsou vyčleněny na základě vyhodnocení 

klimatu, klasifikačního zařazení půdy, charakteristiky geologických substrátů, zrnitosti, 

skeletovitosti, vodního a vzdušného režimu půd, hloubky profilů, svažitosti pozemků  

a jejich expozice. Každý z parametrů má číselný kód. Konkrétní BPEJ je definována 

pětimístným kódem. Přiřazením údajů o produkčním ekonomickém potenciálu je určena 

výnosová hodnota BPEJ. Hodnota výnosnosti půdy se vyjadřuje indexem v rozpětí bodové 

stupnice od 6 do 100 bodů. Půda na příkrých svazích nad 30 % v nepříznivých 

klimatických podmínkách odpovídá nejnižší hodnotě 6 bodů. Nejvyšší hodnotu 100 bodů 

má černozem na spraši, na úplné rovině (oblast Hané). Průměr bodové hodnoty výnosnosti 

veškeré půdy v ČR je 42,2 bodu. 

 Aktualizaci BPEJ a dobonitaci pozemků zajišťuje pozemkový úřad ve spolupráci  

s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy Praha. Kód BPEJ je evidován  

k zemědělským pozemkům v katastru nemovitostí (KN) a je tak součástí výpisu. Tam, kde 

dosud nejsou pozemky vedeny v KN (nedokončené přídělové řízení), BPEJ na žádost 

vlastníka stanoví pozemkový úřad. 

 

Graf. č. 2  Rozsah aktualizace BPEJ za období 1995 – 2006 
 

Rozsah aktualizace BPEJ za období 1995 - 2006
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Zdroj: www.mze.cz 

  

 Od počátku prováděných aktualizací BPEJ od roku 1995 do roku 2006 bylo 

přehodnoceno 427 569 ha ZP, tj. 10 % ZPF ČR. BPEJ se staly základem pro určení ceny 
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ZP, určení průměrných cen zemědělských pozemků pro účely daně z nemovitostí, pro 

oceňování ZP pro stanovení nároků v řízení o pozemkových úpravách, stanovení stupňů 

tříd ochrany ZP, stanovení prodejní ceny zemědělských pozemků ve vlastnictví státu. 

 

4. 1. 2  Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Užívání ZP musí být v souladu s druhem ZP, ale také s povinnostmi stanovenými 

zvláštními právními předpisy. Většina povinností je spojena s veřejným zájmem chránit 

půdu před negativními vlivy zemědělské činnosti a prostřednictvím ochrany půdy chránit 

ostatní složky ŽP a lidské zdraví. Základním pramenem právní úpravy je zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou 

se provádí zákon o ochraně ZPF, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon 

o vodách, stavební zákon, zákon o hnojivech, zákon o ekologickém zemědělství.   

 ZPF tvoří: pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, louky, pastviny); pozemky, které mají být zemědělsky 

obhospodařovány, ale dočasně nejsou; rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže. 

 Zásady ochrany ZPF: preference využívání ZPF pro zemědělské účely, pro 

nezemědělské účely upřednostnit využití pozemků nezemědělských; respektování 

požadavku na vynětí ze ZPF v co nejmenší míře; ochrana v rámci PÚ, aby nedošlo 

k ztížení využití zbývající části ZPF; zvláštní ochrana ZPF ve zvláště chráněných územích, 

ochranných pásmech; zásada prevence - ochrana ZPF existuje již ve stadiu plánování  

a územního rozhodování; zásada ochrany environmentálních funkcí půdy (územní systémy 

ekologické stability, významné krajinné prvky) a zásada následné rekultivace při dočasném 

odnětí. 

 Povinnosti při hospodaření na ZPF: zákaz intenzivního hospodaření na ZPF,  

ochrana vlastnického práva – hospodaření s péčí řádného hospodáře, nesmí se půda 

znečišťovat látkami ohrožujícími život lidí a dalších živých organismů, poškozovat 

příznivé  fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. 

 S povinnostmi při užívání ZP souvisí právní režim změn kultur (druhů) ZP, který je 

založen na souhlasu příslušného orgánu státní správy. Příčiny ochrany ZPF spočívají 

jednak v ubývání celkové plochy ZP, ale také v ohrožování a zhoršování kvality půdy. 

Zvlášť závažné důsledky zmenšování rozlohy ZP se projevují při tzv. nevratných záborech 

půdy, k nimž dochází při výstavbě nebo při těžbě nerostů. Velkým nešvarem současnosti je 
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výstavba průmyslových zón na ZP, na tzv. zelené louce. Na zhoršování kvality ZP se 

podílí i sám způsob hospodaření, spojený s používáním chemických látek a nevhodných 

mechanizmů a technologií. 

 Cílem ochrany ZPF je snížit úbytky ZP na minimum, vytvořit předpoklady pro 

návratnost dočasně odňatých nebo nevyužívaných pozemků k zemědělské výrobě, pečovat 

o úrodnost ZP, předcházet jejímu znečišťování. Odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské 

účely je možné jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF. Za odnětí ZP ze ZPF se 

platí odvody, které jsou ze 40 % příjmem příslušné obce a ze 60 % příjmem Státního fondu 

životního prostředí.  

 

4. 2  Struktura subjektů hospodařících na zemědělské půdě 

 Převážnou část ZP, tj. více než 3 700 tis. ha, vlastní fyzické osoby a různé typy 

obchodních společností a sdružení. Přibližně 500 tis. ha zemědělské půdy je ve vlastnictví 

státu, tuto půdu spravuje Pozemkový fond ČR. Výměra obhospodařované půdy  je podle 

údajů ČSÚ 3 557 791 ha. 

 Struktura subjektů hospodařících na ZPF prošla zásadní proměnou v důsledku 

politických změn v devadesátých letech minulého století. Z velkých zemědělských 

podniků, družstev a státních statků, vznikla řada menších subjektů několika typů právních 

forem. K úplnému rozdrobení zemědělské výroby na převážně rodinné farmy však 

nedošlo. Vývoj počtu jednotných zemědělských družstev od roku 1950 do roku 1992 je 

uveden v příloze č. 7. 

 Průměrná výměra podniku byla nejnižší v roce 2000 (66,6 ha). V posledních letech se 

farmy opět zvětšují a snižuje se jejich počet, v roce 2006 jich bylo v porovnání s rokem 

2000 téměř o 22 % méně.  

 ZPF obhospodařovalo k 31. 12. 2006 přibližně 42 252 subjektů, z toho je 39 419 

fyzických osob (29 %) a 2 833 právnických osob (71 %). Průměrná výměra zemědělského 

podniku v ČR dosahuje 84,2 ha, což je nejvyšší průměrná výměra v rámci celé EU (průměr 

EU je 15,8 ha). Výměra 3, 5558 mil. ha obhospodařované ZP znamená oproti roku 2000 

snížení o 1,4 %, což souvisí s úbytkem ZPF ve prospěch investiční výstavby liniových 

staveb, bytů, průmyslových a logistických center v zázemí velkých měst, ale také dotační 

politikou státu (např. dotace na zalesňování). 
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Tabulka č. 3  Struktura hospodařících subjektů na zem. půdě podle formy vlastnictví 
 

2000 2003 2006  

Ukazatel 
 podíl  

v % 
 podíl  

v % 
 podíl 

v % 
Hospodařící subjekty 

celkem 

počet 

výměra ha 

prům. výměra 

54 158 

3 607 572 

66,6 

100,0 

100,0 

x 

54 071 

3 618 920 

66,9 

100,0 

100,0 

x 

42 252 

3 557 791 

84,2 

100,0 

100,0 

x 
v tom hlavní formy: 

podniky fyzických  

osob 

počet 

výměra ha 

prům. výměra 

51 473 

952 082 

18,5 

95,0 

26,4 

x 

51 287 

1 009 078 

19,7 

94,9 

27,9 

x 

39 419 

1 041 454 

26,4 

93,3 

29,3 

x 
podniky právnických 

osob 

počet 

výměra ha 

prům. výměra 

2 685 

2 655 490 

989 

5,0 

73,6 

x 

2 784 

2 609 842 

937,4 

5,1 

72,1 

x 

2 833 

2 516 336 

888,2 

6,7 

70,7 

x 
z nich 

obchodní společnosti 

počet 

výměra ha 

prům. výměra 

1 859 

1 562 790 

840,7 

3,4 

43,3 

x 

2 069 

1 657 363 

801,0 

3,8 

45,8 

x 

2 154 

1 634 490 

758,8 

5,1 

45,9 

x 
z nich 

spol. s ruč. omezeným 

počet 

výměra ha 

prům. výměra 

1 264 

773 549 

612,0 

2,3 

21,4 

x 

1 400 

769 712 

549,8 

2,6 

21,3 

x 

1 493 

785 576 

526,2 

3,5 

22,1 

x 
akciové společnosti počet 

výměra ha 

prům. výměra 

559 

773 901 

1 384,4 

1,0 

21,5 

x 

627 

870 111 

1 387,7 

1,2 

24 

x 

622 

834 436 

1 341,5 

1,5 

23,5 

x 
družstva počet 

výměra ha 

prům. výměra 

741 

1 059 451 

1 429,8 

1,4 

29,4 

x 

631 

917 936 

1 454,7 

1,2 

25,4 

x 

584 

848 797 

1 453,4 

1,4 

23,9 

x 
 

Zdroj: ČSÚ 

 

 Počet podniků právnických osob se meziročně zvyšuje, ale klesá jejich velikost, takže 

průměrná výměra se zmenšila o 10, 2 % (o 100,8 ha) na 888,2 ha. V průběhu posledních 

let došlo ke změnám u právnických osob. Ubývají družstva a narůstá počet obchodních 

společností. Zatímco v roce 2000 hospodařilo 741 družstev na 29,4 % zem. půdy, v roce 

2006 jich bylo 584  s podílem na výměře ZP 23,9 %. Družstva mají nejvyšší průměrnou 

výměru obhospodařované půdy (1 453,4 ha), druhé v pořadí jsou akciové společnosti  

(1 341,5 ha).   

 U podniků fyzických osob byl zaznamenán  pokles od roku 2000 o 23,4 %, došlo 

však k nárůstu průměrné výměry farmy o 42,7 %, na 26,4 ha. Posouzením statistických 

údajů  je potvrzována skutečnost, že obhospodařovaná ZP podniky je z velké části najatá 

(85,7 %).  
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Tabulka č. 4  Obhospodařovaná zemědělská půda v ha 
 

Obhospodařovaná výměra 
Subjekt 

Celkem Z toho pronajatá 
Půda najatá 

Obhospodař. 

půda celkem 

Mimo to 

půda 

Zemědělství celkem 

Zem. půda celkem: 594 047,76 85 134,23 3 048 877,03 3 557 790,56 12 977,96 

z toho orná 366 212,49 58 709,96 2 330 942,90 2 638 445,44 2 368,20 

Podniky právnických osob 

Zem. půda celkem: 137 783,00 8 295,72 2 386 848,81 2 516 336,09 8 506,09 

z toho orná 91 721,69  5 436,00 1 884 476,70 1 970 762,39 1 825,17 

Podniky fyzických osob 

Zem. půda celkem: 456 264,76 76 838,51 662 028,22 1 041 454,47 4 471,87 

z toho orná 274 490,80 53 273,96 446 466,20 667 683,05 543,03 
 

Zdroj: ČSÚ 

 

 Výhradně na vlastní půdě hospodaří z řad fyzických osob 23 598 zemědělců na 

výměře 147 620 ha. K tomu vlastní ještě 61 301 ha, které pronajímají jiným podnikům.  

U nejmenších podniků fyzických osob je vlastnictví půdy předpokladem hospodaření, 

s rostoucí výměrou obhospodařované půdy roste výrazně podíl najaté půdy. Podíl vlastní 

půdy v podnicích fyzických a právnických osob podle velikostních skupin je uveden 

v příloze č. 8. 

 Podniky právnických osob  jsou podniky nájemního typu. Z počtu 2 629 podniků 

hospodařících na půdě, je 43,4 % zcela bez vlastní půdy, pouze 236 jich hospodaří 

výhradně na vlastní půdě. S rostoucí výměrou podniku výrazně klesá podíl vlastní půdy až 

na nejnižší podíl 2,9 % u družstev. 

 Podniky fyzických osob nejčastěji hospodaří  na výměře do 5 ha (48,1 %). Na 

druhém místě je kategorie 10 až 50 ha (23,5 %) a následují podniky s výměrou 5 až 10 ha 

ZP. Nejpočetnější jsou hospodářství o výměře 1 až 3 ha (21,8 %) a do 1 ha (16,7 %). 

 Z podniků právnických osob jich je nejvíce zastoupeno ve velikostní skupině 1 000 

až 2 000 ha (21,7 %) a obhospodařují 34,8 % celkové výměry právnických osob (a. s., 

družstva). U společností s r. o. převažuje výměra 100 až 500 ha (23,4 % počtu a 12,3 % 

výměry). Nejvyšší podíl na výměře podniků právnických osob zaujímá 354 podniků 

nejvyšší velikostní kategorie (42,1 %). Velikostní skupiny podniků podle výměry 

obhospodařované půdy jsou obsahem přílohy č. 9. 
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 Z hlediska podílu na výměře ZP obhospodařované fyzickými osobami zaujímají 

nejvyšší podíl podniky s výměrou mezi 100 až 500 ha (41,1 %), na kterých hospodaří  

2 683 zemědělců. Na výměře 500 až 1 000 ha hospodaří 237 podniků, s výměrou nad  

1 000 ha celkem 104 zemědělců. 

 V porovnání s ostatními státy EU mají zemědělské podniky v ČR výrazně vyšší 

výměru půdy. ČR měla největší průměrnou výměru obhospodařované ZP připadající na  

1 zemědělský podnik (84,21 ha). Evropský průměr činil 26,60 ha. V podílu podniků 

hospodařících na 100 a více ha zemědělské půdy (10 %) zaujímala ČR mezi evropskými 

státy 6. místo. Průměr EU byl 5,15 %. 

 

4. 3  Český LPIS  

 V druhé polovině devadesátých let vyvstal v ČR požadavek na vznik nového 

informačního systému pro evidenci půdy založeného na uživatelských vztazích. Na tehdy 

nazývaném „registru produkčních bloků“ byly zahájeny práce v roce 1999. V letech 2000-

2002 proběhl zákres uživatelských celků ZP do leteckých snímků a následovala verifikace 

zákresů s uživateli. Český LPIS získal právní rámec v červnu 2003 na základě novely 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, kterou byl stanoven způsob vzniku evidence půdy 

dle uživatelských vztahů, pomocí tzv. ohlášení užívání ZP a proces aktualizace změn 

evidence půdy. 

 LPIS je postaven na centrální databázi, základní evidenční jednotkou je farmářský 

blok představující souvislou plochu ZP s jednou kulturou užívanou jedním farmářem, 

aktualizace databáze probíhá on-line v reálném čase z regionálních pracovišť Ministerstva 

zemědělství. Ke každému bloku se zaznamenává historie změn, bez vědomí farmáře není 

možné změnit data o jím užívaných blocích. Vznikl jako podmínka čerpání dotací z EU  

i národních zdrojů. LPIS funguje také jako služba farmářům, kdy mohou získávat z LPIS 

kvalitní a srozumitelné údaje o jimi užívaných blocích. Systém je využíván pro kontrolu 

hospodaření na ZP. Důležité bylo propojení LPIS s daty katastru nemovitostí. Zahájením 

provozu internetového portálu LPIS a Portálu farmáře je umožněno registrovaným 

uživatelům nahlížet na aktuální data a pořizovat si vlastní informativní výpisy, tisknout 

mapy, zjišťovat vlastníky pozemků. Grafický výstup z LPIS obsahuje příloha č. 10. 

V příloze č. 11 je uveden graf počtu uživatelů v LPIS tříděných podle výměry evidované 

půdy a v příloze č. 12  tabulka a graf počtu bloků v LPIS tříděných podle velikosti. 
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Tabulka č. 5  Počet uživatelů tříděných podle výměry evidované půdy 
 

Kategorie výměry půdy Počet uživatelů Výměra půdy uživatelů v ha 

       0  -        5 ha 6 798 15 548,65 

       5  -      10 ha 4 196 30 194,84 

     50  -    100 ha  2 339 165 047,94 

   100  -    500 ha 2 584 569 706,49 

   500  - 1 000 ha 803 586119,54 

1 000  - 2 000 ha 677 954 191,81 

2 000  a   více ha 338 999 759,62 
 

Zdroj: www.mze.cz 

  

Tabulka č. 6  Uživatelé dle výměry zemědělské půdy v LPIS a krajů 
 

Kraj 
1-5  
ha 

5-10  
ha 

10-50 
ha 

50-100 
ha 

100-500 ha 
500-
1000 ha 

1000-
2000 ha 

>>>>2000 
ha 

Jihočeský 470 460 1 070 321 308 85 85 44 
Jihomoravský 752 408 724 202 227 78 71 40 
Karlovarský 60 75 144 46 83 38 17 5 
Královéhradecký 442 311 619 151 177 49 34 27 
Liberecký 276 223 409 85 85 25 22 3 
Moravskoslezský 618 378 597 144 145 49 47 18 
Olomoucký 311 224 515 107 116 55 47 30 
Pardubický 266 256 481 127 152 45 50 22 
Plzeňský 239 307 708 211 212 61 59 30 
Středočeský 616 542 1351 401 517 139 107 56 
Ústecký 168 178 474 153 248 66 38 10 
Vysočina 567 394 996 306 221 75 73 38 
Zlínský 825 440 438 85 93 38 27 15 
 

Zdroj: www.mze.cz 

 
 Celková výměra evidované půdy v LPIS je 3 522 485 ha a celkový počet bloků je  

484 792. Počet platných uživatelů ZP v LPIS představuje počet  26 538. 

 
4. 4  Restituce a pozemkové úpravy 

 Bezprostředně po listopadových událostech v roce 1989 se rozvinula diskuse  

o nutnosti nápravy majetkových křivd, ke kterým došlo po roce 1948. Dne 24. 6. 1991 

nabyl účinnosti zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, který stanovil postupy odčinění majetkových křivd a opět vrátil 

obsah pojmu vlastnictví. K zajišťování naplňování zákona byly definovány nové státní 

orgány, pozemkové úřady, jejichž soustava a činnost byla vymezena zákonem č. 284/1991 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Bylo zřízeno 73 pozemkových 

úřadů. Rozsah restitucí, které měly v začátku své činnosti vyřizovat, nebyl znám a byl silně 
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podceněn. Jen ztěží 5-8 členné týmy zvládaly denně  komunikovat se stovkami žadatelů, 

nezbýval čas na rozhodování ve správním řízení.   

 Celkově byly restituční nároky uplatněny k 1,6 mil. ha ZP, tj. asi 1/4 území našeho 

státu a týkaly se více jak 230 tisíc původních zemědělských usedlostí. Předmětem 

uplatněných nároků byla nejen půda, ale i budovy a stavby. V rozsahu 60-70 tis. ha byly 

uplatněny nové restituční nároky podle zákona č. 212/2000 Sb. v oblasti židovského 

majetku a z doby nesvobody od roku 1939. 

 
Tabulka č. 7  Vývoj restitucí v období 2000 – 2007 
 
 2000 2005 2006 2007 
restituce celkem 231 951 231 951 231 990 232 000 
vydaná spr. rozhodnutí 418 473 441 603 444 869 446 984 

počet 226 328 229 627 230 264 231 002 ukončené a téměř 
ukončené rest. případy % 97,6 98,92 99,3 99,6 

počet 5 623 2 554 1 765  1 043 ostatní neukončené rest. 
případy % 2,4 1,08 0,8 0,4 
půda o které bylo rozhodováno ha 1 605 440  1 701 398 1 809 813 1 919 667 
 

Zdroj: www.mze.cz 

 
 K 31. 12. 2008 bylo v rámci správních řízení rozhodnuto o 2 289 177 ha. Z toho 

bylo skutečně vydáno 1 450 774 ha, nevydáno s nárokem na náhradu od PF ČR 196 612 ha 

a pro nenaplnění zákonných podmínek bylo nevydáno 642 245 ha. Během uplynulých let 

byla převážná většina restitučních nároků vyřešena, zbývající nejsložitější případy jsou 

předmětem soudních řízení a jejich dokončení bude trvat ještě několik let. Dosud není 

dořešen církevní majetek a některé nároky bývalé šlechty.      

 Hlavním nástrojem k zajištění skutečného a identifikovatelného vlastnictví 

završující restituční proces a obnovu soukromého vlastnictví půdy jsou pozemkové 

úpravy. Vlastníkům byla navrácena půda ve stavu z konce osmdesátých let. Pozemky byly 

nepřístupné, vlastnicky nescelené a nebyla vyjasněná jejich lokalizace. Vlastníci se 

nemohli fakticky ujmout svých práv. Pro účely vydávání pozemků, vypovězení stávajících 

nájemních vztahů a umožnění zahájení hospodaření restituentům bylo napomáháno 

pozemkovými úřady identifikací pozemků, vyměřením v terénu, PÚ u nepřístupných 

pozemků. Vzhledem k tomu, že požadavky převyšovaly možnosti pozemkových úřadů, 

bylo přistupováno k uživatelskému řešení přípravy pozemků k hospodaření formou 

zatímního užívání nebo časově omezeného nájmu do doby provedení PÚ s výměnou 

vlastnických práv. Finanční a kapacitní možnosti nedovolují pozemkovým úřadům řešit 
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úpravu držby půdy  výhradně výměnou vlastnických práv, tj. formou JPÚ a KPÚ. PÚ byly 

dokončeny nebo jsou rozpracovány zhruba na 18 % ZP ČR. Bylo realizováno nebo 

rekonstruováno asi 1 000 km polních cest, téměř na 400 ha byla provedena protierozní 

nebo protipovodňová opatření, na 1 180 ha jsou nové výsadby zeleně. 

 

Tabulka č. 8  Rozsah pozemkových úprav v období 2004 – 2008 
 

Ukončených 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet účastníků poč.osob 24 444 18 168 15 539 30 076 26 227 
Řešené území ha 59 465 57 541 50 890 79 794 71 470 
Počet ks 207 225 194 232 218 
Rozpracovaných 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet účastníků poč.osob 69 339 85 682 96 349 88 306 82 183 
Řešené území ha 216 765 262 237 291 127 315 308 483 744 
Počet ks 187 198 219 417 1119 
 

Zdroj: www.mze.cz  

 

Tabulka č. 9  Vývoj počtu JPÚ a KPÚ  v období 2000 - 2008  
 

 2000 2005 2006 2007 2008 
Jednoduché pozemkové úpravy 
Ukončené výměnou vlastnických práv 239 127 103 100 92 
Zahájené 587 93 67 139 100 
Komplexní pozemkové úpravy 
Ukončené výměnou vlastnických práv         62 98 91 132 126 
Zahájené 72 105 152 278 1 019 
 

Zdroj: www.mze.cz 
 

 

4. 5  Rozvoj trhu se zemědělskými pozemky 

 Trh se ZP pro zemědělské využití se od roku 2002 začal dynamicky rozvíjet. Do roku 

2001 se z celkového ZPF ČR ročně prodávalo přibližně 0,20 %, tj. za období od roku 1993 

do roku 2001 celkem 1,78 %. Od roku 2002 do roku 2006 prodej zemědělské půdy výrazně 

narostl. Ročně se prodávalo a nakupovalo v průměru 3 %, tj. za pětileté období 15,1 % ZP 

o celkovém rozsahu 643 tis. ha. Na výrazném oživení trhu se ZP měl vliv masový prodej 

ZP ve vlastnictví státu a částečně i prodej soukromé půdy v rámci programu PGRLF Půda. 

V roce 2006 se prodalo 52 tis. ha ZP soukromých vlastníků, 28 tis. ha ZP v rámci 

programu PGRLF Půda a 66 tis. ha ZP ve vlastnictví státu. Celkem se v roce 2006 prodalo 

a koupilo přibližně 146 tis. ha ZP, tj. 3,4 % ZPF.  
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Tabulka č. 10  Prodej a koupě ZP v ČR v % z celkového ZPF za období 1993 – 2006 
 

Trh s půdou 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

% ZPF ČR 0,17 0,22 0,2 0,2 0,29 0,21 0,17 0,19 0,13 1,84 3,74 2,81 3,30 3,42 
 

Zdroj: www.mze.cz  

 

 Nejvíce ZP se prodalo ve výměrách nad 5 ha, 58 % z uskutečněných prodejů. 

Nejmenší rozloha připadala na pozemky do 0,1 ha. Z hlediska četnosti prodejů je největší 

počet prodaných a nakoupených pozemků do 0,1 ha (52 %). Nejmenší počet kupních 

smluv byl u pozemků nad 10 ha (2 %).  

 Příčiny málo rozvinutého trhu s půdou jsou: obecně nízká rentabilita zem. výroby, 

která má za následek nezájem o rozšiřování výměry farem, bankovní sektor nechce 

poskytovat úvěry na nákup ZP, značná roztříštěnost parcel, problém zjednodušené 

evidence parcel, dosud nejsou dokončeny restituce. Rozvoji trhu s půdou mohou přispět 

pozemkové úpravy, prodej státní půdy, připravovaná legislativní opatření v oblasti prodeje 

a ochrany PF, založení banky, která by zemědělcům na nákup půdy půjčovala.  

 

4. 6  Prodej státní půdy 

Prodej půdy ve vlastnictví státu ve správě PF ČR byl nastartován v roce 1999. 

Podmínky byly vytvořeny zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu pozemků 

z vlastnictví státu na jiné osoby. Tento zákon umožňoval nabývání půdy pouze fyzickým 

osobám, občanům ČR s trvalým pobytem v tuzemsku. V době počátku prodeje pozemků 

ve vlastnictví státu PF ČR spravoval asi 830 tis. ha ZP. V počátečním období byl zájem  

o nabízené pozemky malý. Z důvodu urychlení převodu státní půdy byla přijata v roce 

2001 novela zákona o prodeji půdy, na základě které se v roce 2002 prodej a koupě ZP 

prudce dynamizovaly. Na základě prověřování majetkoprávních vztahů k nemovitostem 

bylo v roce 2007 z listu vlastnictví 10002 PF ČR odepsáno 2 330 ha a připsáno na jeho LV 

pak bylo 4 472 ha. 

 Za rok 2007 bylo převedeno 98 221 pozemků o výměře 58 378,26 ha. Z tohoto počtu 

bylo prodáno 95 035 pozemků o výměře 57 594,69 ha a dalších 3 186 pozemků o výměře 
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783,56 ha bylo převedeno bezúplatně na obce, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné 

instituce.  

 
Tabulka č. 11  Pohyb pozemků ve správě PF ČR v roce 2007 
 

Pohyb pozemků ve správě PF ČR v roce 2007 ZP v ha 
Celkem pozemků ve správě PF ČR k 1. 1. 2007 423 602 
Odepsáno pozemků z LV 10 002 (dle majetkoprávního šetření) - 2 330 
Převedeno pozemků dle § 17 zákona o půdě - 726 
Náhradou získáno do správy PF ČR pozemků (dle § 17 zákona o půdě) + 260 
Vydáno v přímé restituci PÚ  - 2 928 
Prodej pozemků dle zákona o půdě a o prodeji půdy  -58 990 
Převedeno pozemků dle § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona o PF ČR - 1 154 
Převedeno pozemků dle zákona č. 150/2003 Sb. (těžba) - 56 
Nepronajaté spoluvlastnické podíly ve správě PF ČR 5 756 
Vícenálezy pozemků náležejících do správy PF ČR za rok 2007 5 362 
Ve správě PF ČR k 31. 12. 2007 368 796 
 

Zdroj: www.pfcr.cz 
   

 Odstátnění zemědělských pozemků podle zákona o prodeji půdy zaznamenalo v roce 

2007 pokles (58 378 ha) oproti roku 2006 (66 433 ha). Od roku 1999 do roku 2007 bylo 

převedeno 558 896 pozemků o výměře 400 389 ha půdy. Z tohoto počtu bylo prodáno 

539 831 pozemků o výměře 393 089 ha  a zbývajících 19 065 pozemků o výměře 7 300 ha 

bylo převedeno bezúplatně. 

 Celkové počty a výměry převedených pozemků od roku 1999 do roku 2007 obsahuje 

příloha č. 13. 

 
Tabulka č. 12  Převod pozemků za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007  
 

§ zákona o prodeji půdy Počet 
pozemků 

Podíl na celk. 
počtu  % Výměra ha Podíl na  celk. 

výměře % 

§ 5 odst.1 převod na obce  3 604 3,67 901,27 1,54 
§ 5 odst. 4 – bezúplatně na veřejné 
výzkumné instituce 

6 0,01 19,18 0,03 

§ 5 odst. 5 - úplatný převod na     
zahrádkáře  

28 618 29,14 242,62 0,42 

§ 5 odst. 6 - úplatný převod na 
vlastníky staveb  

7 192 7,32 721,46 1,24 

§ 6 celkem 1 752 1,78 258,46 0,44 
§ 7 celkem 50 183 51,09 53 245,35 91,21 
§ 8 celkem 6 866 6,99 2 989,92 5,12 

CELKEM 98 221  58 378,26    
Zdroj: www.pfcr.cz 
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4. 7  Pronájem zemědělského půdního fondu  

 Vlastníci ZP v ČR z převážné části na svých pozemcích nehospodaří a půdu 

pronajímají. Z celkově obhospodařované ZP 3 557 791 ha je pronajímáno 3 048 877 ha 

(85,7 %), z toho je 2 330 942 ha orné půdy (88,3 %). Pronajímateli jsou fyzické osoby, 

instituce a obce. Rozpor mezi vlastnictvím a užitím půdy se projevuje ve vysokém podílu 

pronajaté půdy v zemědělských podnicích v ČR. V průměru EU je na farmách pronajímáno 

necelých 40 % ZP. Podniky právnických osob najímají 2 386 849 ha ZP, tj. 94,8 % ZP, 

kterou obhospodařují. 

 PF ČR, který spravuje ZP ve vlastnictví státu, v roce 2007 pronajímal 352 272 ha 

ZP. Fyzickým osobám bylo pronajato 104 059 ha (29,5 %) a právnickým osobám 248 213 

ha (70,5 %). Z celkové výměry 368 796 ha ZP k pronajmutí je 16 524 ha (4,5%) 

nepronajatých. Výměra pozemků pronajímaných PF ČR klesá v souvislosti s vydáváním 

formou přímé restituce nebo náhrad a především pak v souvislosti s převody dle zákona 

o prodeji půdy. Na základě intenzivního řešení užívacích vztahů došlo ke zvýšení počtu 

nájemních smluv uzavřených v roce 2007 oproti roku 2006 z 54 833 na 55 367. S ohledem 

na existenci nástrojů umožňujících identifikaci spoluvlastnických podílů ve správě PF ČR 

a v souvislosti s dohledáním pozemků náležejících do správy PF ČR stoupla výměra 

nepronajatých pozemků z 12 669 ha v roce 2006 na 16 524 ha v roce 2007, tj. o 3 855 ha. 

 V horizontu několika let se očekává dokončení prodeje půdy ve vlastnictví státu, 

zejména fyzickým osobám. Dochází k částečnému oživení trhu s pronajímanou půdou 

v důsledku změn ve společné zemědělské politice a dotačních pravidel. Výše nájemného  

1 % z úřední ceny ZP je upravena zákonem o půdě. Průměrný nájem ZP v ČR je 911 

Kč/ha, u právnických osob 898 Kč/ha a u fyzických osob 1 026 Kč/ha. Relativně nízké 

nájemné stírá ekonomický rozdíl mezi půdou vlastní a pronajatou. Z těchto důvodů do roku 

2003 nájemné nevytvářelo motivační impuls k nákupu půdy. Od roku 2004 byly hlavním 

impulsem k nákupu půdy finanční podpory zemědělcům z fondů EU. Navýšením přímých 

plateb na ha ZP vznikne ze strany vlastníků větší tlak na zvýšení nájmů na úroveň 2 až 3 % 

z tržní ceny, tak jak je to obvyklé v ostatních zemích EU. 

 
5.   NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Půda byla vždy předmětem velkého zájmu a vlivu. ZP je klíčový přírodní zdroj, bez 

kterého se žádná země neobejde. S rozvojem měst a rostoucí výstavbou průmyslových zón 
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na „zelené louce“ dochází k masivním záborům půd, často těch nejkvalitnějších, 

v rovinatých územích. I když je procento zornění v ČR vyšší než v EU, je žádoucí, aby 

případní podnikatelé a investoři využívali ke svým záměrům méně hodnotné půdy  

a především stávající opuštěné průmyslové objekty a lokality a nedocházelo tak k úbytku 

orné půdy. Bylo by vhodné i do budoucna zachovat a respektovat tradici 

v obhospodařování ZP, kterou je ochrana a úcta k ZP.  

 Cílem v současné době již není maximální výroba, ale péče o ZPF tak, aby 

nedocházelo ke znehodnocení, zaplevelení, zatížení chemickými látkami. Trend je, aby co 

nejvíce půdy bylo ve vlastnictví soukromých osob, subjektů a stát si ponechal jen 

strategické  pozemky. Neměly by se prodávat pozemky, které slouží ke společnému 

užívání (cesty, ost. pl.), měl by se zvýšit zájem státu i obcí si půdu chránit. To se týká  

i pozemků, na kterých se do budoucna předpokládají stavby veřejného zájmu (dálnice, 

letiště), aby stát nemusel za výkup pozemků vydávat ze státního rozpočtu neadekvátní 

náhrady (viz. letiště Praha). Aktuálním úkolem by mělo být vyvolat a vést jednání  

o zajištění půdních rezerv pro potřeby společných zařízení v rámci PÚ tam, kde ještě 

nedošlo k prodeji veškeré státní půdy. 

 Existuje velké množství právních předpisů, které upravují oblast vztahující se k půdě, 

což je nepřehledné a laik se v nich nemůže orientovat. 

 Systém LPIS evidující uživatelské vztahy k ZP byl v 1. fázi vytvořen tak, že si 

samotní zemědělci uvedli jimi užívané plochy bez právního důvodu užívání. Právní 

důvody užívání je povinnost uvádět pouze v případech, kdy dochází ke změně užívání 

nebo ke sporům mezi zemědělci u dotčených parcel. Do budoucna by bylo žádoucí, aby 

byla právními důvody k užívání podložena veškerá užívaná půda, jednak k zajištění právní 

jistoty uživatelů a jednak k odstranění neoprávněného užívání půdy. Právní důvody užívání 

se dokládají nájemní smlouvou, listem vlastnictví, podnájemní smlouvou. 

 Velkým nešvarem současného užívání půdy je zatravňování pronajatých pozemků 

bez vědomí vlastníků půdy. Tím je do budoucna vystavují problémům, neboť zatravněné 

pozemky nelze převést zpět na ornou půdu nebo jinou kulturu. Nájemce tím vědomě 

určitým způsobem znehodnocuje vlastnictví. Východiskem by byl písemný souhlas 

vlastníka pozemku o uvažovaném zatravnění tak, aby věděl o možných rizicích do 

budoucna. 
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 Cílem v činnosti pozemkových úřadů by mělo být důsledně pokračovat v úsilí  

o vyjasnění vlastnických vztahů k půdě dokončením restitucí a nastolením stavu, kdy 

zemědělci budou hospodařit na vlastní nebo smluvně pronajaté půdě. To staví před 

pozemkové úřady aktuální požadavky a úkoly, zejména urychlení procesu PÚ. V oblasti 

PÚ jsou pro období do r. 2013 stanoveny cíle: ročně zahajovat a ukončovat 180-200 KPÚ  

(3 KPÚ na 1 okres), 120 JPÚ (1-2 JPÚ na 1 okres), maximálně využívat finanční zdroje 

z EU, přednostně řešit PÚ ve spolupráci s PF ČR v k. ú. s nedokončeným přídělovým  

a scelovacím řízením, přednostně řešit PÚ, na nichž participuje stavebník (liniové stavby), 

dle kapacitních možností zahajovat a řešit PÚ v územích, kde se pro to vyslovili vlastníci 

pozemků nadpoloviční výměry ZP v dotčeném k. ú. Výsledky PÚ využívat pro obnovu 

katastrálního operátu (digitalizaci KN) a jako závazný podklad pro územní plánování. 

Narovnání vlastnických vztahů by mělo být předpokladem k průhlednému trhu s půdou. 

Stále otevřenou otázkou zůstává  řešení církevních restitucí, neboť se dosud nepodařilo 

přijmout zákon, který by tuto oblast upravoval. Blokace ohrožených pozemků církevními 

restitucemi brání jakémukoliv  nakládání s těmito pozemky, což způsobuje značné 

problémy zejména obcím a brání v realizaci rozvoje venkovského prostoru. Pozemkový 

fond ČR musí urychlit privatizaci pozemků ve vlastnictví státu, ale i ke splnění tohoto 

úkolu je předpokladem vyřešení restituce církevního majetku. 

 Pro efektivní fungování a správu katastru je nezbytným krokem digitalizace. 

V současné době jsou digitalizované katastrální mapy pro třetinu území republiky. Ročně 

se do digitální formy převedou mapy na 2 – 3 % území republiky. Pokud by digitalizace 

pokračovala dosavadním tempem, trvala by ještě 20 let. Snahou by mělo být digitalizace 

ukončit do roku 2015, neboť pomalý posun komplikuje práci nejen katastrálních úřadů, ale 

omezuje všechny, kteří data využívají. Snadná dostupnost dat KN by měla vést k podpoře 

investic, k rozvoji trhu s nemovitostmi a pomoci při správě, ochraně a rozvoji území. 

Podmínkou je personální posílení katastrálních úřadů a zajištění zdrojů financování (vyšší 

poplatky za zápis do KN). Dokončit digitalizaci na 64 % území do roku 2015 představuje 

tempo 1 200 k. ú. ročně (9 %). Předpokladem tohoto plánu je, že v k. ú. s nedokončeným 

přídělovým a scelovacím řízením proběhnou PÚ. 

 Předmětem diskuse by měla být i problematika tzv. restituční tečky, tj. nalezení 

odpovědi na otázku, zda je třeba zákonem proces restitucí výslovně ukončit nebo zda 

eventuelně připustit  některé nové restituční nároky, které nejsou dosud zákonně upraveny. 
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 Kolem roku 2012 se předpokládá uvolnění trhu s půdou i pro zahraniční zájemce. 

V tomto období lze očekávat  dopad prostředků z EU do zemědělství, které by měly být již 

na stejné úrovni. Tyto prostředky mohou významně ovlivnit a pozměnit strukturu subjektů 

hospodařících na ZP (tvrdší konkurenční prostředí). Z hlediska struktury využití   ploch lze 

očekávat další úbytky orné a ZP. Podíl ZPF u nás a stupeň jeho zornění je podstatně vyšší 

než v zemích podobných přírodních podmínek. To bude spojeno s nárůstem podílu lesních 

a zatravněných ploch (podpory různých dotačních programů), agroturistiky a péče  

o krajinu a s nárůstem podílu ploch s různým stupněm ochrany. 

 Uvolněním trhu se zemědělskými nemovitostmi se v budoucnu výrazně zvedne cena 

za pronájem ZP i cena ZP. V současné době tržní cena ZP zdaleka nedosahuje úrovně 

úřední ceny. Úřední ceny by měly postupně zaniknout a měly by je nahradit ceny tržní.  

 V současném vývoji se půda stává spíše prostředkem pro přímé dotace zemědělcům  

a předmětem spekulace podnikatelů a obchodníků, než li výrobním prostředkem farmářů. 

 
6.  ZÁVĚR 

 Půda jako nenahraditelný a nerozmnožitelný výrobní prostředek byla od nemapěti 

předmětem zájmu, znakem bohatství a zejména zdrojem obživy. Pro půdu se bojovalo, 

vyjednávalo, zájem o ni měli jak vládnoucí vrstvy, tak ti, kteří na ní jen pracovali. Půda je 

věc ovlivňující život několika generací, je vlastně štafetou předávanou z pokolení na 

pokolení, vytváří kulturní životní prostředí a celkový neopakovatelný ráz krajiny. 

 Zavést evidenci nebylo však jednoduché a trvalo staletí, bylo několik pokusů, než se 

do tohoto oboru lidské činnosti vnesl takový řád, který dokázal poskytovat informace  

o vlastnictví, kvalitě, stanovil pravidla pro nakládání s půdou a evidenci změn. Průkopnicí 

světového formátu se v tomto směru stala Marie Terezie. Z jí zavedené evidence čerpáme 

v podstatě do současné doby, vše co následovalo poté, mělo základ v tereziánském 

katastru.  

 ČR si za období své existence prošla mnoha radikálními změnami, ať to již bylo 

obstavení velkostatků (r. 1918), zabírání majetku a navazující přídělové řízení po skončení 

1. světové války, německá kolonizace v období 2. světové války, druhá pozemková 

reforma zahrnující konfiskaci, revizi první pozemkové reformy a novou pozemkovou 

reformu a v neposlední řadě kolektivizace a socializace, které na dlouhou dobu zcela 

zpřetrhaly tradiční vazby k půdě. Do popředí vystupují uživatelské vztahy bez vazby na 
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vlastnictví, od toho se v podstatě odvinul necitlivý přístup k půdě. Ti, co půdu užívali nebo 

o jejím užívání rozhodovali, tak činili bez jakýchkoli zábran s cílem vytěžit z půdy 

maximum bez ohledu na další složky přírody. Velkou nadějí pro změnu ve všech směrech 

se stal r. 1989 a následně přijaté restituční zákony. Půda se z převážné části navrátila 

původním vlastníkům či jejich dědicům. Vše mělo probíhat rychle a bez velkých omezení 

tak, aby došlo k založení rodinných farem a k rozpadu velkých původních socialistických 

podniků v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova a s požadavky na tvorbu 

krajiny a ŽP. Uplynulých 40 let zcela změnilo přístup vlastníků, očekávaný rozvoj 

rodinných farem se neuskutečnil, stále v převažující míře fungují farmy s velkou výměrou, 

ať již provozovaných fyzickými nebo právnickými osobami. Mnozí, kteří půdu v restituci 

získali, ji obratem prodali, někteří si ji ponechali a pronajímají ji a jen skutečně mizivé 

procento vlastníků se vrátilo k odkazu předků, k soukromému hospodaření. 

 Ani přístup státu k půdě nebyl chvályhodný. Všem investorům umožňoval budovat 

výrobní kapacity a logistická centra na kvalitních půdách, ačkoli zde byly lokality 

průmyslem již zasažené a opuštěné z důvodu zániku původní výroby. Malé částky za 

zábory, za neoprávněné stavby, nevymahatelnost práva, zábory bez sankcí dokládají 

necitlivý přístup státu k této nenahraditelné komoditě. Tato situace by se měla změnit 

přijetím připravované novely zákona o ochraně ZPF, která výrazně zvyšuje sazby za 

vyjmutí ze ZPF a měla by vést k omezení záborů. 

 Snaha o to, aby v ochranném období nebylo možné půdu prodávat cizím státním 

příslušníkům, se také nevydařila, neboť zákon se vztahoval pouze na fyzické osoby, nikoli 

na právnické a tak přes různé společnosti došlo k prodeji půdy, zvláště v příhraničních 

oblastech. Naši farmáři, kteří by si také chtěli půdou od vlastníků nebo státu odkoupit, 

nemohou zahraničnímu kapitálu konkurovat. Situace v tomto směru se zlepšuje díky 

dotacím z EU, národních zdrojů a podpoře PGRLF. Přestože zemědělský sektor je celkem 

stabilní, peněžní ústavy neposkytují úvěry na nákup půdy, respektive neberou půdu jako 

zástavu na poskytnutí úvěru. Výdaje na nákup půdy si zemědělec (IČO) nemůže dát jako 

odpočitatelný náklad, a to ani částečně, přičemž jiní podnikatelé si mohou zahrnout do 

nákladů veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s podnikáním.  

 PF ČR se také mnohdy nechová příliš citlivě, prodává pozemky bez ohledu na to, že 

se jedná cesty nebo ostatní plochy, které dosud sloužily jako veřejné a tím mnohdy 

zkomplikuje situaci stávajícím uživatelům a obyvatelům obce. Tyto pozemky by si stát měl 
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zachovat pro potřeby společných zařízení v rámci PÚ eventuelně je převést na obec, aby 

nemusely při PÚ být použity pozemky vlastníků. Dále prodává půdu spekulantům, kteří ji 

skupují za účelem čerpání dotací, aniž hospodaří.  

 I přes veškeré nedostatky více než osmnáctiletý rozvoj tržního hospodářství v ČR 

významnou měrou přispěl k narovnání všech typů vlastnictví, vytvořil transparentní 

prostředí ve vztazích mezi vlastníky a uživateli ZP. Přispěl k nové restrukturalizaci 

zemědělských podniků. Z hlediska ekonomické efektivnosti a agroenvironmentálního 

chování zemědělců došlo k pozitivním posunům při využití půdního fondu, a to již tím, že 

si zemědělci uvědomují svoji roli, půdy si váží a v neposlední řadě existují ekonomické 

nástroje, jak toto chování k půdě motivovat (agroenvironmenální programy, nitrátová 

směrnice, cross-compliance). I přes uvedená pozitiva stále ještě přetrvává rozsáhlá 

fragmentace půdní držby. Její konsolidace je pomalá v důsledku vysokých nákladů 

spojených s identifikací pozemků v terénu při řešení pozemkových úprav a prodeji půdy. 

PÚ trpí trvalým podfinancováním, limitující jsou i kapacity projektantů. Pokud by se při 

PÚ postupovalo tempem jako dosud, trvaly by desítky let, což je neúnosné. 

 Ve své práci jsem se věnovala velice rozsáhlému a složitému tématu, jakým 

problematika držby půdy a půdního fondu bezesporu je. Jedná se o oblast, která se neustále 

vyvíjí a svými výsledky ovlivňuje každého jedince. V provedené analýze jsem se snažila 

na základě vývojových tendencí a v rámci daných možností postihnout základní trendy 

v oblasti půdní držby a užívání půdního fondu ČR. Je třeba daleko více zaměřit snahu na 

efektivní využívání ZP a na údržbu a ochranu krajiny. Současně naznačované trendy 

dalšího směřování naznačují tendence k posilování nepotravinářského využívání produkce 

a ke zvyšování podílu trvalých travních porostů a zalesnění, především v méně příznivých 

oblastech. Je to trend uplatňující se v celé Evropě v důsledku zemědělské nadvýroby. Půda 

se ozdravuje, vrací se život do půdy i okolí, za pomoci PÚ se obnovují cesty, zeleň, 

biocentra. Rozšiřuje se ekologické zemědělství, pokrokový způsob hospodaření, který bere 

ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Je založené na zásadách etičtějšího přístupu 

k ochraně ŽP, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení 

zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných 

a živočišných druhů). Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje. 
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Příloha č. 3  Výsledky první pozemkové reformy do konce roku 1932 

(ZP) 
 

Ukazatel MJ Čechy 
 

Morava a 
Slezsko 

Slovensko Celý stát 

Pozemkové reformě k dispozici ha 546 937 212 713 504 120 1 263 770 
ha 378 628 133 689 311 981 824 298 

Noví majitelé získali 
% 69,2 62,8 61,9 65,2 
ha 138 130 76 154 170 007 384 291 Vlastníkům propuštěno ze 

záboru % 25,3 35,8 33,7 30,5 
ha 30 179 2 870 22 132 55 181 Koncem roku 1932 zbývalo 

v záboru % 5,5 1,4 4,4 4,3 
Celkový počet nabyvatelů  254 310 136 782 200 021 591 113 
Z toho drobní přídělci  252 757  136 227 198 378 587 362 

ha 269 713 101 058 240 533 611 304 
Drobní přídělci získali půdy 

% 71,2 75,6 77,1 74,1 
Počet utvořených zbytkových 
statků 

 1 268 369 530 2 167 

Zbytkové statky získaly půdy ha 99 329 30 539 57 656 187 524 
Velikost vzniklého zbytkového 
statku 

ha 77,3 93,6 108,8 86,5 

Půda přidělená jiným větším 
objektům včetně půdy zestátněné 

ha 9 586 2 092 13 792 43 470 

Průměrná výměra zem. půdy 
získaná drobným nabyvatelem 

ha 1,07 0,74 1,21 1,04 

 
Zdroj: Pozemkové právo a trh s půdou v ČR, str. 85 
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Příloha č. 4  Vývoj půdního fondu ČR od roku 1927 v tis. ha 
 

  R
ok

 

Z
em

. p
ů
da

 

O
rn

á 
p
ů
da

 

C
hm

el
ni

ce
 

V
in

ic
e 

Z
ah

ra
dy

 

O
vo

cn
é 

sa
dy

 

Lo
uk
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P
as

tv
in

y 

T
rv

al
é 

tr
av

ní
 p

or
os

ty
 

Le
sn

í p
ů
da

 

C
el

ko
vá

 v
ým
ěr

a 
p
ů
dy

 

Z
P

/o
by

va
te

le
 v

 h
a 

O
P

/o
by

va
te

le
 v

 h
a 

P
ro

ce
nt

o 
zo

rn
ěn

í 

N
ez

em
ěd
ěl

sk
á 

pů
da

 

1927 5 095 3 812 16 5 95 - 767 400 - - - 0,49 0,36 74,82 - 

1937 4 988 3835 12 7 74 - 743 317 - 2 353 7 887 0,46 0,35 77,13 2 899 

1947 4 751 3 524 7 6 149 - 727 346 - 2 407 7 886 0,53 0,40 74,17 3 135 

1950 4 679 3 362 9 6 162 - 710 376 - 2 507 7 886 0,52 0,37 71,85 3 207 

1955 4 667 3 418 9 7 193 - 738 302 - 2 524 7 886 0,50 0,36 73,24 3 219 

1960 4 573 3 370 9 7 189 - 697 302 - 2 581 7 889 0,48 0,35 73,69 3 316 

1965 4 513 3 352 9 8 147 48 657 291 - 2 599 7 889 0,46 0,34 74,24 3 376 

1970 4 465 3 315 9 10 147 54 639 289 - 2 607 7 890 0,46 0,34 74,24 3 425 

1975 4 444 3 316 10 12 149 54 615 286 - 2 613 7 890 0,44 0,33 74,62 3 446 

1980 4 374 3 294 11 15 151 54 578 273 - 2 624 7 890 0,42 0,32 75,31 3 516 

1985 4 327 3 269 11 16 155 53 567 256 - 2 627 7 890 0,42 0,32 75,55 3 563 

1990 4 288 3 219 11 16 158 51 577 256 - 2 630 7 887 0,42 0,31 75,09 3 599 

1991 4 285 3 184 11 16 158 51 602 262 - 2630 7 887 0,42 0,31 74,35 3 602 

1992 4 283 3 175 11 16 158 50 609 263 - 2 629 7 886 0,41 0,31 74,13 3 603 

1993 4 282 3 173 11  16 158 50 610 263 - 2 629 7 886 0,41 0,31 74,10 3604 

1994 4 281 3 158 11  16 158 50 620 266 - 2 630 7 887 0,41 0,31 73,77 3 606 

1995 4 280 3 143 11 16 159 50 630 272 - 2 630 7 887 0,41 0,31 73,43 3 607 

1996 4 279 3 098 11 16 159 59 663 283 - 2 631 7 887 0,41 0,30 72,40 3 608 

1997 4 280 3 091 11 16 159 50 668 285 - 2 631 7 887 0,41 0,30 72,22 3 607 

1998 4 284 3 101 11 16 160 49 663 284 - 2 634 7 887 0,41 0,30 72,38 3 603 

1999 4 282 3 096 11 16 160 49 665 285 - 2 634 7 887 0,41 0,30 72,00 3 605 

2000 4 280 3 082 11 16 160 49 - - 961 2 637 7 887 0,41 0,30 72,00 3 607 

2001 4 277 3 075 11 16 161 49 - - 966 2 639 7 887 0,41 0,30 71,89 3 610 

2002 4 273 3 068 11 16 161 48 - - 968 2 643 7 887 0,41 0,30 71,80 3 614 

2003 4 269 3 062 11 16 161 48 - - 971 2 644 7 887 0,41 0,29 71,72 3 618 

2004 4 265 3 055 11 18 162 47 - - 972 2 646 7 887 0,41 0,29 71,62 3 622 

2005 4 260 3 047 11 19 162 47 - - 974 2 647 7 887 0,41 0,29 71,52 3 627 

2006 4 255 3 040 11 19 162 47 - - 976 2 649 7 887 0,41 0,29 71,52 3 632 

2007 4 249 3 033 11 19 162 47 - - 978 2 651 7 887 0,41 0,29 71,52 3 638 

Zdroj: ČSÚ 
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Příloha č. 5  Graf vývoje zemědělské a nezemědělské půdy od roku 1950 
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Zdroj: ČSÚ 
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Příloha č. 6  Podíl zemědělské a nezemědělské půdy na celkové výměře 
území v roce 2007 
 
 

 Celková 
plocha území 
v ha 

Plocha 
zemědělské 
půdy v ha 

Podíl 
zemědělské 
půdy v % 

Plocha 
nezemědělské 
půdy v ha 

Podíl 
nezemědělské 
půdy v % 

ČR 7 886 668 4 249 179 53,9 3 637 488 46,1 
Hl. město Praha 49 605 20 691 41,7 28 914 58,3 
Středočeský kraj 1 101 478 665 547 60,4 435 931 39,6 
Jihočeský kraj 1 005 693 493 354 49,1 512 339 50,9 
Plzeňský kraj 756 103 381 770 50,5 374 334 49,5 
Karlovarský kraj 331 453 124 247 37,5 207 207 62,5 
Ústecký kraj 533 451 276 779 51,9 256 671 48,1 
Liberecký kraj 316 300 140 307 44,4 175 993 55,6 
Královéhradecký  475 849 279 074 58,6 196 776 41,4 
Pardubický kraj 451 865 273 029 60,4 178 836 39,6 
Kraj Vysočina 679 573 411 649 60,6 267 924 39,4 
Jihomoravský kraj  719 555 429 851 59,7 289 703 40,3 
Olomoucký kraj 526 686 281 089 53,4 245 597 46,6 
Zlínský kraj 396 358 195 173 49,2 201 185 50,8 
Moravskoslezský 542 700 276 622 51,0 266 078 49,0 
Zdroj: www.risy.cz 

 
Graf podílu zemědělské a nezemědělské půdy na celkové výměře území 
v roce 2007 
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Příloha č. 7  Vývoj počtu jednotných zemědělských družstev  
 
 
Rok Počet družstev Průměrná velikost 1 družstva v ha 

1950                            1 873                             317 
1960                          10 816                             420 
1970                            6 200                             638 
1980                            1 722                          2 486 
1989                            1 660                          2 592 
1990                            1 749                          2 454 
1991                            2 083                          2 059 
1992                            2 158                          1 975 

 
 

Zdroj: Dějiny zemědělství v českých zemích, 2. díl, str. 181 
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Příloha č. 8 
 
Podíl vlastní půdy v podnicích fyzických osob podle velikostních skupin 
 

Podniky fyzických osob z toho SHR + zemědělští podnikatelé Velikostní 

skupiny podle 

výměry obhosp. 

zem. půdy (ha) 

počet ZJ 
zem. půda 

(ha) 

z toho 

najatá 

% vlastní 

půdy 

počet 

ZJ 

zem. půda 

(ha) 

z toho 

najatá 

% vlastní 

půdy 

Celkem 

v tom: 

   0,00 

   0,01   -     2,99 

   3,00   -     9,99 

  10,00  -   19,99 

  20,00  -   29,99 

  30,00  -   49,99 

  50,00  -   99,99 

 100,00 - 499,99 

 500,00-1999,99 

2000,00 a více  

39 419 

 

870 

15 213 

8 380 

4 481 

2 335 

2 447 

2 670 

2 683 

328 

12 

1 041 454 

 

0 

13 828 

33 284 

44 608 

39 899 

66 091 

135 103 

428 220 

254 166 

26255 

662 028 

 

0 

1 675 

6 058 

11 831 

13 787 

28 717 

79 513 

312 556 

187 577 

20 315 

36,4 

 

x 

87,9 

81,8 

73,5 

65,4 

56,5 

41,1 

27,0 

26,2 

22,6 

27 227 

 

511 

6 986 

6 001 

3 897 

2 165 

2 284 

2 542 

2 527 

304 

10 

953 402 

 

0 

7 212 

24 686 

38 943 

37 028 

61 794 

128 559 

400 697 

234 055 

20 427 

610 901 

 

0 

927 

4 760 

10 538 

12 910 

26 702 

75 500 

293 561 

171 442 

14 562 

35,9 

 

x 

87,1 

80,7 

72,9 

65,1 

56,8 

41,3 

26,7 

26,8 

28,7 
 

 
Podíl vlastní půdy v podnicích právnických osob podle velikostních skupin 
 

z toho Podniky právnických 

osob společnosti s r.o. akciové společnosti družstva 

Velikostní 

skupiny podle 

výměry 

obhosp. zem. 

půdy (ha) 

počet 

ZJ 

zem. půda 

(ha) 

% 

vlastní 

půdy 

počet 

ZJ 

zem. 

půda 

(ha) 

% 

vlast. 

půdy 

počet 

ZJ 

zem. 

půda 

(ha) 

% 

vlast. 

půdy 

počet 

ZJ 

zem. 

půda 

(ha) 

% 

vlast. 

půdy  

Celkem 

v tom: 

    0,00 

    0,01   -     2,99 

    3,00   -     9,99 

  10,00   -   19,99 

  20,00   -   29,99 

  30,00   -   49,99 

  50,00   -   99,99 

 100,00  - 499,99 

 500,00 -1999,99 

2000,00 a více  

2 833 

 

204 

110 

117 

92 

58 

95 

127 

493 

1 183 

354 

2 516  336 

 

0 

142 

671 

1 294 

1 395 

3 706 

8 933 

140 259 

1 300 549 

1 059 386 

5,1 

 

x 

50,0 

47,9 

42,1 

33,7 

28,8 

25,8 

10,9 

4,9 

4,3 

1 493 

 

113 

82 

83 

64 

49 

76 

100 

349 

522 

55 

785 576 

 

0 

107 

466 

900 

1 183 

2 943 

7 101 

96 272 

521 883 

154 720 

7,0 

 

x 

48,0 

45,1 

43,9 

32,0 

29,6 

26,4 

11,1 

6,6 

4,0 

622 

 

76 

8 

19 

10 

4 

9 

11 

49 

281 

155 

834 436 

 

0 

7 

109 

141 

99 

363 

682 

13 092 

351 658 

468 284 

3,9 

 

x 

80,2 

62,6 

43,7 

31,5 

26,6 

47,7 

13,9 

3,4 

3,9 

584 

 

10 

3 

3 

2 

id 

id 

9 

57 

359 

139 

848 797 

 

0 

5 

24 

31 

24 

45 

582 

20 342 

407 885 

419 857 

3,3 

 

x 

29,3 

32,9 

0,0 

10,0 

0,0 

2,8 

3,2 

3,6 

2,9 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Příloha č. 9  Velikostní skupiny podniků podle výměry obhospodařované 
zemědělské půdy 
 
 

v tom 
Zpravodajské jednotky 

podniky fyzických osob podniky právnických osob 

počet  

výměra 

obhospodař. zem. 

půdy 

počet 

výměra 

obhospodař. zem. 

půdy 

počet 

výměra 

obhospodař. zem. 

půdy 

Velikostní 

skupiny podle 

výměry 

obhospodař. 

zem. půdy 

(ha) abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

 

Celkem 

v  tom: 

    0,00 

    0,01   -     4,99 

    5,00   -     9,99 

   10,00  -   49,99 

   50,00  -   99,99 

  100,00 - 499,99 

  500,00-  999,99 

1000,00-1999,99 

2000,00 a více  

 

42 252 

 

1 074 

19 120 

4 700 

9 507 

2 797 

3 176 

804 

707 

367 

 

100 

 

2,5 

45,3 

11,1 

22,5 

6,6 

7,5 

1,9 

1,7 

0,9 

 

3 557 791 

 

0 

24 414 

23 511 

156 994 

144 036 

568 479 

572 283 

982 432 

1 085 641 

 

100 

 

0 

0,7 

0,7 

4,4 

4,0 

16,0 

16,1 

27,6 

30,5 

 

39 419 

 

870 

18 957 

4 636 

9 262 

2 670 

2 683 

237 

91 

13 

 

100 

 

2,2 

48,1 

11,8 

23,5 

6,8 

6,8 

0,6 

0,2 

0 

 

1 041 454 

 

0 

24 067 

23 044 

150 599 

135 103 

428 220 

148 368 

105 798 

26255 

 

100 

 

0 

2,3 

2,2 

14,5 

13,0 

41,1 

14,2 

10,2 

2,5 

 

2 833 

 

204 

163 

64 

245 

127 

493 

567 

616 

354 

 

100 

 

7,2 

5,8 

2,3 

8,6 

4,5 

17,4 

20,0 

21,7 

12,5 

 

2 516 336 

 

0 

347 

466 

6 395 

8 933 

140 259 

423 915 

876 634 

1 059 386 

 

100 

 

0 

0 

0 

0,3 

0,4 

5,6 

16,8 

34,8 

42,1 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Příloha č. 10  Grafický výstup z LPIS 
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Příloha č. 11   

 

Graf počtu uživatelů v LPIS tříděných podle výměry evidované půdy   

 

 
 
Zdroj: www.mze.cz 
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Příloha č. 12  Počet bloků v LPIS tříděných podle velikosti 
 

 

Rozmezí velikostí Počet Podíl počtu % 

0 – 1 ha 131 132 27,05 
1 – 2 ha  81 936 16,90 
2 – 5 ha 109 629 22,61 
5 – 10 ha 68 311 14,09 
10 – 20 ha 48 880 10,08 
20 – 50 ha 35 167 7,26 
50 – 100 ha 8 328 1,72 
100 a více ha 1 409 0,29 
 

Zdroj: www.mze.cz 

 
 
 
Graf počtu bloků v LPIS tříděných podle velikosti 
 
 

 
 

Zdroj: www.mze.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Vernerová: Vývoj držby půdy v českých zemích 

2009                     55 

Příloha č. 13 Převod pozemků celkem od roku 1999 do roku 2007 
  
 

§ zákona o prodeji půdy Počet 
pozemků 

Podíl na 
celk. počtu 

%  
Výměra ha Podíl na celk.  

výměře % 

§ 5 odst.1 převod na obce 
celkem 

21 655 3,87 6 557,71 1,64 

bezúplatný převod na veř. VŠ  931 0,17 1 891,69 0,47 
§ 5 odst. 5 - úplatný převod na 
zahrádkáře  

114 815 20,54 1 446,75 0,36 

§ 5 odst. 6 - úplatný převod na 
vlastníky staveb  

30 018 5,37 2 902,65 0,72 

§ 6 celkem 6 797 1,22 994,54 0,25 
§ 7 celkem 340 918 61,00 360 150,99 89,95 
§ 8 celkem 43 762 7,83 26 444,54 6,60 

CELKEM 558 896    400 388,87  

 
Zdroj: www.pfcr.cz 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


