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Anotace 

V předložené práci je zpracován vývoj a přehled pozemkových úprav v okresech 

Teplice a Ústí nad Labem. V první části je popsán vývoj pozemkových úprav v republice a 

historie pozemkových úřadů v Teplicích a Ústí nad Labem. Následně jsou vysvětleny 

druhy pozemkových úprav a postup při provádění pozemkových úprav. V další části jsou 

zpracovány a vysvětleny jednotlivé možnosti financování pozemkových úprav a možnosti 

využití zdrojů z evropských fondů. Je zde také vyčíslen objem finančních prostředků na 

projekty a realizace výsledků komplexních pozemkových úprav v okresech Teplice a Ústí 

nad Labem. V závěru práce je uvedeno množství peněz, které bude potřeba k ukončení a k 

realizaci zbylých pozemkových úprav v obou okresech.                                                                                

Klíčová slova: pozemkové úpravy, restituce, bonitace, financování 

Summary 

In the putforward thesis there has been given a description of the development and survey 

of landscape modification in the districts of Teplice and Ústí nad Labem. In the first part 

there is a description of development of the landscape modifications in the republic and the 

history of landscape offices in the towns Teplice and Ústí nad Labem. The explanation of 

types of landscape modifications and the method while doing ladscape modifications 

follows. In the next part particular possibilities of financing lanscape modifications and 

possibilities of taking advantages of european financial sources are explained. In this part 

there has also been quantified a volume of financial means for projects and carrying out 

reasults of the global landscape modifications in the districts of Teplice and Ústí nad 

Labem. In the final part the necessary amount of money, which will be needed to finish or 

to carry out the remaining landscape modifications in both districts is mentioned.    

Keywords: land adjustments, restitution, land valuation, financing 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na pozemkové úpravy v okrese Teplice a Ústí nad 

Labem. Cílem práce je objasnit význam a přínos pozemkových úprav. Zhodnotit časovou a 

finanční náročnost, a to zejména vyčíslením a vyhodnocením již vložených finančních 

prostředků do projektů pozemkových úprav. A zároveň nutnost vložení dalších financí na 

vyprojektování pozemkových úprav ve zbývajících katastrálních územích v okresech 

Teplice a Ústí nad Labem. 

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, které se scelují, nebo naopak účelně rozdělují tak, aby k nim byla zabezpečena 

dobrá přístupnost, popř. aby se vyrovnal průběh jejich hranic v terénu. 

Uspořádávají se při nich vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná 

břemena. Výsledky pozemkových úprav jsou též využívány pro katastr nemovitostí, neboť 

většina geodetických prací spojených s vypracováním pozemkových úprav je totožná s 

pracemi potřebnými pro obnovu katastru nemovitostí novým mapováním. Tato skutečnost 

zvyšuje technickou úroveň prací na pozemkových úpravách a současně zvyšuje jejich 

společenskou potřebu. 

Pozemkovými úpravami se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření s 

půdou, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, ke zvelebení krajiny, ke zvýšení její 

ekologické stability, k naplňování územně plánovacích záměrů v rozvoji urbanizace 

širokého území při zodpovědném přístupu ke krajině, k rozvoji infrastruktury venkova a k 

podpoře významných státních i soukromých investic, zejména v rozvoji dopravní sítě a 

rozsáhlé investiční výstavby. 
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2 VÝVOJ POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Pozemkové úpravy, v každé zemi a v každé době jsou vždy odrazem politických, 

hospodářských, ekonomických a právních poměrů v dotyčné zemi. Jsou nástrojem 

praktického uskutečňování zemědělské politiky vládnoucích vrstev. Současně byly a jsou 

jiné důvody pro úpravu pozemkové držby a spolu s tím, i jiné důsledky a způsoby 

provádění pozemkových úprav. 

Po technické stránce jsou všechna hospodářská a technická opatření, konaná v 

rámci pozemkových úprav, v podstatě organizací půdního fondu větších nebo menších 

územních celků, kterou si vynucují politické poměry a ekonomická úroveň společnosti. 

Doložená historie pozemkových úprav klade jejich počátky již do starého Babylonu, 

Egypta, Řecka, zejména pak do období starověkého Říma. 

Dějiny Pozemkových úprav u nás nesahají tak daleko, lze v nich však nalézt skutečnosti, 

které mají výrazné prvky aktuálnosti našich současných problémů a vysvětlují historický 

vznik roztříštěnosti pozemků jednotlivých vlastníků. 

Začátky pozemkových úprav u nás můžeme situovat do 12. – 14. století, kdy byly 

osídlovány okrajové části našich historických zemí, aby půda jejím vlastníkům – tedy 

panovníkovi a ostatním feudálům, přinášela zisk. 

 1775 – 1787. Období tzv. Raabizace. Moderní terminologií můžeme říci, že se jednalo 

o privatizaci státní půdy a půdy církevní. Na soukromých panstvích byla Raabizace 

dobrovolná, pokud souhlasila vrchnost a 2/3 poddaných. Při realizaci byly vyhotoveny 

mapy, provedeno číslování parcel a bonitace půdy, projektoval se i intravilán. 

Vyhotovený písemný operát byl předchůdcem pozdějšího pozemkového katastru a 

pozemkové knihy. Osidlováním poddaných na pozemcích velkostatků vzniklo tehdy 

v Čechách 128 nových vesnic, na Moravě pak asi 117.  

 1817. Podle císařského patentu byl od tohoto roku budován v Rakousku – Uhersku, 

zejména pak v českých zemích, „Stabilní katastr“, jakož to solidní základ daňové 

soustavy. Vznikl písemný a mapový operát, který je základem dodnes využívaných 

map, a podle něhož jsou vedeny pozemkové knihy.  

 1848. Císařským patentem bylo zrušeno poddanství a roboty. Bývalí poddaní – 

pachtýři půdy, se stali de jure majiteli pozemků, které dosud obhospodařovali. 

V důsledku vzniklé osobní volnosti rolníků docházelo k dalšímu drobení pozemků 
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dělením mezi potomky, prodejem části pozemků, rozdělováním pozemků v důsledku 

technických staveb, železnic či silnic apod. Tyto skutečnosti vedly k nutnosti provádět 

scelovací práce. Dělo se tak nejprve dobrovolným scelováním pozemků, kdy byl nutný 

souhlas všech vlastníků půdy v celém scelovacím obvodu. Později se dospělo k 

„úřednímu scelování“ prováděnému státními orgány podle zákona. 

 1856 – 1858. Bylo provedeno první dobrovolné scelování. Ukázalo se, že scelování je 

tím potřebným přínosem pro úspěšné zemědělství. Bylo provedeno scelení v 31 

moravských obcích. Později se však ukázalo, že nadále nelze již dosáhnout 100 % 

souhlasu všech vlastníků pozemků což vedlo k nutnosti vypracovat scelovací zákon. 

 1883. V tomto roce byl vydán říšský rámcový scelovací zákon. Scelování pozemků se 

mělo nadále provádět na základě principu majority tj. souhlasu většiny, když o to 

požádá nejméně 51% vlastníků pozemků. Pokrokové scelovací práce se prováděly na 

Moravě i ve Slezsku, avšak v Čechách se, až na dva dobrovolné případy, žádné scelení 

nepodařilo uskutečnit. 

 1918. Pozemkové úpravy byly na Moravě a ve Slezsku prováděny podle scelovacích 

zákonů státními orgány a na náklady státu. Byly prováděny buď na žádost vlastníků, 

nebo z moci úřední.   

 1948 – 1989. Klasické pozemkové úpravy, na podkladě vlastnictví, zcela skončily. 

Rozhodující bylo pouze užívání pozemků. Pro ucelení držby vznikajících JZD a 

státních statků se prováděly nejprve arondace, později hospodářsko-technické úpravy. 

Komplexní pozemkové úpravy, se prakticky vůbec neprováděly. Hlavním cílem bylo 

převedení pozemků do státního či družstevního sektoru. 

 Po r. 1960, nastalo slučování JZD do větších celků.  Spojením pozemků do větších 

výměr, se projevily negativní důsledky, zvyšování eroze půdy, znečišťování 

povrchových a spodních vod, likvidaci rozptýlené zeleně a porušování 

mimoprodukčních funkcí krajiny. 

 1976 – 1986 probíhá období tzv. koncentrace, kooperace a specializace. Zemědělské 

podniky jsou spojovány do nepřirozených gigantů o výměrách až 10 000 ha. Pokud se 

někde podařilo souhrnné pozemkové úpravy realizovat, byly tyto přínosem pro životní 

prostředí, pro ochranu půdy a čistotu vod. 

 1991. Byl vydán zákon č. 229/1991 Sb. známý jako „zákon o půdě“ [19] a zákon č. 

284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech [22]. Zemědělský 



Dušan Černohorský: Pozemkové úpravy v okrese Teplice a Ústí nad Labem 

2010  4 

 

majetek se restitucemi vracel původním vlastníkům a začala etapa nově pojatých 

pozemkových úprav na základě vlastnictví pozemků.  

 2002. Byl vydán nový zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech [16]. Podstatným důsledkem zákona je převedení 

Pozemkových úřadů pod působnost ministerstva zemědělství ČR. Zemědělský majetek 

se restitucemi vracel původním vlastníkům a začala etapa nově pojatých pozemkových 

úprav na základě vlastnictví pozemků [1]. 
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3 HISTORIE POZEMKOVÝCH ÚŘADŮ TEPLICE A ÚSTÍ 
NAD LABEM 

3.1 Pozemkové úřady v České republice 

Pozemkové úřady v České republice jsou podobně jako v řadě ostatních zemích EU 

součástí Ministerstva zemědělství.  Soustavu tvoří 77 pozemkových úřadů fungujících jako 

prvoinstanční správní úřady s územní působností vymezenou okresy a  Ústřední 

pozemkový úřad, který je odvolacím orgánem. 

Od založení pozemkových úřadů v roce 1991 byly úspěšně řešeny a v zásadě 

završeny zemědělské restituce ve smyslu zákona o půdě a zároveň proběhla první etapa 

pozemkových úprav umožňující hospodařit na půdě rozhodující většině vlastníků, kteří o 

to projevili zájem. Od roku 1998 byla započata etapa pozemkových úprav, která vedle 

efektivity hospodaření na půdě sleduje, mimo jiné,  proces obnovy venkovského prostoru, 

přičemž výsledky těchto úprav slouží obnově katastrálního operátu. 

 V současnosti převažuje v činnosti pozemkových úřadů řízení, organizace a 

realizace zejména komplexních pozemkových úprav, s důrazem na výstavbu a rekonstrukci 

polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků [23]. 

3.2 Pozemkový úřad Teplice 

Pozemkový úřad Teplice vznikl v roce 1991 v souladu se zákonem 284/1991 Sb. 

[22] jako referát Okresního úřadu Teplice. Po ukončení činnosti okresních úřadů byl od r. 

2003 začleněn do struktury Ministerstva zemědělství. V polovině roku 2003 došlo ke 

sloučení Pozemkových úřadů Teplice a Ústí nad Labem pod jedno vedení. V roce 2009 byl 

přisloučen ještě Pozemkový úřad Děčín.  

V prvních letech svého působení se pozemkový úřad zaměřil na restituci 

zemědělského majetku podle zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů [19].  

Z celkového počtu 873 uplatněných žádostí bylo do konce roku 2008 vydáno 2 389 

správních rozhodnutí, ve kterých se rozhodovalo o 13 269 hektarech.  

Restituční řízení je z 99,9% téměř ukončeno, kromě 1 případu je rozhodováno 

v menší míře u pozemků dohledaných v souvislosti s lustracemi státní půdy.  
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Před zahájením pozemkových úprav a na pozemcích dotčených těžební činností, jež 

se po rekultivaci staly součástí zemědělské půdy, je v dotčených katastrálních územích 

prováděna ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, aktualizace 

BPEJ. 

V roce 1993 byly vyhlášeny první pozemkové úpravy v okrese. Jednalo se o 

jednoduché pozemkové úpravy, které řešily zatímní užívání. Vzhledem k tomu, že nájemní 

a užívací vztahy nebyly v té době stabilní, pozemkový úřad nepřistoupil k provádění 

jednoduchých pozemkových úprav ve větším rozsahu. 

V roce 1995 byly zahájeny první komplexní pozemkové úpravy v okrese. 

V následujících letech rostl zájem vlastníků a obcí a v roce 2007 byly ve 4 katastrálních 

územích zahájeny pozemkové úpravy z podnětu Ředitelství silnic a dálnic. 

V současné době je ukončeno a zapsáno v katastru nemovitostí 10 komplexních 

pozemkových úprav na výměře 3 839 ha, rozpracováno je 8 a zahájeno 7 komplexních 

pozemkových úprav. 

Aby komplexní pozemková úprava naplnila svou funkci, je třeba realizovat plán 

společných zařízení, který tvoří návrh cestní sítě a soubor protierozních, ekologických, 

krajinotvorných a hydrologických opatření. Schválené návrhy KPÚ vytváří podmínky pro 

využití prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

Evropské zdroje využívá pozemkový úřad od roku 2002. Nejprve to byl program 

SAPARD, ze kterého se čerpaly finanční prostředky na 2 projekty. A po vstupu České 

republiky do Evropské unie byla na základě podaných žádostí získána finanční podpora 

z Operačního programu zemědělství na 7 projektů. 

Je snahou využívat zdroje z Programu rozvoje venkova na období let 2007–2013. 

Zatím byl vybrán 1 projekt a v roce 2008 byl realizován. V roce 2009 byly předloženy 

další 2 projekty a je připraveno několik dalších projektů do dalších kol. 

3.3 Pozemkový úřad Ústí nad Labem 

Pozemkový úřad Ústí nad Labem vznikl v roce 1991 jako samostatný referát 

okresního úřadu Ústí nad Labem. V polovině roku 2003 došlo ke snížení počtu pracovníků 

Pozemkového úřadu Ústí nad Labem ze 13 na 2 a ke sloučení Pozemkových úřadů Teplice 
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a Ústí nad Labem pod jedno vedení. Pro umožnění zahajování pozemkových úprav a 

vytvoření předpokladů pro čerpání zdrojů EU na realizaci plánů společných zařízení na PÚ 

Ústí nad Labem jsou, od roku 2003, po radikálním úbytku pracovníků, některé činnosti a to 

především aktualizace BPEJ, lustrace státní půdy a majetkoprávní šetření v územích, kde 

jsou zahajovány pozemkové úpravy, zajišťovány pracovníky Pozemkového úřadu Teplice. 

Vzhledem k velkému tlaku ze strany žadatelů o navrácení zemědělské půdy, bylo v 

prvních letech jeho existence hlavní náplní činnosti převážně rozhodování o navrácení 

zemědělského majetku. K 30. 6. 2009 tak bylo rozhodnuto o 12 844 ha půdy a bylo vydáno 

4 821 rozhodnutí ve správním řízení. Došlo tak k vyřešení 99,8 % uplatněných restitučních 

nároků. V současnosti je pak restituční proces téměř ukončen, a jednotlivé případy, které 

zbývá uzavřít, jsou ovlivněny probíhajícími soudními spory. 

Od poloviny devadesátých let probíhají v okrese Ústí nad Labem také pozemkové 

úpravy. Až do roku 2002 se jednalo výhradně o jednoduché pozemkové úpravy s výměnou 

vlastnických práv. Jednalo se většinou o menší výměry a byly jimi řešeny konkrétní 

problémy. Výjimkou byly pozemkové úpravy v k.ú. Babiny II a k.ú. Dubice nad Labem, 

jejichž výměra činila 120 ha a 199 ha. 

V letech 1996 – 2000 Pozemkový úřad Ústí nad Labem, ve spolupráci s 

Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a Katastrálním úřadem Ústí nad Labem, 

zpracoval podklady, na základě kterých byly do katastru nemovitostí zavedeny údaje o 

bonitovaných půdně ekologických jednotkách.   

Od začátku roku 2002 bylo vyhlášeno celkem 13 komplexních pozemkových 

úprav, z nichž 3 byly dokončeny zápisem do katastru nemovitostí a 4 komplexní 

pozemkové úpravy jsou rozpracovány. U zbylých 6 vyhlášených komplexních 

pozemkových úprav probíhají postupně přípravné práce - lustrace státní půdy, aktualizace 

BPEJ.  

Na základě schválených pozemkových úprav byly, jako realizace vybudovány 3 

polní cesty o celkové délce 1 836 m a průtočný rybník o výměře 2 600 m
2
. Dále byl 

vybudován protierozní průleh na ploše 6 650 m
2
, u kterého nyní probíhá třetím rokem 

následná péče. V současné době probíhá realizace 3 polních cest v k.ú. Dubice nad Labem, 

na jejichž výstavbu byla získána dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 

2013. 
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U dokončených komplexních pozemkových úprav jsou zpracovány projekty na 

jednotlivá opatření plánů společných zařízení. Byla vydána stavební povolení na 

vybudování polních cest v k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, a bylo požádáno o 

poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 na realizaci 

těchto cest. 

Po začlenění Pozemkového úřadu Ústí nad Labem pod Ministerstvo zemědělství, 

Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad Ústí nad Labem došlo v roce 2003 ke značnému 

snížení počtu pracovníků ze 13 na 2, což má vliv i na množství prováděných pozemkových 

úprav. Po vzniku Územních samostatných odborů byl Pozemkový úřad Ústí nad Labem 

začleněn do ÚSO Ústecký kraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dušan Černohorský: Pozemkové úpravy v okrese Teplice a Ústí nad Labem 

2010  9 

 

4 RESTITUCE, BONITACE A AKTUALIZACE BPEJ 
V OKRESECH TEPLICE A ÚSTÍ NAD LABEM 

4.1 Restituce 

Jak praví encyklopedie: „Restituce je navrácení něčeho do původního stavu“. V 

majetkoprávních vztazích se takto nazývá navrácení neoprávněně odebraného majetku 

původnímu majiteli. V ČR, a dalších postkomunistických zemích, je tímto termínem 

označováno navrácení znárodněného nebo konfiskovaného majetku bývalým soukromým 

vlastníkům, církvím a jiným institucím. Tento proces začal probíhat na základě 

vyvíjejícího se práva a není proto ještě uzavřený. 

4.2 Restituční zákony po druhé světové válce 

Prvním poválečným restitučním zákonem byl § 1 dekretu č. 5/1945 Sb. o neplatnosti 

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

hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů [9]. 

Jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetko-právní jednání, ať se týkají 

majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, pokud byla 

uzavřena po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické 

persekuce. 

O zahájení restitučního řízení se učinila poznámka do pozemkové knihy. Teprve po 

rozhodnutí soudu mohl být majetek vrácen zpět do vlastnictví. Tato restituce se týkala 

především tzv. židovského majetku. Ten během doby nesvobody přešel na německé 

vlastníky, poté byl dekrety presidenta republiky č. 12/1945 Sb. [10] a č. 108/1945 Sb. [11] 

německým vlastníkům zkonfiskován a přidělen vlastníkům československým. 

 O restituci podle zákona č. 128/1946 Sb. [15] mohli požádat pouze původní vlastníci 

či jejich dědicové.  Procesu dědickému předcházelo řízení o prohlášení za mrtvé, protože 

velká část původních vlastníků zemřela v koncentračních táborech a úmrtní listy se 

v koncentračních táborech nevystavovaly. Zdánlivě dlouhá tříletá lhůta pro uplatnění 

restitučního nároku u soudu se pro mnoho rodin ukázala jako naprosto nedostatečná pro 

obstarání všech potřebných dokladů. Mnoho z nich se obávalo polického dopadu při 
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domáhání se vrácení znárodněného majetku. Většina zahájených restitučních řízení proto 

nebyla nikdy dokončena. 

4.3 Restituční zákony po roce 1989 

První restitučním zákonem po „sametové revoluci“ byl zákon č. 87/1991 Sb., o 

mimosoudních rehabilitacích [14]. Nevztahoval se na majetek zemědělského charakteru.  

Restituci zemědělského majetku řešil zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ze dne 21. května 1991, tzv. zákon o půdě 

[19]. 

Zákon měl za cíl zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči 

vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989, dosáhnout zlepšení 

péče o zemědělskou a lesní půdu obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a 

upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v 

souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí. 

Takto velké a dlouhodobé úkoly nemohly řešit mezi sebou pouze osoby oprávněné a 

osoby povinné. Byly proto zřízeny nové orgány státní správy – Pozemkové úřady.  Na 

okresní úrovni byly začleněny jako odbory okresních úřadů, metodicky byly řízeny 

Ústředním pozemkovým úřadem, který byl začleněn pod MZe ČR. 

Základní podmínkou pro restituční řízení je uplatnění nároku na pozemkovém úřadě 

v období od 24. 06. 1991 do 31. 01. 1993. Neuplatněním ve lhůtě právo zaniklo. 

Zákon také upravuje restituci majetku československých občanů, kteří ztratili 

majetek podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. [10], nebo č. 108/1945 Sb. [11], 

a neprovinili se proti československému státu a nabyli zpět občanství podle zákona č. 

245/1948 Sb. [21], zákona č. 194/1949 Sb. [17], nebo zákona č. 34/1953 Sb. [13].  

Toto ustanovení zákona naplnil konkrétně zákon č. 243/1992 Sb. [20], jehož lhůta 

pro uplatnění restitučního nároku byla stanovena do 31. 12. 1992. Tento zákon jako první 

prolomil hranici 25. února 1948, když umožnil za určitých podmínek navrácení majetku, 

který původní vlastníci pozbyli konfiskací, tedy v r. 1945.  
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Nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 29/1996 Sb. zrušil podmínku trvalého 

pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky i pro oprávněné osoby podle 

zákona č. 229/1991 Sb. [12]. 

Velmi důležitou novelou zákona č. 229/1991 Sb. [19] je zákon č. 212/2000 Sb. [18]. 

Ten po šesti letech odstranil nerovnost v přístupu k restituci majetku zemědělského 

charakteru a majetku restituovanému podle zákona 87/1991 Sb. [14]. O restituci mohli 

konečně zažádat občané, kteří byli postiženi na majetku v důsledku rasové persekuce, 

podali dle zákona č. 128/1946 Sb. [15] návrh na restituci majetku jim odňatého z rasových 

důvodů, avšak nárok nebyl uspokojen, i proto, že restituční řízení podle tohoto zákona 

nebylo ukončeno, a nebyli odškodněni podle mezinárodních smluv uzavřených po druhé 

světové válce. 

Dosud nebylo naplněno ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. [19] o restituci 

majetku církví, náboženských řádů a kongregací. Návrh zákona byl již několikrát 

předložen k projednání do poslanecké sněmovny, avšak nebyl nikdy připuštěn do druhého 

čtení. Zpočátku se jednalo o důvody politické, při posledním odmítnutí se spíše jedná o 

problémy věcné. Podle všech předpokladů budou pozemkové úřady řešit i restituci tohoto 

majetku. 
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4.4 Bonitace pozemků a její vztah k pozemkovým úpravám 

Jednou z činností pozemkového úřadu je rovněž aktualizace bonitovaných půdně 

ekologických jednotek. BPEJ jsou v zásadě ukazatelem hodnoty zemědělské půdy a tvoří 

základ pro ocenění zemědělského pozemku. Ke každému pětimístnému kódu BPEJ, 

kterých je celkem na 2559, je přiřazena cena, pohybující se od několika haléřů do zhruba 

12 Kč za 1m
2
. Od roku 1999 je kód BPEJ evidován k zemědělským pozemkům v katastru 

nemovitostí a je tak součástí výpisu. Jsou ovšem pozemky, u nichž dosud nemohl být tento 

kód do katastru nemovitostí zaveden. Jde zejména o katastrální území s nedokončeným 

přídělovým řízením, kde jsou nejasné vlastnické hranice nebo existují další problémy 

neumožňující přesné stanovení kódu BPEJ. V těchto případech je opět pozemkový úřad 

povinen provést na požádání vlastníka pozemku určení tohoto kódu, což ovšem lze provést 

pouze s přesností odpovídající úrovni dochovaných grafických podkladů. 

Tab. č. 1: Stav restitucí v porovnání s ČR  [zdroj Mze ČR] 

     ČR Okres 

Teplice 

Okres 

Ústí n. L. 

restituce celkem ks 232 006 873 964 

vydaná správní rozhodnutí ks 448 919 2 385 4 825 

rozhodnutí v 

právní moci 

celkem ks 436 473 2 385 4 772 

vloženo v KN ks 375 306 1 823 2 140 

podaná odvolání ks 27 308 267 347 

u
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p
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p
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y
 

celkem 
ks 231 207 873 963 

% 99,66 100,00 99,80 

z 
to

h
o
 zcela ukončené restituční případy 

ks 229 088 872 962 

% 99,08 99,89 99,70 

téměř ukončené restituční 

případy 

ks 2 116 1 1 

% 0,92 0,11 0,10 

o
st

at
n
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n

eu
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p
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 celkem 

ks 814 0 1 

% 0,35 0,00 0,10 

z 
to

h
o
 

částečně řešené 
ks 558 0 1 

% 68,55 0,00 0,10 

téměř nerozpracované celkem 
ks 257 0 0 

% 31,57 0,00 0,00 

téměř nerozpracované pro 

nečinnost oprávněné osoby 

ks 165 0 0 

% 20,27 0,00 0,00 

P
ů
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y
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cí
ch

 

ro
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celkem ha 1 750 194 13 269 12 886 

z 
to

h
o
 skutečně vydaná 

celkem ha 1 332 845 7 590 10 104 

zemědělská ha 947 476 3 964 8 915 

lesní ha 307 425 2 964 1 039 

ostatní druhy ha 78 002 662 150 

nevydaná (s náhradami) ha 129 965 1 231 891 

nevydaná (bez náhrad) ha 287 224 4 448 1 891 
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4.5 Vztah BPEJ k pozemkovým úpravám v současnosti 

V éře socialismu měly pozemkové úpravy technický ráz: neřešily vlastnické vztahy, 

ale pouze optimalizaci využívání pozemků z hlediska zemědělské velkovýroby. Po 

restitucích v 90. letech se mapa vlastnických vztahů rozdrobila prakticky na jednotlivé 

parcely z doby před kolektivizací a zestátněním, i když přetrvávají větší uživatelsko-

nájemní celky, mapa BPEJ však byla převzata ve své generalizované socialistické podobě, 

v letech 1995 až 1998 byla zavedena do katastru nemovitostí s cílem stanovit daně od roku 

1999 v závislosti na bonitě. 

V pozemkových úpravách probíhá scelování pozemků jednotlivých vlastníků a 

výměna vlastnických práv ke konkrétním, poměrně malým pozemkům. Aby tyto výměny 

vlastnictví mohly být alespoň relativně spravedlivé, je nutné předmětné pozemky s 

dostatečnou přesností ohodnotit. Je to nejen v zájmu spravedlnosti, ale i hladkého průběhu 

schvalování a "zúřadování" časově, odborně i administrativně náročného procesu. 

Proto v počáteční fázi komplexních pozemkových úprav současně se zaměřením 

skutečného stavu pozemků se zajišťuje aktualizace BPEJ. Ta zahrnuje nový terénní 

průzkum a z něj vyšlý návrh změn, z něhož se po veřejném projednání a schválení stává 

změněná bonitní mapa; tato se zavádí do katastru nemovitostí. Ze změněné mapy BPEJ 

pak vychází ocenění vstupních nároků účastníků KPÚ i návrhu jejich nového vlastnictví.  

Kromě primárního ocenění zemědělských pozemků, využívá stát výsledky bonitace 

jednak ke stanovení daně z pozemku, odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu 

jakožto formy půdoochranářského opatření, ke stanovení výše dotací nebo subvencí 

zemědělským podnikům, jako podklad k územnímu plánování atd. Slovní charakteristika 

BPEJ nepřímo informuje v jistých mezích o více či méně vhodných způsobech využití 

příslušného pozemku. 

4.6 Stav aktualizace BPEJ 

V teplickém okrese bylo od roku 1999 do současnosti (14. 10. 2009) Výzkumným 

ústavem meliorací a ochrany půd Praha ukončeno a zapsáno do katastru nemovitostí 29 

ucelených (územně větších) aktualizací, z toho 19 celých katastrálních území. Tato 

aktualizace byla provedena na celkové výměře 4 789 ha. V současné době Pozemkový 

úřad Teplice zpracovává pro zavedení do katastru aktualizace BPEJ provedené ve 3 
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katastrálních územích o celkové výměře 551 ha. V této době je zahájeno 5 ucelených 

aktualizací BPEJ (4 celá katastrální území) na výměře 423 ha. 

V  okrese Ústí nad Labem bylo od roku 1998 do současnosti Výzkumným ústavem 

meliorací a ochrany půd Praha ukončeno a zapsáno do katastru nemovitostí 18 ucelených 

aktualizací, z toho 17 celých katastrálních území. Aktualizace byla provedena na celkové 

výměře 3 449 ha. V současné době Pozemkový úřad Teplice zpracovává pro zavedení do 

katastru aktualizace BPEJ provedené ve 2 katastrálních území o celkové výměře 244 ha. 

V současnosti jsou zahájeny 2 ucelené aktualizace BPEJ (4 celé katastrální území) na 

výměře 208 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2: Stav aktualizace BPEJ v porovnání s ČR za období 1998-2008     [zdroj Mze ČR] 

 
ČR 

okres 

Teplice 

okres Ústí 

nad Labem 

Celková výměra 7886700,00 46898,28 40470,77 

Celková výměra zemědělské půdy 4249000,00 15866,52 18278,13 

Výměra provedené aktualizace BPEJ 409577,74 4789,41 3448,74 

Provedená Aktualizace BPEJ v % 9,6 30,19 18,87 
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5 DRUHY POZEMKOVÝCH ÚPRAV A PROVÁDĚNÍ 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Formy pozemkových úprav, jak je definuje zákon č. 139/2002 Sb. [16] v § 4, mají 

podstatný vliv na náležitosti zpracování pozemkových úprav, na jejich rozsah, finanční 

náročnost a způsob zahajování řízení a rozhodování v něm. 

5.1 Jednoduché pozemkové úpravy 

Jedná se o pozemkovou úpravu, která má jeden nebo několik menších cílů a neřeší 

širší územní vztahy a veřejné zájmy. Jednoduchými pozemkovými úpravami by se měly 

řešit některé specifické potřeby hospodaření v malé části katastrálního území (např. 

urychlené scelení pozemků, zpřístupnění pozemků) nebo ekologické potřeby v krajině 

(např. lokální protierozní nebo protipovodňové opatření) a dále v případě, kdy se 

pozemkové úpravy týkají jen části katastrálního území (např. v důsledku stavební činnost). 

V rámci jednoduchých pozemkových úprav je možné také řešit problémy spojené s půdou 

přidělenou podle poválečných prezidentských dekretů, formou tzv. upřesnění a 

rekonstrukce přídělů. Jednoduchá pozemková úprava má umožnit efektivní hospodaření 

uživatelům do doby než se provede komplexní pozemková úprava. V tomto případě může 

pozemkový úřad upravit náležitosti návrhu a provádění pozemkových úprav odlišně, než 

stanoví zvláštní právní předpis. 

5.2 Komplexní pozemkové úpravy 

Komplexní pozemkové úpravy už ze svého titulu vyjadřují, že řešení bude 

komplexní, nikoliv jednoúčelové. Jejich rozsah bude širší a náročnost jejich zpracování 

bude rozhodně vyšší. KPÚ řeší nové uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům v 

obvodu pozemkové úpravy. Do obvodu jsou zahrnuty pozemky zpravidla jednoho 

katastrálního území. Nezahrnují se pozemky v zastavěné části obce, některé pozemky 

zvláštního využití, jako pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů na základě 

stanoveného dobývacího prostoru, pozemky určené pro obranu státu, pozemky zastavěné 

stavbou ve vlastnictví státu, pozemky vodních toků a pozemky chráněné podle zvláštních 

předpisů, mohou být zahrnuty jen se souhlasem jejich vlastníka. Cílem KPÚ je nové 

prostorové a funkční uspořádání, zabezpečení přístupnosti pozemků a celých částí území 
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(lesa, nivy apod.) a vyrovnání hranic pozemků tak, aby byly vytvořeny co nejlepší 

podmínky pro obhospodařování. Současně jsou řešena opatření pro stabilizaci a zlepšování 

stavu životního prostředí a vodního režimu v krajině. KPÚ se též zabývá nedořešenými 

vlastnickými vztahy na úrovni Pozemkového fondu ČR, obecních úřadů, historického 

majetku obcí, církví, přídělů, náhradních pozemků za nevydané v restitucích, nedořešeného 

dědictví, duplicitních vlastnictví, apod. [25]. 

5.3 Provádění pozemkových úprav 

Celý postup a činnost při provádění pozemkových úprav by se dal rozdělit do dvou 

samostatných dílů, a to: 

I. Krajinné plánování, které je dovršen plánem společných zařízení a sestává se z etap:  

a) Programová etapa 

b) Přípravná etapa 

c) Průzkumy a rozbory 

II. Optimalizace pozemků, jež sleduje vlastní výměny pozemků a obnovu katastrálního 

operátu se stávající se z etap: 

d) Návrhová a projekční etapa 

e) Realizační etapa 

f) Bilanční etapa, následný dozor a péče [3] 

5.3.1 Programová etapa 

V programové etapě procesu pozemkových úprav jde o to, využít kriteria tak, aby byl 

sestaven objektivně, podle skutečných společenských potřeb a veřejného zájmu, 

harmonogram procesu KPÚ v rámci určité územně správní jednotky.  

Určit jednoznačná pravidla pro výběr pořadí katastrálních území, kde mají být 

zpracovány KPÚ nebo JPÚ není objektivně možné. Postup výběru katastrálního území ke 

zpracování se doporučuje provádět následujícím způsobem: 

 Posoudit finanční možnosti pozemkového úřadu. Zde hraje důležitou roli státní 

rozpočet. Posoudit personální možnosti a pracnost.  

 Pozemkový úřad musí na začátku rozlišit, zda se jedná o KPÚ nebo JPÚ. KPÚ je 

oproti JPÚ efektivnějším způsobem vynaložení finančních prostředků.  
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 Určení způsobu úhrady nákladů na pozemkovou úpravu. Jedná-li se o pozemkové 

úpravy zahájené např. v důsledku stavební činnosti, hradí tyto náklady stavebník v 

rozsahu daném stavbou.  

 Posouzení způsobu zahájení pozemkové úpravy. Pokud zahajuje pozemkový úřad bez 

podaných žádostí, musí tuto skutečnost zdůvodnit. U pozemkové úpravy zahajované v 

důsledku stavební činnosti hraje důležitou roli význam stavby a její časový plán.  

 Posouzení významu území z pohledu příznivých dopadů zpracování pozemkové 

úpravy. Jde o vytvoření podmínek pro racionální hospodaření, ochranu životního 

prostředí, zejména ochranu ZPF, zvýšení ekologické stability území, protipovodňovou 

ochranu apod.  

 Posouzení dalších možných vlivů. Jedná se např. o podporu hospodářského oživení 

mikroregionů. Zde je možné využívat závěry z konkrétních projektů mikroregionů. 

 Posouzení návaznosti na již zpracované pozemkové úpravy. Může se jednat o 

pokračování již ukončených pozemkových úprav (návaznost, případně podmíněnost 

realizace zejména prvků plánu společných zařízení).  

 Posouzení „průchodnosti“ pozemkové úpravy. Pod tímto pojmem je možné si 

představit výsledky jednání s obcí a uživateli půdy v území, kde byl podán požadavek 

na zahájení pozemkové úpravy.  

Stanovení výsledného plánu provádění pozemkových úprav záleží vždy na podrobné 

analýze pracovníků pozemkového úřadu, jejich znalosti území spadajícího do jejich 

kompetence, ale také na požadavcích z jednání s dalšími orgány a organizacemi. Přiřazení 

váhy jednotlivým výše uvedeným bodům je možné pouze na základě znalosti území, 

případně zadáním, které je výsledkem národní agrární či regionální politiky, ale i společné 

agrární a regionální politiky EU.  

Na základě vypracovaného plánu pozemkových úprav, zpravidla s ročním 

předstihem, oznámí pozemkový úřad předpokládaný termín zahájení pozemkové úpravy 

katastrálnímu úřadu a dotčené obci, budou-li výsledky sloužit k obnově katastrálního 

operátu [5]. 

5.3.2 Přípravná etapa 

Cíle a účel KPÚ jsou již naznačeny v programové etapě, ale dílčí cíle je nutné přesně 

specifikovat včetně jasně vymezeného obvodu KPÚ. Hledání cílů, změny obvodu KPÚ  
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nebo jiné korekce během návrhové etapy jsou velmi nežádoucí, neefektivní a neúměrně 

prodlužují již tak dlouhodobou akci investičního charakteru. Jeden z výsledků přípravné 

etapy je zadání KPÚ, které stanovuje přibližný obvod a výměru pozemkové úpravy, rozsah 

prací v obvodu KPÚ, strategické a dílčí cíle s převažujícími degradačními projevy 

v krajině, se zásadami a speciálními požadavky na práce. Zároveň je součástí přípravních 

prací tvorba geodetického podkladu a všech následných odborných vrstev jako je 

aktualizovaná mapa BPEJ a další. 

Další zásadní věc, kterou je bezpodmínečně nutné vyřešit v přípravné etapě před 

vlastním zadáním KPÚ, je předběžné určení obvodu pozemkové úpravy z hlediska 

vlastnických změn a tvorby nové digitální mapy. Řešení krajinotvorných problémů nemůže 

v řadě případů omezovat a limitovat katastrální hranice a naopak některé části katastrálního 

území nemusí být předmětem pozemkových úprav, protože v nich není potřeba změn, 

např. lesní komplexy [3]. 

Jestliže se pozemkový úřad rozhodne zahájit pozemkovou úpravu, měl by 

v předstihu minimálně jednoho roku: 

 zorganizovat aktualizaci BPEJ, jen pokud je v území potřebná 

 objednat podle předběžně určeného obvodu pozemkové úpravy, mapové a písemné 

podklady na katastrálním úřadě včetně podkladů o BPEJ 

 zahájit konkrétní jednání s příslušnou obcí a vlastníky tak, aby byla připravena 

předběžná kandidátka na volbu sboru zástupců vlastníků pro úvodní jednání 

 shromáždit veškeré podlady a dříve provedené průzkumy, rozbory a studie území 

 požádat o poskytnutí relevantních podkladů a informací od správních úřadů, orgánů 

samosprávy a správců všech zařízení v řešeném území [4] 

Pro výše uvedené vazby, okolnosti a požadavky je žádoucí věnovat přípravné etapě 

zvýšenou pozornost i delší časový úsek, nejlépe jeden až dva roky. 

Realizační výstupy přípravné etapy: 

 oznámení o zahájení řízení a veřejná vyhláška 

 objednávka aktualizace BPEJ u VÚMOP Praha 

 objednávka geodetických podkladů u katastrálního úřadu 

 vyhodnocení stanovených podmínek od správních úřadů pro provádění 

pozemkových úprav  
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 vyhodnocení shromážděných podkladů a jejich vypovídající hodnota 

 předběžný obvod KPÚ dle potřeb a skupin pozemků 

 zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž  

 smlouva o dílo se specifickými fakturačními celky a konkrétní osobou zpracovatele 

s příslušným oprávněním [3] 

5.3.3 Průzkumy a rozbory 

Těžištěm pozemkových úprav je zpracování nového návrhu uspořádání krajiny podle 

nejnovějších metod a poznání. Smyslem a významem celého procesu KPÚ je nejen plán či 

mapa KN, ale i realizace tohoto plánu a vytvoření nové tváře krajiny. Samotné geodetické 

výstupy jsou pouze technickým vedlejším produktem KPÚ a prostředkem pro obnovu 

katastrálního operátu. Těžištěm této etapy pak je řádné provedení šetření hranic v terénu se 

všemi dotčenými vlastníky. 

Hlavní strategické cíle etapy jsou: 

 provést odbornou analýzu všech existujících subsystémů a ekosystémů území, a to 

především z hlediska cestní sítě, hydrosféry, pedosféry a bioty.  

 identifikovat střetová místa a místa postižená ekokrizovým jevem nebo degradačním 

procesem jako místa prostorově funkčních rozporů s potřebou ekooptimalizace  

Tato etapa KPÚ je věcí spíše odborníků, na jejichž výsledcích nemůže tolik 

participovat místní komunita, vlastníci či zemědělci. Jsou však přizváni k veřejnému 

projednání konceptu plánu společných zařízení, který je výsledkem práce odborníků a sbor 

zástupců vlastníků je jakýmsi poradním orgánem pro projektanta plánu společných 

zařízení. 

Výsledným výstupem celé etapy jsou: 

 studie širších územních vazeb podle specifických geomorfologických a půdně 

ekologických podmínek území se závěrečným protokolem z terénní pochůzky 

příslušných orgánů 

 vymezený a vyšetřený obvod KPÚ, včetně změn katastrálních hranic  

 zaměřený skutečný stav s odstraněnými chybami a nesoulady a vrstvou vlastnických 

parcel dle KN, vrstvou BPEJ a ortofotomapou 

 seznam parcel a rejstřík vlastníků vstupujících do KPÚ 
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 předběžný koncept plánu společných zařízení zpracovaný projektantem KPÚ [3] 

5.3.4 Návrhová a projekční etapa 

Rozhodujícím momentem a těžištěm pozemkových úprav je projednání navržených 

výměn pozemků na principu dobrovolnosti. Sebelepší plán KPÚ, který nepřijmou vlastníci, 

zůstane nerealizovaný. Proto je žádoucí přistoupit k návrhu a k projektům jako k jedné 

společné etapě. 

Velmi důležité pro úspěšné řízení celého procesu je koncentrace jednání s vlastníky 

tak, aby v přijatelném časovém horizontu došlo k uzavření prací a realizaci. Proto je 

důležité, mít před úvodním jednáním, připraven obvod KPÚ a předběžný návrh změn 

katastrálních hranic a koncept plánu společných zařízení jako výsledek rozborů a 

průzkumů nebo jen studie, pokud jsou k dispozici.  

Závěrečným výstupem návrhové a projekční etapy jsou: 

 schválený plán společných zařízení a návrh dohody s vlastníky na postupu realizace  

 soupisy nároků aktualizované ke dni vydání rozhodnutí o schválení návrhu 

 schválené soupisy návrhů a ostatní účelové tabulky v podobě pro zápis do KN 

 návrh nového uspořádání pozemků včetně grafického plánu věcných břemen a 

uživatelské mapy 

 zápis ze závěrečného jednání a dohoda s vlastníky o postupu realizace 

 pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu a příslušné tabulky [3] 

5.3.5 Realizační etapa 

Předem je třeba zdůraznit, že komplexní pozemková úprava má za cíl pozitivní 

změnu reálného stavu pozemků v terénu, která přinese zlepšení podmínek pro hospodaření 

a spravování svěřeného majetku, dále zlepšení stavu krajiny včetně domova jejích 

obyvatel. KPÚ proto nemůže končit pouze změnou evidence KN nebo pouze novým 

grafickým zpracováním mapy, jenž pasivně převezme aktuální stav terénu. Lze tvrdit, že 

celý proces a hlavně návrhově-projekční etapa KPÚ směřuje k momentu, kdy je schválen 

návrh KPÚ a navržená společná zařízení je možné vybudovat.  
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Další zásadní věc realizace KPÚ je vytýčení, označení hraničními znaky, zaměření a 

seznámení s hranicemi pozemků vlastníky. Tento akt vyplývá z podstaty celé činnosti 

týkající se geodézie a katastru nemovitostí. 

Realizační výstup etapy: 

 digitální mapa vzniká vytýčením a kontrolním otestováním všech souřadnic (SGI) a 

upravenými izoliniemi BPEJ 

 kompletní elaborát obnovy katastrálního operátu - nový soubor SPI a SGI 

 pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a s technickými 

tabulkami pro zápis LV do KN 

 stavby a opatření společných zařízení [3] 

5.3.6 Bilanční etapa, následný dozor a péče 

KPÚ nekončí realizací, zápisem do KN, ani předáním uživatelům, ale o vybudované 

stavby a všechna opatření je nutné pečovat a zvětšovat tak vložené investice do krajiny a 

její technicko-hospodářské infrastruktury.  

Zkušenosti z realizovaných KPÚ naznačují, že bývá problém zachovat některá 

realizovaná společná zařízení v krajině. Jedná se například o zatravnění orné půdy 

v místech zranitelnosti vody a půdy. Vlastníci a uživatelé mívají snahu zatravněné 

pozemky opětovně rozorat. 

Vyskytují se také případy krádeže nebo vandalství na vysázených stromech nebo i 

stavbách polních cest. Jsou známy i případy rozorání vybudované cesty nebo rozorání 

protierozních zatravňovacích pásů.  

Z toho vyplývá, že je nutný následný státní dozor příslušných orgánů – orgán 

ochrany ZPF, orgán ochrany přírody, vodohospodářský orgán a další. Pozemkový úřad 

může v této etapě KPÚ pouze předávat podněty jednotlivým orgánům k zahájení správního 

řízení. Také obec – vlastník některých společných zařízení musí provádět pravidelnou 

kontrolu a dozor, který by zamezil poškozování a znehodnocování předaných investic [3]. 
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6 FINANCOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Podle zákona č. 139/2002 Sb. [16] se 

mohou na financování podílet i sami účastníci pozemkových úprav, popřípadě i jiné 

fyzické a právnické osoby, mají-li na provedení pozemkové úpravy zájem; stát jim může 

poskytnout subvence nebo dotace podle zvláštních předpisů. V případě, že provedení 

pozemkových úprav je vyvoláno stavební činností, např. stavbou rychlostní komunikace 

nebo dálnice, je zpracována studie, na základě které, se stanoví rozsah území dotčeného 

činností stavebníka a jeho podíl na nákladech pozemkových úprav [24]. 

V okrese Teplice byly z důvodu přípravy liniové stavby zahájeny komplexní 

pozemkové úpravy ve čtyřech katastrálních území, kde se jedná o stavbu rychlostní 

komunikace tzv. „Kladrubské spojky“. V okrese Ústí nad Labem, zatím nemusela být 

zahájená žádná KPÚ z tohoto důvodu.  

Dále je možno spolufinancovat pozemkové úpravy Pozemkovým fondem ČR. Dosud 

zákon o PF ČR povoluje využít prostředky fondu pouze na pozemkové úpravy v územích s 

takzvaným nedokončeným scelovacím řízením. Letos byl, však podán poslanecký návrh, a 

následně schválen vládou ČR, na rozšíření dosavadních možností využití finančních 

prostředků z PF ČR. Navrhovaná změna spočívá v tom, že fond může ročně použít až 400 

milionů korun na spolufinancování veškerých pozemkových úprav, aniž by bylo konkrétně 

specifikováno, ve kterém území. Na dokončení pozemkových úprav bude přitom možné 

použít zdroje z PF i nadále, roční potřeba však činila doposud zhruba 150 milionů korun. 

Přibližně 250 milionů tak může být využito na financování nových pozemkových úprav 

[26]. 

Pozemkový úřad Teplice a Ústí nad Labem k financování projektu KPÚ po 

návrhovou a projekční etapu využívá peníze ze státního rozpočtu. V realizační etapě se 

snaží využít i finance z programů EU. Od roku 1996 získal PÚ Teplice na KPÚ již 

ukončené nebo právě probíhající, na které již byla uzavřena smlouva o dílo, ze st. rozpočtu 

celkem 47.208 tis. Kč a to bez realizační etapy. Pozemkový úřad Ústí nad Labem získal od 

roku 2002 10.898 tis. Kč. V následující tabulce jsou podrobněji rozebrány komplexní 

pozemkové úpravy ukončené nebo probíhající v okresech Teplice a Ústí nad Labem. 
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Tab. č. 3: Komplexní pozemkové úpravy v okrese Teplice a Ústí nad Labem [zdroj PÚ Teplice] 
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Mukov TP 12.1996 02.1999 249 2.154 8,6 26 

Žichov TP 07.1997 03.2000 285 1.838 6,4 32 

Hrobčice TP 08.1997 04.2000 359 2.625 7,3 32 

Měrunice TP 10.1998 08.2002 679 2.833 4,2 46 

Lhenice u Bžan TP 09.1999 06.2003 361 2.897 8,0 45 

Bžany TP 10.1999 07.2004 422 3.195 7,6 57 

Tvrdín TP 08.2000 04.2005 221 1.898 8,6 56 

Mirošovice TP 10.2002 03.2005 300 2.146 7,2 41 

Razice TP 06.2004 02.2007 482 2.163 4,5 32 

Žalany TP 06.2004 05.2008 577 3.255 5,6 47 

Červený Újezd TP 11.2005 09.2008 283 1.449 5,1 34 

Lysec TP 01.2007 02.2010* 249 2.001 8,0 37 

Rtyně nad Bílinou TP 06.2008 04.2011* 274 2.556* 9,3 34 

Žim TP 07.2008 02.2012* 551 4.137* 7,5 43 

Bořislav TP 07.2008 02.2013* 540 3.575* 6,6 55 

Bystřany (1) TP 01.2009 03.2012* 185 1.843* 10,0 38 

Bystřany-Světice (1) TP 01.2009 03.2012* 283 2.640* 9,3 38 

Kladruby (1) TP 01.2009 03.2012* 242 2.277* 9,4 38 

Nechvalice (1) TP 01.2009 03.2012* 186 1.726* 9,3 38 

     47.208 7,5 40 

Arnultovice UL 06.2002 09.2006 358 1.677 4,7 51 

Proboštov u Tašova UL 11.2003 03.2007 309 1.660 5,4 40 

Lhota pod Pannou UL 06.2004 04.2007 139 898 6,5 34 

Malečov UL 01.2007 10.2009 204 1.717 8,4 33 

Pohoří u Malečova UL 04.2007 05.2010* 197 1.178 6,0 37 

Lipová pod Blan. UL 03.2008 03.2011* 255 1.697 6,7 36 

Horní Zálezly UL 07.2008 11.2011* 253 2.071 8,2 40 

     10.898 6,6 39 

      ø ø 

     58.106 7,2 40 

*dle smlouvy        

(1) Kladrubská spojka       

6.1 SAPARD 

Prvním dotačním programem, ze kterého mohly pozemkové úřady čerpat finance 

z rozpočtu EU, byl SAPARD, neboli speciální předvstupní program pro zemědělství a 

rozvoj venkova. Pozemkové úřady mohli využívat Opatření 1.4 - Meliorace a pozemkové 

úpravy. Konkrétně se jednalo o tyto podopatření: 

 1.4.1. Výstavba a rekonstrukce polních cest, budování ÚSES a protierozní opatření. 

Toto podopatření mělo za cíl zpřístupnění a optimální organizaci půdního fondu, 
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zvýšení ekologické stability krajiny a ochranu půdy. Byly dokončeny projekty na 

217 km polních cest, 157 prvků ÚSES a 123 protierozních opatření. Operačním 

cílem přepočteným na konečnou alokaci let 2000-2003 byla realizace tohoto 

podopatření na cca 29.000 ha. Tento cíl byl splněn ze 41 %.  

 1.4.2. Geodetické práce, nové mapování v digitální formě, vyměřování pozemků 

včetně geometrických plánů. 

Toto podopatření mělo za cíl dokončení transformace vlastnických vztahů a 

umožnění hospodaření na vlastní půdě. Byly dokončeny projekty na 7.165 ha nově 

vytyčených pozemků, 9.828 ha území nově vytvořené DKM a 11.893 vyměřených 

pozemků vlastníků dle zákona č. 229/1991 Sb. [19]. 

Cílem přepočteným na konečnou alokaci let 2000-2003, bylo využití tohoto 

podopatření na cca 49 000 ha. Cíl byl splněn na 29 % z pohledu proplacených 

projektů. Zbytek projektů byl proplacen nejpozději v roce 2006. V rámci celého 

programu SAPARD bylo uzavřeno 120 smluv v celkové částce 112.551.221,- Kč [8]. 

Program byl v ČR zahájen v dubnu roku 2002, kdy byl vyhlášen příjem žádostí na 

sedm z celkových devíti opatření. Uzavírání smluv skončilo 31. prosince 2003. V průběhu 

všech kol příjmu žádostí o podporu bylo v rámci tohoto opatření schváleno celkem 309 

projektů. K 30. listopadu 2005 bylo aktivních 305 projektů v celkové částce 736 mil. Kč. 

Celkem bylo dokončeno a proplaceno 301 projektů ve finanční výši 658 mil. Kč (tj. 

89 % závazků), z toho v roce 2005 celkem 39 projektů ve výši 79 mil. Kč. Zbylé závazky 

byly proplaceny v rámci HRDP. 

Celková veřejná podpora byla 100 % přijatelných nákladů, z toho byl příspěvek EU 

75 % a 25 % z národních zdrojů. 

Pozemkový úřad Teplice využil program SAPARD k financování dvou zařízení 

v rámci realizace skončených KPÚ, konkrétně šlo o obnovu a výstavbu polních cest v k.ú. 

Mukov a Žichov. Celková dotace z fondu na tyto akce byla 6.025.349,- Kč (viz. tabulka 

č.6). Pozemkový úřad Ústí nad Labem zažádal o profinancování 1 projektu, ale neuspěl. 

6.2 Operační program Zemědělství 

Na realizaci programu SAPARD navázal v roce 2004 Operační program 

Zemědělství, někdy též nazýván operační program Rozvoj venkova a multifunkční 
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zemědělství. Účelem zpracování OP Zemědělství byla podpora zemědělské prvovýroby 

a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství, a zajištění 

trvale udržitelného rozvoje venkova.  

Pozemkové úřady mohli pro čerpání finančních prostředků využít z OPZ tzv. Priorita 

II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání – opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti 

a rozvoje venkovských oblastí – podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy. 

Podporu šlo poskytnout na následující typy projektů: 

 geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav, 

 vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení 

nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy, 

 realizace společných zařízení pozemkových úprav [6]. 

Celková veřejná podpora byla 100 % přijatelných nákladů, z toho byl příspěvek EU 

80 % a 20 % z národních zdrojů. 

Operační program Zemědělství využil Pozemkový úřad Teplice k financování 7 

projektů v rámci vybudování společných zařízení navržených v KPÚ, konkrétně šlo o 

obnovu a výstavbu polních cest v k.ú. Měrunice, Lhenice u Bžan a Bžany. Celková dotace 

z fondu na tyto akce byla 23.254.615,- Kč, jak je patrné z tabulky č. 5. Pozemkový úřad 

Ústí nad Labem nežádal o využití financování z tohoto programu. 

Poskytování finanční pomoci z OPZ 2004 – 2006 bylo ukončeno k 31.12.2008. 

6.3 Program rozvoje venkova ČR 

PRV na roky 2007 - 2013 byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj 

venkova Evropské Komise a již v květnu toho roku byl zahájen příjem žádostí o dotaci pro 

některá opatření osy II následovaný příjmem žádostí v červenci pro vybraná opatření osy I 

a III. Pozemkové úřady mohou čerpat finanční dotace z opatření osy I. - I.1.4 Pozemkové 

úpravy. 

Podporu lze poskytnout na následující typy projektů:  

Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav:  

 realizace opatření ke zpřístupnění pozemků,  

 realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu,  
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 realizace vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových 

vod a ochraně území před záplavami,  

 realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability 

krajiny.  

Geodetické projekty:  

 zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za 

účelem zpracování návrhu pozemkových úprav,  

 vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových 

úprav,  

 vyměřování pozemků na základě § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů [19].  

Výše podpory je 100 % způsobilých výdajů, z toho příspěvek EU činí 75 % 

veřejných zdrojů a příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. Způsobilé výdaje, na které 

může být poskytnuta podpora, jsou od 300 tis. Kč do 50 mil. Kč na každý jednotlivý 

projekt. Maximální výše podpory na jeden pozemkový úřad může být 180 mil. Kč v 

období 2007 - 2013 [7]. 

Dosud Pozemkový úřad Teplice využil finance z tohoto fondu na jednu akci a to 

konkrétně na výstavbu a obnovu polních cest HPC2 + HPC10 + VPC2 + VPC6 v k.ú. 

Bžany o celkové výši 4.122.400,- Kč. Pozemkový úřad Ústí nad Labem využil možnost 

financování také u jednoho projektu a to u výstavby a obnovy polní cesty LV1-S1,W,X 

v k.ú. Dubice. Na tuto akci bylo ze zdrojů fondu využito 6.127.315,- Kč. 

Pozemkový úřad Teplice a Pozemkový úřad Ústí nad Labem využíval nebo využívá 

možnost čerpání finančních zdrojů z fondů EU pouze pro následnou realizaci společných 

zařízení.  
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7 REALIZACE „SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ“ VYPLÝVAJÍCÍ 
Z  POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Společná zařízení představují soubor opatření, jejž mají zabezpečit naplnění jednoho 

z hlavních cílů KPÚ, tím že pozemkovými úpravami vytvářejí podmínky k racionálnímu 

hospodaření a k  zabezpečení ochrany přírodních zdrojů. Cílem opatření je: 

 Řešení zemědělského dopravního systému, tj. zpřístupnění pozemkových tratí i 

jednotlivých pozemků a zvýšení prostupnosti krajiny. 

 Zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především 

minimalizování škod způsobovaných vodní a větrnou erozí, ochrana a zúrodnění 

půdního fondu vč. optimálního prostorového a funkčního uspořádání druhů pozemků. 

 Zlepšení vodního režimu území vč. kvality povrchových a podzemních vod, řešení 

vodohospodářských poměrů vč. povodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů. 

 Zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí. Opatření zahrnuje řešení ÚSES 

na úrovni plánu, řešení tvorby a ochrany krajinného rázu, podpory biodiverzity 

krajiny, udržení estetických hodnot, obnovy a tradičních a kulturních hodnot území[2]. 

Pozemkový úřady Teplice a Ústí nad Labem dosud na přípravu společných zařízení, 

jenž zahrnuje zpracování projektové dokumentace, i realizaci, obdrželi ze státního rozpočtu 

31.572.515,36 Kč, z programu SAPARD 6.025.349,- Kč, z operačního programu 

Zemědělství 23.299.615,08 Kč a z Programu rozvoje venkova 10.249.715,30 Kč což 

znamená celkovou sumu 71.147.194,74 Kč. Podrobněji v tabulce č. 5. 

 

Tab. č. 4: Financování pozemkových úprav v ČR (v tis. Kč)  [zdroj ÚPÚ] 

PÚ 2004 2005 2006 2007 2008 

st. rozpočet; PÚ 695 191 451 981 545 584 699 342 800 000 

EU 

OP  430 641 580 290 277 142 5 334 

SAPARD; SA; PPEO 200 527 22 559  64 033 31 501 

PRV      332 222 

CELKEM 200 527 453 200 580 290 341 175 369 057 

Ostatní 

PF ČR 79 213 100 986 80 405 153 174 184 923 

MŽP 4 727 2 257 4 139 611  

ŘSD 54 632 64 944 137 493 76 622 84 185 

ostatní 2 499 5 623 4 667 1 586 63 015 

CELKEM 141 071 173 810 226 704 231 993 332 123 
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Graf č. 1: Poměr zdrojů financování pozemkových úprav (v období 2004 až 2008)[zdroj ÚPÚ] 

 

 

Tab. č. 5: Čerpání finančních zdrojů na realizaci společných zařízení  [zdroj PÚ Teplice] 

Pozemková 

úprava 

Státní 

rozpočet 
SAPARD OPRZ PRV Celkem 

Bžany 1.053.633    
 

2.488.932    4.122.401    
 

Hrobčice 7.176.140    
    

Lhenice 882.234    
 

3.394.541    
  

Měrunice 4.028.712    
 

17.416.142    
  

Mirošovice 449.154    
    

Mukov 2.845.479    1.898.591    
   

Razice 640.349    
    

Tvrdín 381.935    
    

Žichov 2.836.178    4.126.758    
   

Za PÚ TP 20.293.814    6.025.349    23.299.615    4.122.401    53.741.179 

Arnultovice 677.842    
    

Babiny II. 2.655.409    
    

Dubice 5.036.106    
  

6.127.315    
 

Lhota pod Pannou 327.250    
    

Proboštov u Tašova 423.013    
    

Žežice 2.159.081    
    

Za PÚ ÚL 11.278.701    
  

6.127.315    17.406.016 

Za PÚ TP + ÚL 31.572.515    6.025.349    23.299.615    10.249.716    71.147.195 

2004 2005 2006 2007 2008

Ostatní 141071 173810 226704 231993 332123

EU 200527 453200 580290 341175 369057

St. rozpočet; PÚ 695191 451981 545584 699342 800000
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8 ZÁVĚR 

Pokud by Pozemkový úřad Teplice postupoval v současném tempu, tj. cca 1,5 

zahájené komplexní pozemkové úpravy za rok, tak zbylá katastrální území, u kterých 

dosud nebyli zahájeny KPÚ, by byla hotova za cca 61 let. Samozřejmě při stávajícím počtu 

zaměstnanců zabývajících se pozemkovými úpravami, což v době, kdy se stát snaží snížit 

počty státních zaměstnanců, asi není moc jisté. Dosud bylo v okrese Teplice 

profinancováno jen na 19 KPÚ, bez realizace společných zařízení, 47.208 tis. Kč, což je 

cca 7,5 tis. Kč na jeden hektar plochy obvodu upravovaného území při pozemkových 

úpravách. Na zbylých 92 katastrálních území, kde dosud nebyli provedeny komplexní 

pozemkové úpravy, pro které odpovídá po vyloučení lesních, zastavěných pozemků a 

vodních ploch, kolem 18.856,13 ha eventuálních ploch upravovaného území pozemkové 

úpravy, by bylo potřeba dalších 141.420 tis. Kč. A to jen za projekt a návrh komplexní 

pozemkové úpravy, bez realizací zařízení navržených v rámci KPÚ. 

Jestliže u Pozemkového úřadu Ústí nad Labem vychází zahájení 1 komplexní 

pozemková úprava za rok, tak zbylá katastrální území, u kterých dosud nebyli zahájeny 

KPÚ, by byla v tomto případě hotova za 103 let. Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců 

pozemkové úřadu je to i v celku pochopitelné. Dosud bylo v okrese Ústí nad Labem 

profinancováno na 7 KPÚ, bez realizace společných zařízení, 10.868 tis. Kč, což je cca 6,6 

tis. Kč na jeden hektar plochy upravovaného území. U zbylých 103 katastrálních území 

kde ještě nebyly dosud provedeny KPÚ, a pro které odpovídá po vyloučení lesních, 

zastavěných pozemků a vodních ploch, asi tak 24.477,48 ha eventuálních ploch 

upravovaného území pozemkové úpravy, by bylo potřeba 161.551 tis. Kč.  

Je-li je průměrná cena na projektovou dokumentaci k jedné cestě 80.000 Kč a 

k jednomu PEO 15.000 Kč, a pokud je na jednu KPÚ v realizaci společných zařízení 

navrženo na obnovu a výstavbu průměrně 10 cest a 3 PEO, pak celková suma, jen na 

projektovou dokumentaci pro okres Teplice a Ústí nad Labem do budoucna, bude činit 

kolem 165 mil. Kč. Pro následnou realizaci společných zařízení pokud bude stát výstavba 

jedné cesty průměrně 1.740 tis. Kč a ÚSESu 600 tis. Kč bude potřeba k dokončení všech 

společných zařízení v okresech Teplice a Ústí nad Labem dalších 3.578.211 tis. Kč. 

Z výše popsaného nám plyne, že pro provedení zbylých komplexních pozemkových 

úprav, i s realizací, v okrese Teplice a Ústí nad Labem, by bylo potřeba kolem 4.045.958 
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tis. Kč. A to při zachování současných podmínek, ať již v personální nebo finanční oblasti. 

Vzhledem k tomu, že na rok 2010 bylo pro oba pozemkové úřady poskytnuto na 

financování 6 900 tis. Kč, můžeme lze jen podotknout, že pokud by trval tento trend ve 

financování déle, nebude stačit na dokončení pozemkových úprav „pouhých“ 100 let, ale 

min 500 let. 

Ukončené pozemkové úpravy mají přínos ve více oblastech. Ať už pro vlastníky 

pozemků v daném území, jako v upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy, v 

úpravě tvaru pozemků, v zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest, na což 

navazuje možnost zahájení užívání svých pozemků, před pozemkovou úpravou 

nepřístupných, ale hlavně ve zvýšení tržní ceny pozemků. Pro obce má KPÚ klad 

například v tom, že přispěje k dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a k jeho 

celkovému scelení. Prvky společných zařízení realizované pozemkovým úřadem ze 

státních prostředků přejdou zdarma do majetku obce, což třeba po vybudování polních 

cest, v rámci schválených pozemkových úprav, přinese snížení pohybu zemědělské 

techniky uvnitř obce, nově vybudované polní cesty mohou také sloužit i jako cyklotrasy, a 

tím turisticky zatraktivnit danou oblast atp. V neposlední řadě mají KPÚ přínos také pro 

katastr nemovitostí. Jak již vznikem nové digitální katastrální mapy, nebo promítnutím 

skutečného stavu do katastru nemovitostí, tak třeba upřesněním výměr jednotlivých parcel. 

V budoucnu je očekáván nárůst činnosti pozemkových úřadů na úsecích: 

 pozemkových úprav, 

 v budoucnu opět v oblasti restitucí (připravované řešení církevních restitucí), 

 vyměřování pozemků (procesu tvorby digitálních katastrálních map) 

 investiční realizace společných zařízení většího rozsahu včetně dlouhodobých úkolů 

v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoje venkova.  

 Z tohoto důvodu je nutné zvyšovat přísun finančních prostředků pozemkovým 

úřadům a ne zachovávat stejný nebo ještě nižší vklad finančních prostředků do této oblasti. 

Každoroční propouštění několika desítek zaměstnanců pozemkových úřadů se také jistě 

neprojeví kladně na množství, nebo rychlosti dokončení pozemkových úprav. Proto by 

stálo za zvážení ukončení bezhlavého propouštění zaměstnanců a spíše se zaměřit na 

získávání větších finančních prostředků na pozemkové úpravy ať už ze státního rozpočtu, 

nebo z fondů EU. 
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