
1 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
 

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 

  

OCEŇOVÁNÍ PRACÍ PŘI POZEMKOVÝCH 
ÚPRAVÁCH 
VALUATION OF WORKS IN THE LAND CONSOLIDATION 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTERS'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. MARTIN NAŇKA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. ALENA TICHÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                 



2 



3 

Abstrakt v českém jazyce 

 

 

Cílem práce je komplexně popsat problematiku pozemkových úprav a zpracovat 

rozpočty plánů společných zařízení provedených v rámci pozemkových úprav. Pro 

jednotlivé plány společných zařízení budou zpracovány karty rozpočtových ukazatelů. 

Na závěr práce proběhne vyhodnocení zpracovaných rozpočtů a výsledných 

rozpočtových ukazatelů. 

Abstrakt v anglickém jazyce 

 

The aim is to comprehensively describe the problems of land consolidation plans 

and prepare budgets of joint facilities performed in a frame of the landscaping. For 

individual plans of common facilities, cards of budgetary indicators will be processed. 

Finally, we will evaluate the resulting processed budgets and budget indicators. 
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1 ÚVOD 

Inspirací pro výběr tématu diplomové práce byl můj zájem o životní prostředí, 

historický vztah člověka a přírody a jeho vliv na své okolí. Převážně prostřednictvím 

stavebnictví dnešní civilizace ovlivňuje a přetváří své okolí. Jednou z možností 

budoucího soužití člověka s přírodou jsou tradice a moderní poznatky aplikované 

v rámci pozemkových úprav. 

Po nástupu na střední odbornou školu stavební se můj zájem začal obracet na vztah 

člověka k přírodě v oblasti stavebnictví. Na vysoké škole při prohlubování znalostí 

(nejen z oboru stavebnictví) jsem začal oceňovat znalosti a motivace lidí v předchozích 

stoletích. Již tehdy aplikovali pojem trvale udržitelný rozvoj s velkou dávkou respektu a 

citu ke svému okolí, a to jak k lidem, tak i k životnímu prostředí. Šlechtickému rodu 

Schwarzenbergů například můžeme vděčit, za dnešní podobu mnoha vysoce turisticky 

ceněných lokalit, jako jsou Jižní Čechy. A mohl bych jmenovat mnoho dalších. 

S příchodem průmyslové revoluce a s pádem politického uspořádání v roce 1918 se 

vztah ke krajině začal pomalu vytrácet. Zvláště byly tyto změny umocněny 

kolektivizací, která zcela obrátila a zatratila uznávané hodnoty. Staletími utvářená 

krajina tak nese těžké šrámy vytvořené za pouhých 40 let. Po pádu komunismu si 

společnost začala pomalu uvědomovat rozsah škod na životním prostředí, ale i v lidské 

společnosti samotné. Byla proto obnovena tradice pozemkových úprav z 19. století a 

začátku 20. století. Péče o krajinu a náprava vlastnických vztahů dostaly nový rozměr 

přijetím Evropské úmluvy o krajině. Péče člověka o své okolí se tak po mnohých 

desetiletích stává opět důležitou. 

Cílem práce je představit problematiku pozemkových úprav, plánů společných zařízení 

a vypracovat rozpočtové ukazatele pro specifická společná zařízení. První část práce se 

věnuje seznámení se základními pojmy z oblasti pozemkových úprav a slouží k jejímu 

pochopení. Ve druhé části je definován pojem „společná zařízení pozemkových úprav“ 

s přehledným členěním a popisem vybraných společných zařízení. Ve třetí – praktické 

části jsou zpracovány rozpočty vybraných společných zařízení, ze kterých bude 

následně vytvořena podrobná databáze. Na tuto část přímo navazuje vyhodnocení 
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rozpočtů a výpočet rozpočtových ukazatelů. V poslední závěrečné části budou shrnuty 

poznatky a nastíněno možné využití této diplomové práce v praxi. 
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2 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

2.1 Vymezení pojmu pozemkových úprav 

Dle obecně platné definice se pozemkovými úpravami prostorově a funkčně 

uspořádávají pozemky. 

Nástroj pozemkových úprav spojuje potřeby lidské společnosti s potřebami zachování 

přírody pro další generace. Spojuje také potřeby jedince v rámci státu, kraje a obce. Řeší 

právní formou vlastnické vztahy, vytváří technická řešení pozemkových úprav a 

zahrnuje péči o životní prostředí. Konkrétněji lze definovat pozemkové úpravy jako 

souhrn mnoha znalostí a činností, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro zemědělské 

hospodaření, zpřístupnit pozemky, vyřešit vlastnická uspořádání, zmírnit projevy větrné 

a vodní eroze, napomoci vhodnému hydrologickému režimu v krajině, zlepšit 

ekologickou stabilitu krajiny a zachovat či obnovit krajinný ráz. Podobně uvádí též 

[1, s. 16]. 

2.2 Historický vývoj pozemkových úprav 

Historie pozemkových úprav je velmi bohatá. První pozemkové úpravy lze datovat do 

období starého Egypta a rozkvětu Římské říše. Na území dnešní republiky jsou první 

zmínky o pozemkových úpravách z období 12. – 14. století. Obor pozemkových úprav, 

jaký známe z dnešní doby, vznikal v českých zemích okolo poloviny 19. století. Hlavní 

impuls přišel v podobě císařského patentu z roku 1848, který rušil poddanství. Na 

základě tohoto patentu se poddaní stali právoplatnými majiteli pozemků, na kterých 

doposud pouze hospodařili. Bývalí poddaní však dostali pozemky do vlastnictví za 

finanční náhradu. Mnoho takových vlastníků bylo kvůli zadlužení nuceno pozemky 

prodat. Důsledkem tohoto stavu bylo časté dělení pozemků. Z tohoto stavu následně 

vyplývaly problémy s obděláváním půdy a přístupu k ní. Zde začaly vznikat potřeby na 

scelování pozemků a jejich úpravy. V českých zemích proběhlo první scelování na 

Moravě roku 1856, přesněji v Záhlinicích na Moravě. Jeho organizaci a projekt vedl 

František Skopalík. Jako první přímá právní opora byl v roce 1883 přijat Říšský 
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rámcový scelovací zákon. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl řád  

Rakouska-Uherska plně převzat a sním i scelovací zákon, jak uvádí [2, s. 10]. 

Nová etapa pozemkových úprav přichází v roce 1948, kdy byl vydán Unifikační zákon, 

který prvně zavádí pojem „Pozemkové úpravy“. Do roku 1991 se toto období 

vyznačovalo necitlivými zásahy do krajiny a práv obyvatel v podobě záboru půdy pro 

potřeby zemědělství, rozorávání mezí, luk a pastvin. Dále se jednalo o rušení sítí cest, 

narovnání vodních toků a velké meliorační zásahy. Výsledkem byla masivní eroze 

půdy, znečištění vod a půdy a likvidace rozptýlené zeleně. V roce 1976 vyšla „Metodika 

souhrnných pozemkových úprav, v praxi však bez většího účinku ochrany přírodního 

bohatství. Změna nastává po revoluci, kdy je přijat zákon ČNR č. 284/1991 Sb. 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Tento zákon ustanovuje okresní 

pozemkové úřady a ústřední pozemkový úřad. Přelomem obsaženým v tomto zákonu je 

respektování principu vlastnictví. V současné době platí zákon č. 139/2002 Sb. 

o pozemkových úpravách, který nahradil původní zákon z roku 1991. 

„V roce 2002 přijala Česká republika Evropskou úmluvu o krajině. Cílem úmluvy je 

podpořit ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat evropskou spolupráci v této 

oblasti. V blízké budoucnosti je nutností harmonizovat naše a evropské plány 

s krajinou. Krajinný plán jako dokument by se měl v širších vazbách zabývat 

zhodnocením aktuálního stavu krajiny a komplexním návrhem její obnovy a tvorby. 

Krajinný plán by měl být zejména analytickým a koncepčním podkladem pro výše 

uvedené formy krajinného plánování – územní plán (regulační plán) a komplexní 

pozemkové úpravy.“ [3]. V roce 2004 bylo zpracováno první vydání Metodického 

návrhu pozemkových úprav a Technického standardu dokumentace plánu společných 

zařízení. V konečné verzi byl zmíněný dokument po zapracování připomínek a mnoha 

podnětů vydán 1. 4. 2010. Ústřední pozemkový úřad na základě vyhodnocení 

praktického fungování metodiky a technického standardu vyhlašuje dne 1. 5. 2012 

účinnost obou zmíněných dokumentů. 

V současné koncepci ministerstva zemědělství jsou pozemkové úpravy jedním 

z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova a napomáhají podnikání. Při jejich provádění 

dochází k racionalizaci uspořádání pozemků a k celkové ochraně krajiny. 
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2.3 Předmět pozemkových úprav 

Paragraf 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách, upravuje a definuje 

předmět a obvod pozemkových úprav. „Předmětem pozemkových úprav jsou všechny 

pozemky v obvodu pozemkových úprav (odstavec 2 zákona č. 139/2002 Sb.) bez 

ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim“ 

[4]. „Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je 

tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území“ [4]. V odůvodněném 

případě (např. obnovení souboru geodetických informací) lze do obvodu pozemkových 

úprav zahrnout pozemky, které nevyžadují pozemkové úpravy, nebo pozemky 

navazujícího katastrálního území. Zákon v odstavcích 3, 4 a 5 také vymezuje pozemky, 

které lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem vlastníka. Jsou to například 

pozemky určené k obraně státu, pozemky vodních toků, dobývací prostory, zahrady 

v zastavených územích a další. Mohou to být také pozemky se sníženou využitelností 

jako například pozemky s vysokou balvanitostí, zvýšeným výskytem stožárů, 

elektrických zařízení a další. A dále se v odstavci 5 (s návazností o zamýšleném zákonu 

o vyrovnání s církvemi) jedná o pozemky ve vlastnictví státu, jejichž původním 

vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace. 

2.4 Cíle pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy jsou realizovány za účelem splnění jednoho, nebo častěji více cílů. 

Vzájemně se cíle mohou překrývat a důležitost každého cíle se mění případ od případu. 

Obecně lze konstatovat, že „cílem pozemkových úprav je vytvořit podmínky pro 

racionální hospodaření, pro ochranu a zúrodnění půdního fondu, pro zvelebení krajiny a 

pro zvýšení její ekologické stability“ [5]. Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech, § 2 definuje řadu cílů pozemkových úprav. 

Jednotlivé cíle pozemkových úprav lze shrnout do následujících kategorií: 

2.4.1 Scelení, zpřístupnění a racionalizace pozemků 

V rámci tohoto bodu především probíhá nové uspořádání vlastnických vztahů 

k pozemkům. Řeší se vlastnická práva k pozemkům, rozdrobenost a nevhodné tvary 
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pozemků. Výsledkem je takový tvar pozemků, který umožní vlastníkovi lépe využít 

celou jeho plochu, použít mechanizaci, zlepšit dostupnost celé výměry pozemku a 

důsledkem je také často nárůst hodnoty pozemku. 

2.4.2 Obnovení zanedbané a poničené krajiny, zvýšení její prostupnosti 

Tento bod částečně souvisí s bodem následujícím. Obnovením zanedbané a poničené 

krajiny se napravují téměř výhradně nevhodné, nebo dokonce devastující zásahy období 

mezi roky 1948-1989. Scelování pozemků po roce 1948 mělo za následek rozorávání 

mezí a polních cest a intenzifikaci zemědělství. Nad krátkodobým efektem (v řádu 

několika desítek let) zvýšení výnosů v zemědělství ale převážil dlouhodobý efekt 

postupné degradace půdy erozí a ubývání nenahraditelné vrstvy ornice. V současné 

době se vyskytuje zvýšení půdní eroze na 42% a větrná na 7,5% zemědělské půdy [6]. 

Cílem je navrácení krajiny do původní podoby s množstvím remízů a polních cest a 

nastolení rovnováhy mezi činností člověka a přírodou. 

2.4.3 Ochrana půdy, vody a bioty 

Základem každé zdravé krajiny je především existence vody a její setrvání v biotopu. 

V přirozeném množství neustále koluje biotopem a dodává do oběhu živiny, které se 

následně dostávají do půdy, kde je využívá flóra. Rostlinou složkou se následně živí 

veškerá fauna a na konci koloběhu je postaven hospodařící člověk. Přerušením jednoho 

článku v tomto přirozeném koloběhu dochází k úpadku následujících článků. 

Pozemkové úpravy si dávají za cíl navrácení přirozeného oběhu vody, ochrany půdy 

proti erozi a nastavení podpůrných opatření k zachování fauny. 

2.4.4 Obnovení a digitalizace zastaralého katastru nemovitosti 

Realizací pozemkových úprav vzniká součinnost zpracovatelů pozemkových úprav 

s katastrálními úřady. Výsledkem je značný příspěvek při obnově a digitalizaci souboru 

geodetických informací (SGI), který tvoří mapovou část katastrálního operátu. Pro 

digitalizaci souboru geodetických informací se mohou využít jak výsledky 

komplexních, tak i jednoduchých pozemkových úprav. Povinností katastrálního úřadu je 
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následné dopracování digitalizování mapových podkladů částí území vyloučených 

z pozemkových úprav. 

2.4.5 Změna přístupu dalších generací ke krajině 

Člověk dlouhá staletí žil v souladu s okolní krajinou a prováděl v ní pouze minimální 

zásahy. S příchodem průmyslové revoluce prudce stoupala spotřeba zdrojů (uhlí, dřeva 

atd.) a člověk počal významněji zasahovat do krajiny. Tento nastavený trend pokračuje 

ve vzrůstajícím množství do dnešní doby. Některé oblasti však již delší vykazují naopak 

zlepšení. Lze jmenovat například navyšování plochy zalesnění v České republice od 

30. let. V posledních 20 letech dochází k pozvolnému čištění povrchových vod a 

zvyšování retence vody v krajině. Na řadu také přicházejí důležitá opatření v podobě 

snižování eroze krajiny. Pozemkové úpravy mají za cíl obnovení přirozeného působení 

člověka na krajinu. Udržitelný rozvoj bude možný do budoucna pouze obnovením 

osobního vztahu lidí ke krajině a vyvážení jej s veřejným zájmem. 

2.5 Formy pozemkových úprav 

Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách v současnosti dělí pozemkové úpravy 

do dvou následujících základních skupin: 

2.5.1 Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) 

„Komplexní pozemkové úpravy 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 mohou být zahrnuty jen se souhlasem jejich vlastníka. Cílem KPÚ je 

nové prostorové a funkční uspořádání, zabezpečení přístupnosti pozemků a celých částí 

území (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 (Pozemkový fond ČR, obecní úřad, historický 

majetek obcí, církev, příděly, náhradní pozemky za nevydané v restitucích, nedořešené 
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dědictví, duplicitní vlastnictví, apod.)“ [7]. Výstupem komplexních pozemkových úprav 

je nově zpracovaná katastrální mapa v digitalizované podobě a soubor popisných 

informací. Nový stav po KPÚ nabývá platnosti rozhodnutím pozemkového úřadu a 

zapsáním do katastru nemovitostí. 

K 31.12.2010 bylo v ČR dokončeno 1142 komplexních pozemkových úprav a 796 

rozpracováno [8]. V letech 2010-2013 je, dle dokumentu ministerstva zemědělství „Plán 

činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 

2013", plánováno zahájení a ukončení cca 200 KPÚ (cca 100 tis. ha). 

Tabulka 2.1 - Ukončené KPÚ v ČR (stav k 31. 12. 2010) 

Kraj počet výměra (ha) 

Středočeský kraj 179 71 842,91 

Jihočeský kraj 173 67 602,48 

Karlovarský kraj 47 14 022,39 

Plzeňský kraj 121 42 116,35 

Liberecký kraj 19 5 945,85 

Ústecký kraj 49 20312,51 

Královéhradecký kraj 90 35 565,94 

Pardubický kraj 74 36 082,42 

Jihomoravský kraj 156 99 303,31 

Zlínský kraj 33 15 338,60 

Kraj Vysočina 103 46 210,90 

Olomoucký kraj 78 36 580, 01 

Moravskoslezský kraj 20 14 821,19 

Celkem 1142 505 744,87 

2.5.2 Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) 

Tyto pozemkové úpravy mají, na rozdíl od KPÚ, jen dílčí cíle. Nezabývají se širšími 

územními vztahy a veřejnými zájmy. Zahajují se v případě potřeby vyřešit vlastnické 

vztahy pouze v části katastrálního území. V praxi to znamená například potřebu 

zpřístupnit pozemky při realizaci liniové stavby, řešení protierozní nebo protipovodňové 

ochrany a vyřešení nedostatků v evidenci vlastnictví. „Jednoduchá pozemková úprava 
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má umožnit efektivní hospodaření uživatelům do doby než se provede komplexní 

pozemková úprava“ [7]. Pro zpracování jednoduché pozemkové úpravy platí v podstatě 

stejná pravidla jako u úpravy komplexní, ale ve zjednodušené formě. JPÚ vstupují 

v platnost dle stejného mechanismu jako komplexní pozemkové úpravy. 

K 31. 12. 2010 bylo v ČR dokončeno 2294 jednoduchých pozemkových úprav a 179 

rozpracováno [8]. V letech 2010-2013 je, dle dokumentu ministerstva zemědělství „Plán 

činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 

2013", plánováno zahájení a ukončení cca 30 řízení o JPÚ (cca 10 tis. ha). 

2.6 Důvody pro zahájení pozemkových úprav 

Zahájení procesu pozemkových úprav je iniciováno vždy více důvody. Jejich seřazením 

dle priority je stanoven jeden, nebo více hlavních úkolů. Ostatní úkoly s nižší prioritou 

jsou obvykle označovány jako doplňkové. Pozemkový úřad při schvalování projektu PÚ 

všechny objektivní důvody posuzuje a vyjadřuje se k nim. Nejčastější důvody pro 

zahájení PÚ jsou přehledně členěny do následujících odrážek [1]: 

 Investiční záměr velkého rozsahu, 

 Vyjasnění a uspořádání vlastnických vztahů, 

 Území s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením, 

 Území s množstvím jednoduchých pozemkových úprav, 

 Nevhodné tvary pozemků, 

 Zpřístupnění pozemků a krajiny, 

 Nízká ekologická stabilita a škody na životním prostředí, 

 Protipovodňová ochrana, 

 Protierozní ochrana, 

 Návaznost na sousední katastrální území, 

 Obnova operátu katastru nemovitostí. 

V případě žádosti nadpoloviční většiny vlastníků výměry zemědělské půdy 

v katastrálním území, musí pozemkový úřad pozemkové úpravy zahájit vždy. Při 

zahájení řízení PÚ v důsledku stavební činnosti pozemkový úřad neposuzuje žádnou 
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žádost. Jedná se zejména o stavby dálnic, rychlostních silnic nebo obchvatů obcí. Zde 

hraje důležitou roli posouzení naléhavosti, finanční náročnosti a významu těchto staveb. 

2.7 Význam pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy jsou komplexem prací, které se dotýkají mnoha uživatelů daného 

území. Význam pozemkových prací a jejich dopadů lze rozdělit do několika skupin dle 

jednotlivých účastníků. Pro lepší názornost jsou v bodech vyjmenovány benefity 

pozemkových úprav vyplývající pro každou skupinu uživatelů, jak uvádí publikace 

Pozemkové úpravy vydaná Ministerstvem zemědělství [6]. 

2.7.1 Význam pro vlastníky a nájemce půdy 

Pravděpodobně nejdůležitějším výsledkem PÚ pro vlastníky a nájemce půdy je 

zpřehlednění a vyjasnění vlastnických vztahů. Zúčastněným subjektům je tak umožněno 

snadnější nakládání s půdou. Dále dojde k lepší organizaci pudní držby a vytvoření 

nových tvarů pozemků, vhodných pro zemědělskou činnost. Pokud má tedy vlastník 

půdy např. pět různě velkých pozemků nevhodného tvaru a vzájemně vzdálené, je 

možné tyto pozemky sloučit, nebo vyměnit za jeden stejně velký pozemek. Nový 

pozemek bude vytyčen v ideálním tvaru pro zemědělskou činnost. V rámci 

pozemkových úprav dojde k realizaci plánu společných zařízení, jako je například 

vybudování nových polních cest. V důsledku pozemkových úprav se tak zvýšení tržní 

cena pozemku. Níže jsou v bodech vyjmenovány výstupy pozemkových úprav pro 

vlastníky a nájemce půdy [6]: 

 Přehledné a jasné vlastnické vztahy, 

 Možnost uzavřít nájemní smlouvy na přesné výměry a hranice pozemků, 

 Lepší organizace půdní držby, 

 Vytyčené hranice pozemků terénu, 

 Zajištěný přístup na pozemky, 

 Lepší tvar pozemků vhodných pro zemědělské hospodaření, 

 Případné majetkoprávní vypořádání spoluvlastnictví, 

 Zvýšená tržní cena pozemků, 
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 Možnost koupě připravených státních zemědělských pozemků od PF ČR. 

2.7.2 Význam pro zemědělské subjekty 

Tento bod se částečně prolíná s předchozím bodem. Úspěšné provedení pozemkových 

úprav může mít pro zemědělské subjekty pozitivní finanční dopady. Digitalizace 

mapových podkladů umožňuje přesné vymezení pozemků. V současné době z důvodu 

využívání zastaralých katastrálních map není vždy možné přesně vytyčit pozemek a 

stanovit jeho přesnou výměru. Racionalizace tvaru pozemků umožní zemědělcům plně 

využívat jejich potenciál. Nemusejí například obdělávat pozemky vzájemně vzdálené 

stovky metrů, popřípadě kilometrů. Současně jsou přijímána opatření pro ochranu půdy 

před erozí a řeší se také zprůchodnění krajiny pomocí polních cest. Digitalizovaný 

katastrální operát je zdrojem přesných informací, které jsou předpokladem pro získání 

dotací (českých i evropských). Význam pro zemědělské subjekty je členěn do 

následujících bodů [6]: 

 Možnost uzavřít smlouvy na přesné výměry a hranice pozemků, 

 Možnost žádat o dotace v zemědělství, 

 Lepší tvar pozemků vhodných pro zemědělské hospodaření, 

 Zajištěný přístup na pozemky, 

 Ochrana půdy před erozí. 

2.7.3 Význam pro obce  

PÚ mají pro obce důležitý poměrně a rozsáhlý význam. Realizace komplexních 

pozemkových úprav zajistí obci potřebné zpřehlednění vlastnických vztahů a podrobnou 

dokumentaci o katastrálním území obce. Tyto znalosti jsou podkladem pro nakládání 

s pozemky v rámci území obce (prodej, pronájem, výstavba atd.), popřípadě jsou nutné 

při žádání o finance z dotačních programů. Výstupy komplexní pozemkových úprav lze 

využít k tvorbě jednoho z nejdůležitějších dokumentů obce, tedy územního plánu. 

Přímý dopad pro obec mohou mít komplexní pozemkové úpravy v podobě provedených 

protipovodňových a protierozních opatření. Provedení těchto prací zajistí ochranu 

obyvatel, jejich nemovitostí a zabrání poklesu ceny pozemků v souvislosti se záplavami. 
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Budování polních cest přinese zprůchodnění krajiny, což je předpokladem pro rozvoj 

turistiky. Realizací pozemkových úprav obec ochrání své území a obyvatele a navíc 

může přispět k jeho dalšímu zhodnocení. Možné benefity plynoucí z pozemkových 

úprav pro obce jsou přehledně členěny v následujících bodech [6]: 

 Vyjasněné a přehledné vlastnické vztahy v území, 

 Nalezení a zapsání historického majetku obce, 

 Realizace společných zařízení za státní peníze, 

 Podrobná dokumentace o území, 

 Podklad pro žádosti v rámci různých dotačních programů, 

 Podklad pro zpracování územního plánu, 

 Omezení pohybu zemědělské techniky v intravilánu obce, 

 Zpřístupnění a zprůchodnění krajiny sousedních obcí, 

 Podpora pěší, cyklo a hypo turistiky, 

 Zvýšená atraktivita území, 

 Protipovodňová ochrana obce, 

 Zvýšená ekologická stabilita v území, 

 Zkvalitnění života na venkově, 

 Menší odliv místních obyvatel. 

2.7.4 Význam pro orgány státní správy  

Pozemkové úpravy přinášejí užitek široké společnosti, přirozeně tedy i orgánům státní 

správy. Větší význam pro orgány státní správy (především katastrální úřady, stavební 

úřady) mají komplexní pozemkové úpravy. Z výsledků KPÚ lze jmenovat obnovení 

katastrálního operátu, digitalizace map, odstranění duplicitních záznamů vlastnictví, 

zvýšení ekologické stability a další. Následující body vyjadřují nejdůležitější výsledky 

pozemkových úprav pro orgány státní správy [6]. 

 Obnova katastrálního operátu, 

 Nová kvalitní digitální katastrální mapa s přímou vazbou na situaci v terénu, 

 Odstranění zjednodušené evidence (ZE), 

 Odstranění duplicitních zápisů vlastnictví, 

 Nové podrobné bodové pole polohové (PBPP), 
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 Zvýšená retence krajiny, 

 Ochrana proti povodním, 

 Snížená eroze, 

 Ochrana povrchových a podzemních vod, 

 Zvýšená ekologická stabilita. 

2.8 Postup realizace pozemkových úprav 

Provedení pozemkových úprav je proces sestávající z řady přesně definovaných kroků 

v zákoně č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách. Tento proces je dále specifikován 

v Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav (aktualizovaná verze 

k 1. 5. 2012). V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivé kroky spolu se 

základními informacemi o procesu realizace pozemkových úprav dle zákona 

o pozemkových úpravách [4]. 

2.8.1 Zahájení řízení 

Řízení o pozemkových úpravách zahajuje vždy příslušný pozemkový úřad. Podnět pro 

zahájení řízení o pozemkových úpravách podávají vlastníci nadpoloviční většiny 

výměry zemědělské půdy v katastrálním území. Dále mohou být pozemkové úpravy 

vyvolány stavební činností. Poslední možností je zahájení PÚ z popudu Pozemkového 

úřadu na základě jasně definovaných důvodů. 

Požadavky na provedení pozemkových úprav posuzuje dotčený Pozemkový úřad. Dle 

zákona o pozemkových úpravách se následně do 30 dnů vyjádří v písemném sdělení. 

Shledá-li důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav za 

opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách. V odůvodněných případech může 

Pozemkový úřad zahájit řízení i bez podaných požadavků. V případě žádosti od 

vlastníků nadpoloviční většiny dotčeného katastrálního území musí Pozemkový úřad 

zahájit PÚ vždy. 

Pozemkový úřad v případě kladného rozhodnutí oznámí zahájení řízení veřejnou 

vyhláškou. Po dobu 15 dnů musí být rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce 

pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do 
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pozemkových úprav. Povinností Pozemkového úřadu je o zahájení řízení vyrozumět 

dotčené správní úřady a tyto musí do 30 dnů po obdržení vyrozumění stanovit 

podmínky k ochraně zájmů podle příslušných právních předpisů. 

2.8.2 Úvodní jednání 

V rámci tohoto jednání pozemkový úřad projedná především postup při stanovení 

nároků vlastníků, potřebu aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a 

další možné relevantní otázky. Dle § 7 zákona o pozemkových úpravách úvodní jednání 

svolává pozemkový úřad. Přítomni jednání musí být účastníci řízení a další vlastníci 

pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Účelem jednání je seznámí 

s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. 

V rámci úvodního jednání vlastníci pozemků zahrnutých do pozemkových úprav volí 

sbor zástupců. Toto uskupení zastupuje vlastníky během dalších fází řízení 

o pozemkových úpravách, a také při projednávání námitek k soupisu nároků vlastníků. 

Sbor zástupců je dále nápomocen během tvorby návrhu pozemkových úprav a plánu 

společných zařízení. 

Pro účel volby sboru zástupců je každý spoluvlastník omezen jedním hlasem. Sbor 

zástupců je poté zvolen v okamžiku vyslovení podpory nadpoloviční většiny vlastníků. 

Nevoleným členem sboru zástupců se automaticky stává ředitel pozemkového úřadu 

(popřípadě jím pověřený pracovník), zástupce obce a vlastník s minimálně 10 % 

podílem území dotčeného pozemkovými úpravami. Počet členů sboru stanovuje 

pozemkový úřad zpravidla v počtu 5 až 15 členů dle celkového počtu vlastníků a 

rozsahu řešeného území. 

2.8.3 Soupis a ocenění nároků vlastníků 

Tento bod volně navazuje na volbu sboru zástupců. Jeho účelem je přesně zjistit, jakými 

pozemky dotčení vlastníci disponují, konkrétně je zjišťována jejich cena, výměra, druh 

a vzdálenost. Během tohoto kroku se také zjišťují omezení pozemků, kterými může být 

zástavní a předkupní právo, věcná břemena a nájemní vztahy. Soupis nároků vlastníků 

pozemků provádí dle § 8 zákona o pozemkových úpravách Pozemkový úřad. Při 
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sepisování nároků je sbor zástupců ze strany pozemkového úřadu pravidelně 

informován o jeho průběhu. Dokončený soupis nároků je pozemkovým úřadem 

následně vyvěšen na příslušném obecním úřadě po dobu 15 dnů, a současně doručen 

dotčeným vlastníkům. 

V této fázi mohou vlastníci k soupisu uplatnit námitky ve lhůtě, kterou zvolí 

Pozemkový úřad. Předložené námitky následně projednává sbor zástupců (pokud je 

zvolen), popřípadě katastrální úřad. Výsledky projednání námitek musí být předloženy 

dotčeným vlastníkům v písemné podobě. 

Pro oceňování pozemků během řízení o pozemkových úpravách se používá zákon 

č. 151/1997 Sb. a vyhláška č. 540/2002 Sb. Podkladem k ocenění zemědělských 

pozemků jsou tzv. bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) evidované v číselných 

a mapových podkladech. Tento pojem vyjadřuje půdní a klimatické podmínky, jenž 

mají zásadní vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické 

ohodnocení. BPEJ je vyjádřena pětimístným číselným kódem. První číslice udává 

příslušnost ke klimatickému regionu, druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité 

hlavní půdní jednotce, čtvrtá číslice stanoví kombinaci svahování a expozice pozemku 

ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho 

složení. 

U pozemků jako jsou vinice, sady, zahrady, chmelnice a pozemky s lesním porostem se 

v nárocích vedle ceny pozemku uvádí i cena daného porostu. Cena porostu na 

pozemcích (popřípadě na jeho částech) se stanoví jako násobek výměry parcely nebo 

její části a průměrné ceny porostu za 1 m2. Cena porostu zahrnuje i podíl na ceně věci, 

která je součástí porostu nebo příslušenstvím pozemku (například vyvazovací 

konstrukce pro révu, chmel apod. Cena pro soupis nároků však může být stanovena i 

dohodou mezi vlastníky pozemků a vlastníky porostu. 

2.8.4 Návrh pozemkových úprav 

Návrh pozemkových úprav (dále jen "návrh") zajišťuje Pozemkový úřad u odborného 

zpracovatele, popřípadě návrh v nezbytných případech (§ 20 zákona 139/2002 Sb.) 

zpracuje sám. „Zpracovatelem návrhu mohou být pouze fyzické osoby, které mají k této 
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činnosti úřední oprávnění podle § 18. Dotčené správní úřady a správci podzemních a 

nadzemních zařízení jsou povinni v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému 

úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových 

úpravách a pro vypracování návrhu“ jak je uvedeno v § 2 zákona 139/2002 

o pozemkových úpravách[4]. 

Zpracování návrhu pozemkových úprav předchází provedení podrobného průzkumu 

terénu v celém obvodu pozemkových úprav. Jedná se o zjištění způsobu užívání 

pozemků a vyznačení jejich hranic, přístupu na pozemek, technického stavu obslužných 

komunikací, degradace půdy, stavu závlah, nebo odvodnění a dalších. Současně je 

prováděno porovnání skutečného stavu pozemků se stavem evidovaným v katastru 

nemovitostí. Jsou zaměřovány stavby (resp. předměty), které budou i nadále obsahem 

souboru geodetických informací katastru nemovitostí. Poté je již zpracován plán 

společných zařízení, jehož návrh posuzuje sbor zástupců (popř. vlastníci, není-li sbor 

zvolen) a schválí jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Nejčastěji navrhovaná 

opatření v rámci plánu společných zařízení jsou uvedena v následujících bodech, jak 

uvádí § 2, odst. 8 zákona o pozemkových úpravách [4]. 

 „opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, 

propustky, brody, železniční přejezdy a podobně, 

 protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, 

zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a 

podobně, 

 vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a 

ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, 

ochranné hráze, suché poldry a podobně, 

 opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako 

místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a 

terénní úpravy a podobně“. 

V konečné fázi zpracovatel návrhu projedná nové uspořádání pozemků s dotčenými 

vlastníky pozemků a vlastníci jsou následně povinni se k návrhu vyjádřit. V průběhu 

řízení svolává Pozemkový úřad nejméně jednou za 6 měsíců kontrolní den, na který 

přizve zástupce obce, sboru a dotčených správních úřadů. 
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2.8.5 Rozhodnutí o pozemkových úpravách 

Před vydáním konečného rozhodnutí musí být návrh vystaven po dobu 30 dnů v obci a 

zároveň musí být zpřístupněn k nahlédnutí. V případě připomínek a po provedení 

příslušných úprav návrhu si musí pozemkový úřad vyžádat nové vyjádření od dotčených 

účastníků. Po uplynutí 30 dnů svolá pozemkový úřad závěrečné jednání. Zde úřad 

zhodnotí konečný návrh pozemkových úprav. „Pozemkový úřad rozhodne o schválení 

návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin 

výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových 

úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho podílu na celkové 

výměře pozemků“ jak je uvedeno v § 11, odst. 4 zákona o pozemkových úpravách [4]. 

Pokud je proti schválenému návrhu pozemkových úprav podáno odvolání, pozemkový 

úřad seznámí účastníky řízení s obsahem odvolání. Účastníci řízení mají možnost se 

poté k odvolání do 7 dnů vyjádřit. O napadnutém rozhodnutí může se souhlasem 

dotčených účastníků řízení rozhodnout příslušný Pozemkový úřad. V případě uznání 

námitek se proces schvalování opakuje dle předchozích odstavců. 

Schválený návrh zavazuje Pozemkový úřad k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrad účastníkům a lhůty podle § 10 odst. 2 a pro 

zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Současně je schválený návrh 

závazným podkladem pro přechod vlastnických práv pozemků, na nichž se nacházejí 

společná zařízení. Proti výše zmíněným se již nelze odvolat. 

2.8.6 Provádění pozemkových úprav 

Tento bod je finální etapou řízení o pozemkových úpravách. Na základě § 12 zákona 

o pozemkových úpravách stanoví Pozemkový úřad ve spolupráci se sborem zástupců 

postup při realizaci společných zařízení. Dále Pozemkový úřad zajistí vytyčení nového 

uspořádání pozemků v terénu. 

V případě realizace plánu společných zařízení v rámci schválených pozemkových úprav 

se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití 

území. Jedná se tedy například o změnu druhů pozemků, výstavbu polních a lesních 

cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení. 
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2.9 Financování pozemkových úprav 

Veškeré financování Pozemkových úprav je zajišťováno ze státního rozpočtu. Na 

financování se však mohou podílet i samotní účastníci pozemkových úprav. V případě 

zájmu se na financování pozemkových úprav mohou podílet i jiné fyzické a právnické 

osoby a stát jim v takovém případě může poskytnout dotace. V případě vyvolání 

pozemkových úprav v důsledku stavební činnosti, hradí veškeré náklady stavebník, a to 

na území dotčeného stavbou.  

„Do nákladů náleží náklady na přípravu zahájení pozemkových úprav, identifikaci 

parcel, místní šetření, zaměření skutečného stavu, vypracování návrhu, vytyčení 

pozemků, vyhotovení geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn, 

popřípadě nového souboru geodetických informací, peněžité náhrady poskytované 

pozemkovým úřadem podle tohoto zákona, zřízení věcných břemen, realizaci 

společných zařízení a technickou pomoc při vytváření ucelených hospodářských 

jednotek“ jak je uvedeno v § 11, odst. 4 zákona o pozemkových úpravách [4]. 

Pozemkové úpravy jsou financovány ze zvláštních fondů pro několikaleté období. 

Ministerstvo zemědělství v rámci plánů stanovuje strategii realizace a finanční zajištění 

pro hrazení pozemkových úprav. Náklady vynaložené na pozemkové úpravy do roku 

2010 vyjadřuje následující tabulka [11]. 

Tabulka 2.2 - Náklady na PÚ v ČR 

rok 
náklady na pozemkové úpravy v tis. Kč 

JPÚ KPÚ 

2006 116 983 1 132 104 

2007 164 910 1 007 188 

2008 224 098 1 281 778 

2009 197 745 1 715 560 

2010 165 098 1 471 599 

V současné době platí tzv. „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního 

zabezpečení v letech 2010 až 2013“ vydaný 11.2.2010 [12]. Tento dokument a 

dostatečné finanční zázemí proto mají zajistit stabilní podporu provádění pozemkových 

úprav. Cílem je předejít finančním problémům mezi roky 2003-2006, které vedly 
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k narušení postupu plánované činnosti v rámci pozemkových úprav, jak uvádí tento 

[12]. Dokument stanovuje cíle v různých časových horizontech od dlouhodobých ke 

střednědobým. Dlouhodobý plán má za cíl především provedení pozemkových úprav 

v obcích do dvou tisíc obyvatel, zvýšení kvality života, zvýšení biodiverzity a 

zachování kulturně historických hodnot. U střednědobých cílů je záměrem provedení 

pozemkových úprav ze strany vlastníků pozemků, respektive jejich uživatelů, 

Pozemkového fondu ČR, Ředitelství silnic a dálnic a dalších subjektů. 

Konkrétním cílem v rámci dokumentu „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb 

finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013“ je úspěšné dokončení 180-200 

komplexích pozemkových úprav za rok a 50 jednoduchých pozemkových úprav za rok. 

Pro pozemkové úpravy mezi roky 2010-2013 je proto vyčleněno 8,86 mld. Kč. 
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3 SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

3.1 Plán společných zařízení (PSZ) 

Plán společných zařízení je dle zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách povinou 

součástí komplexních pozemkových úprav. Plán společných zařízení je dále upraven 

prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

Plán společných zařízení je, vedle obnoveného katastrálního operátu, výsledek 

komplexních pozemkových úprav. Jedná se v podstatě o krajinný plán, který řeší 

veřejné zájmy v určitém území. Po dokončení pozemkových úprav jsou plány 

společných zařízení většinou převáděny do vlastnictví obce. Mohou však být také 

převedena do vlastnictví jiného subjektu, jako je Zemědělská a vodohospodářská 

správa, Lesy ČR, případně jiný vhodný vlastník. Vlastnictvím společného zařízení 

vyplývá majiteli povinnost jeho pravidelné údržby a oprav. 

Plán společných zařízení se navrhuje a realizuje především s cílem zpřístupnit pozemky, 

zvýšit prostupnost krajiny, potlačit degradační procesy půdy, zlepšit vodní režim území, 

a zajistit celkovou ekologickou rovnováhu krajiny. Jeho součástí jsou textové a mapové 

části, obvykle doplněné o další obrazové, grafické a výpočetní přílohy. Vypracování 

PSZ probíhá v součinnosti projektanta pozemkových úprav a celé škály specialistů. 

Jedná se především o projektanty a odborníky zabývající se územním plánováním, 

generely ÚSES (územní systém ekologické stability), erozními a vodohospodářskými 

poměry, dopravními poměry a rozborem zemědělské i nezemědělské činnosti. Plán 

společných zařízení obsahuje především následující části, jak uvádí [7]: 

 návrh nové cestní sítě, 

 návrh protierozních opatření, 

 návrh vodohospodářských opatření,  

 návrh prvků ÚSES, 

Plány společných zařízení se nejčastěji provádějí při pozemkových úpravách větších 

území. V rámci řešeného území se realizuje větší počet společných zařízení z výše 
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jmenovaných čtyř částí. Jedná především o realizaci polních cest a terénní úpravy 

spojené se zatravněním a další výsadbou keřů nebo stromů. Dále se jedná o příkopy, 

průlehy, meze, terasy a úpravy vodních toků. 

3.2 Kategorie a typy společných zařízení 

Tato kapitola obsahuje podrobnější popis vybraných typů společných zařízení, řešených 

v rámci této práce. Příloha č.2 této práce obsahuje detailní seznam společných zařízení 

v členění do čtyř základních kategorií. 

3.2.1 Hlavní polní cesta 

První typ patří do skupiny společných zařízení pro zpřístupnění. Hlavní polní cesta 

spojuje pozemky s významným bodem, jako jsou například dvě sousední obce, objekty 

živočišné výroby, sídlo hospodáře atp. Polní cesty obecně slouží zejména zemědělské 

dopravě, mohou ale plnit i jinou dopravní funkci, například jako cyklistická stezka, 

nebo stezka pro pěší. 

Celý její průběh je konstantní, má tedy stejné návrhové parametry. Tato účelová 

komunikace je vždy navrhována jako zpevněná a opatřuje se nejčastěji asfaltovým 

krytem, nebo štěrkem prolévaným asfaltem. Hlavní polní cesty se dále navrhují jako 

jednopruhové nebo dvoupruhové s doporučenou šířkou 4,5 m včetně krajnic a 

návrhovou rychlostí 30 km/h. Jejich návrh je obvykle doplňován řadou doprovodných 

zařízení (propustky, výhybny, zalesnění atd.). 

3.2.2 Vedlejší polní cesta 

Vedlejší polní cesty se napojují na hlavní polní cesty a výjimečně na silnice III. třídy. 

Jejich povrch je většinou nezpevněný, některé úseky s nízkou únosností podloží, 

popřípadě s vyšší hladinou spodní vody mohou být provedeny jako zpevněné. 

Povrch je nejčastěji navržen štěrkový, nebo ze stabilizovaných zemin. Vedlejší polní 

cesty jsou navrhovány vždy jako jednopruhové s doporučenou šířkou 4,0 m a 
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návrhovou rychlostí 30 km/h. Návrh stejně jako u hlavních polních cest obsahuje i další 

doprovodná zařízení. 

3.2.3 Suchá nádrž (poldr) 

Suchá nádrž je vodní dílo patřící do skupiny protierozních opatření. Toto společné 

zařízení zachycuje vodu z přilehlých svodných prvků a slouží tak k protipovodňové 

ochraně. V nádrži se voda za běžných podmínek většinou neakumuluje, popřípadě je 

nádrž zaplněna jen částečně. Jakmile dojde k přívalovým srážkám, celý retenční prostor 

se postupně naplní. Současně probíhá odtok vody vypouštěcím zařízením v množství 

únosném pro navazující vodní tok. Případná povodňová vlna je tak suchou hrází 

pohlcena a následné škody nevznikají, popřípadě jsou minimální. Po ukončení srážky se 

naplněná nádrž postupně v delším časovém horizontu vyprazdňuje. 

V suché nádrži se současně ukládají erodované částice půdy, díky čemuž jsou chráněny 

vodní nádrže níže na toku, nebo samotný vodní tok, proti zanášení. Suché nádrže jsou 

často využívány jako travní porosty. 

3.2.4 Biokoridor 

Biokoridor patří do skupiny krajinářsky/ekostabilizujících opatření. Jedná se o území 

umožňující migraci organismům mezi dalšími biocentry. Dohromady biocentra tvoří 

územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Biokoridory jsou v naprosté většině 

realizovány jako souvislá plocha odlišné vegetace ve tvaru linie nebo pásu protínající 

okolní zemědělsky využívanou krajinu. Konkrétně se jedná o přírodní plochy, jako jsou 

strouhy, meze, aleje, souvislé pásy křovin, živé ploty apod. 

„Minimální šířka lokálního biokoridoru je 15 m pro lesní společenstva, 20 m pro luční 

nebo mokřadní společenstva, 10 m pro stepní lada. Maximální délka lokálního 

biokoridoru je 2 km pro většinu typů. Maximální délka přerušení lokálního biokoridoru 

je rozdílná podle druhu pozemku na přerušení a je v rozmezí od 15 do 100 m“ [13]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_d%C3%ADlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
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3.2.5 Biocentrum 

Biocentrum patří do stejné skupiny opatření jako biokoridor. Jedná se o část krajiny 

poskytující podmínky pro trvalou existenci přirozeného, nebo přírodě blízkého 

ekosystému. Umožňuje trvalou existenci živočišných druhů a jejich společenstev. Pro 

správné fungování biocentra je důležité dodržení jeho minimální rozlohy, která činí 3 ha 

pro lesní, luční nebo kombinovaná společenstva, 1 ha pro stepní nebo mokřadní 

společenstva a 0,5 ha pro skalní společenstva jak uvádí [13]. Biocentrem tak například 

může být louka s převahou přirozeně rostoucích druhů, rybník, nebo volně stojící les. 

3.2.6 Vegetační úpravy a následná péče 

Vegetační úpravy se řadí také do skupiny krajinářsky/ekostabilizujících opatření. Jejich 

účel je především krajinářský (estetický) a doplňující pro ostatní společná zařízení. 

Jedná se například o stromy vysazené na předělu pozemků, malé skupinky stromů 

vysazených na rozcestí atd. Dále se například jedná o obnovovaných částí historických 

komponovaných krajin. V rámci těchto úprav se nejčastěji realizují aleje, průhledy, 

skupiny stromů apod. 
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4 ROZPOČTOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

4.1 Rozpočet stavebního objektu 

Rozpočty jsou ve stavebnictví sestavovány za účelem sestavení co nejpřesnější ceny 

stavebních objektů. Jedná se tedy o výčet pokud možno všech nákladů, které vznikají 

v souvislosti se stavební činností. Rozpočet je pro účastníky výstavby podkladem pro 

finanční plánování výstavby, a také její finanční plnění. Investorovi dává přehled 

o přibližné ceně stavebního díla a pro dodavatele slouží jako podklad pro nabídkovou 

cenu. 

Struktura rozpočtu není v České republice předepsána žádnou právní normou. V praxi 

struktura rozpočtu závisí na několika faktorech. Prvním je účel, pro který je rozpočet 

zpracován. Druhým faktorem je podrobnost stavební dokumentace a třetím jsou použité 

oceňovací podklady. 

Rozpočet stavebního objektu je součástí tzv. Souhrnného rozpočtu. Tento rozpočet 

obsahuje všechny náklady stavebního díla od přípravy, přes provedení až po předání 

díla investorovi. Veškeré náklady jsou rozděleny do jedenácti kapitol – XI. hlav. 

Rozpočet stavebního díla je součástí III. a IV. hlavy. 

4.1.1 Podklady pro sestavení rozpočtu stavebního objektu 

Pro sestavení kvalitního rozpočtu jsou důležité především kvalitní podklady 

v dostatečném množství. Pro sestavení rozpočtu se obecně používají dvě skupiny 

podkladů – technické a oceňovací podklady. Následující členění vyjadřuje základní 

podklady pro sestavení rozpočtu: 

 Technické podklady: 

 Technické zprávy, 

 Výkresová dokumentace, 

 Výkaz výměr. 
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 Oceňovací podklady: 

 Rozpočtové ukazatele, 

 Třídníky stavebních konstrukcí a prací (TSKP), 

 Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO), 

 Sborníky plánovaných cen materiálů, 

 Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací. 

Sborníky resp. ceníky cen materiálů mohou být tvořeny individuálně, popřípadě lze 

využít ceníky vydané specializovanými inženýrskými firmami. 

4.1.2 Postup sestavení rozpočtu stavebního objektu 

Jak již bylo výše napsáno, vzhled rozpočtu není předepsán žádnou normou. Pro 

zjednodušení orientace všech zúčastněných stran v procesu realizace stavebního díla 

však existuje již jistá zažitá forma. 

V první fázi je dle projektové dokumentace stavebního objektu sestavován výkaz výměr 

všech konstrukcí, jak uvádí ÚRS PRAHA [14]. Výkaz výměr je seznam vypočtených 

množství stavebních prací z projektové dokumentace. Položky v něm jsou řazeny podle 

skupin stavebních dílů v pořadí dle TSKP. 

„V dalším kroku se jednotlivým výměrám přiřazuje jednotková cena. Platí pravidlo, že 

se položky do rozpočtu zapisují v návaznosti na výkaz výměr. Součinem výměry a 

jednotkové ceny získáme náklady jednotlivých položek. Součástí rozpočtu může být 

také specifikace a ocenění technického zařízení. Dalšími možnostmi, jak rozšířit 

rozpočet je přidání specifikace limitek materiálů, profesí, strojů, dopravy a doplnění 

slepým položkovým rozpočtem“ [15]. 

V další fázi je souhrnný rozpočet rozdělen v tzv. Rekapitulaci rozpočtu. Pro 

zjednodušení lze říct, že se jedná o součet stavebních prací a nákladů spadajících do 

konkrétního stavebního dílu či řemesla. 

V předposlední fázi rozpočtu je vypracován Krycí list. Tato část rozpočtu tvoří úvodní 

list celého rozpočtu. Obsahuje proto údaje důležité pro základní seznámení se stavebním 



34 

objektem a souvisejícími náklady. Jsou zde uvedeny základní údaje o stavbě, náklady 

na měrnou a účelovou jednotku a rozepsané rozpočtové náklady. 

Souhrnný list stavby je poslední fází sestavování rozpočtu stavebního objektu. Tento list 

obsahuje celkové náklady zakázky. 

Pro znázornění je v příloze č. 1 uveden položkový rozpočet SO01 - Želeč II - suchá 

nádrž N1, TTP3 

4.2 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů (RUSO) 

Rozpočet stavebního objektu se obvykle sestavuje během investiční fáze pro zjištění co 

nejpřesnější ceny. Druhou možností je sestavení ceny stavebního díly pomocí 

rozpočtových ukazatelů stavebních objektů. Tento výpočet ceny se uplatňuje především 

v předinvestiční fázi, kdy je k dispozici pouze studie stavby. Takto stanovená cena 

přispěje k posouzení ekonomické efektivnosti stavby. 

4.2.1 Postup výpočtu ceny stavebního díla za pomoci RUSO 

Rozpočtové ukazatele stavebních objektů slouží především ve fázi, kdy je nedostatek 

podkladů k sestavení položkového rozpočtu, a také ke zjednodušení rozpočtování. 

Výpočet ceny za pomoci RUSO je prováděn dle následujícího vzorce: 

Cena v Kč za objekt = RU v Kč/m.j. x počet m.j. objektu 

Použité zkratky: 

RU – rozpočtový ukazatel 

m.j. – měrná jednotka 

Cenu za objekt tedy získáme vynásobením vhodného rozpočtového ukazatele počtem 

měrných jednotek stavebního objektu (m2, m3, počet lůžek apod.). Výsledkem je tzv. 

propočet ceny stavebního objektu. 
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4.2.2 Karta rozpočtového ukazatele 

Hodnoty rozpočtových ukazatelů stavebních objektů jsou získávány výpočtem z již 

realizovaných staveb. Rozpočtový ukazatel získáme následujícím vztahem: 

RU =  Σ nákladů stavby / počet m.j. stavby 

Použité zkratky: 

RU – rozpočtový ukazatel 

m.j. – měrná jednotka 

Hodnoty rozpočtového ukazatele tedy vypočítáme jako podíl celkových nákladů stavby 

a jejích měrných jednotek. Pro rozpočtové ukazatele je nutné volit vhodné jednotky, pro 

stanovení RU liniové stavby tedy lze zvolit běžný metr (bm), pro budovu lze užít metr 

kubický (m3). 

Výpočet rozpočtových ukazatelů se realizuje v „Kartě rozpočtového (nákladového) 

ukazatele“. Důvodem využití tohoto systému je přehlednost výpočtu, dostatečný obsah 

informací pro porovnání staveb, schematický nákres stavby a podrobné údaje 

o nákladech na stavbu. Karta rozpočtového ukazatele zpravidla obsahuje následující 

informace [16]: 

 Číslo karty, 

 Název objektu, popis, nákres, 

 Údaje o cenové úrovni a zatřídění, 

 JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů, 

 CZ-CC – klasifikace stavebních děl, 

 Měrné jednotky, 

 Náklady na měrnou jednotku, 

 Rozpočtové náklady objektu. 
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5 SESTAVENÍ CENOVÉ DATABÁZE 

Stavebnictví je složitým oborem s nepřeberným množstvím stavebních objektů, 

konstrukcí a materiálových charakteristik. Z důvodu potřeby zjednodušení třídění 

staveb byly zavedeny klasifikace a třídníky. Lze jmenovat například Třídník stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP), Jednotnou klasifikaci stavebních objektů (JKSO), 

Standardní klasifikaci produkce (SKP) a Klasifikaci stavebních děl (CZ-CC). Zmíněné 

podklady třídí stavební objekty dle jejich určení do logických skupin a stejně tak je 

použito třídění pro konstrukce a materiály. 

Třídník JKSO je již nahrazen zmíněnými klasifikacemi a třídníky SKP, CZ-CC, 

v oblasti oceňování je však stále využíván. Proti aktuálně využívaným číselníkům je 

stále nejpodrobnější, co se týká zatřídění stavebních objektů. Využívá se především 

k evidenci a oceňování pomocí objemových ukazatelů (např. RUSO). Proto je systém 

JKSO použit pro třídění stavebních objektů uvedených v příloze této práce. Současně je 

uvedena i alternativa v podobě klasifikace CZ-CC. 

S třídníky a klasifikacemi úzce souvisí katalogy rozpočtových ukazatelů. Od roku 1990 

vydával katalogy rozpočtových ukazatelů stavebních objektů Ústav racionalizace ve 

stavebnictví. Od roku 1992 vydává tuto publikace společnost ÚRS PRAHA, jako 

nástupnická organizace Ústavu racionalizace ve stavebnictví. Tato publikace obsahuje 

ukazatele průměrné orientační ceny na účelovou jednotku pro obory stavebních objektů 

číslo 801-833. V každém oboru je dále uvedeno podrobnější členění dle materiálových 

charakteristik od 1 do 9. Pro zjištění ceny například za m3 zděných budov pro zdravotní 

péči je tedy nutné vyhledat v katalogu její přesný kód a materiálovou charakteristiku. 

Pod kódem stavby 801 11 lze zjistit hledanou částku. 

Tato databáze však neobsahuje veškeré možné stavební objekty. V oblasti společných 

zařízení pozemkových úprav neexistují dostačené podklady pro jejich finanční 

posouzení. Jejich absence může vyústit v nepřesné odhady nákladů stavby 

v předinvestiční fázi a následné chybné rozhodnutí o investici. 
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V rámci této práce proto byla vybraná společná zařízení pozemkových úprav přeceněna 

do aktuální cenové hladiny. Zjištěné náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací 

stavebního každého objektu byly vloženy do karty rozpočtového ukazatele. Z celkových 

nákladů stavby a její zvolené měrné jednotky byl následně vypočítán charakteristický 

rozpočtový ukazatel pro daný stavební objekt. Karta rozpočtové ukazatele dále obsahuje 

podrobný popis stavebního objektu (společného zařízení) a jeho nákres. Ze všech 

zpracovaných karet rozpočtových ukazatelů (celkem 21) byla sestavena databáze. 

Rozhodující údaje, tedy zatřídění v JKSO, typ stavebního objektu, jeho původní cena a 

aktuální cena viz Tabulka 6.1 - Cenové vyhodnocení zpracovaných společných zařízení, 

uvedená v následující kapitole. 



38 

6 VYHODNOCENÍ 

V této práci došlo k částečnému zpracování společných zařízení u dvou komplexních 

pozemkových úprav. Bylo provedeno cenové porovnání původní cenové úrovně (rok 

2003, resp. 2004) s aktuální cenovou úrovní roku 2011. Ceny jsou v tabulce uvedeny 

bez DPH. Výstupem je poslední odstavec Tabulka 6.1 - Cenové vyhodnocení 

zpracovaných společných zařízení, kde jsou uvedeny rozpočtové ukazatele konkrétních 

pozemkových úprav. 

První je KPÚ Brodek u Konice. Zde bylo zpracováno celkem šestnáct stavebních 

objektů. Z vypočtených hodnot byla provedena jednoduchá statistika. Bylo zjištěno, že 

cena komplexních pozemkových úprav v Brodku u Konice vzrostla oproti roku 2003 

průměrně o 11,94 %. U tří stavebních objektů cena v rozpočtu oproti roku klesla 

průměrně o 1,2 %, naopak nejvíce cena vzrostla SO16 - IP6 – vegetační úpravy, celkem 

o 23 %. U větších stavebních objektů, jako jsou polní cesty, cena vzrostla průměrně 

o 1,59 %. 

Druhou jsou KPÚ Želeč na Hané. Zde bylo zpracováno pět stavebních objektů, ale 

s podstatně většími náklady proti KPÚ v Brodku u Konice. Hodnoty v tabulce byly též 

podrobeny statistice. Zde cena oproti roku 2004 také vzrostla, a to průměrně o 10,16 %. 

U stavebního objektu SO01 – suchá nádrž N1, TT3 byl zjištěn pouze 0,5 % nárůst ceny 

proti roku 2004. U SO05 – biocentrum Bc 18 byl naopak zjištěn nárůst o celých 26 %. 

U polních cest činí nárůst rozpočtových nákladů průměrně 9 %. 
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Tabulka 6.1 - Cenové vyhodnocení zpracovaných společných zařízení 

 

  

Stavební objekt JKSO rok původní cena (Kč) aktuální cena (2011) RU (Kč/m.j.)

SO01a - Hlavní polní cesta C1a, 822 29 2003 3 749 777 3 711 469 13 746

SO01b - Hlavní polní cesta C1b, 822 29 2003 2 486 452 2 460 480 2 854

SO02 - Hlavní polní cesta C2, 822 29 2003 8 013 911 8 088 744 7 435

SO03 - Polní cesta C33, 822 29 2003 37 506 35 538 115

SO14 - LBK 4f - vegetační úpravy, 823 29 2003 484 199 477 970 64

SO14 - LBK 4f - 1. rok následné péče, 823 29 2003 33 183 39 952 5

SO14 - LBK 4f - 2. rok následné péče, 823 29 2003 33 183 39 952 5

SO14 - LBK 4f - 3. rok následné péče, 823 29 2003 23 196 27 232 4

SO14 - LBK 4f - 4. rok následné péče, 823 29 2003 20 017 23 666 3

SO14 - LBK 4f - 5. rok následné péče, 823 29 2003 19 242 22 589 3

SO16 - IP 6 - vegetační úpravy, 823 29 2003 147 308 158 926 370

SO16 - IP 6 - 1. rok následné péče, 823 29 2003 10 975 13 516 31

SO16 - IP 6 - 2. rok následné péče, 823 29 2003 10 975 12 748 30

SO16 - IP 6 - 3. rok následné péče, 823 29 2003 5 398 6 426 15

SO16 - IP 6 - 4. rok následné péče, 823 29 2003 5 069 6 057 14

SO16 - IP 6 - 5. rok následné péče. 823 29 2003 4 989 5 946 14

SO01 -  suchá nádrž N1, TT3, 833 11 2004 6 081 904 6 113 646 291

SO02 - polní cesta C 31, HP6, HP7, 822 29 2004 1 743 494 1 897 016 1661

SO03 - polní cesta C 20, ZP1, 822 29 2004 385 511 424 850 1073

SO04 - biokoridor RbK1, 823 29 2004 5 882 342 6 190 183 100

SO05 - Biocentrum Bc18. 823 29 2004 1 805 281 2 275 125 56

KPÚ Brodek u Konice

KPÚ Želeč na Hané
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7 ZÁVĚR 

První část této práce popisuje problematiku pozemkových úprav. Z historie 

pozemkových úprav v českých zemích je zde plynulý přechod k současnosti 

pozemkových úprav a jejich začlenění v evropském právu. V této části je dále obsaženo 

rozdělení pozemkových úprav a především výčet jejich cílů. Následuje detailní popis 

postupu od zahájení řízení pozemkových úprav až k jejich realizaci. Druhá část 

vysvětluje pojem „společná zařízení pozemkových úprav“ a jeho význam v rámci 

pozemkových úprav. Následně jsou popsána společná zařízení zpracovaná v této práci. 

V návaznosti na výčet několika druhů společných zařízení je v příloze uveden detailní 

společných zařízení v členění do čtyř základních kategorií. Třetí část se týká 

rozpočtování společných zařízení pozemkových úprav. Nejprve je zde obecně popsán 

postup sestavení rozpočtu, a princip výpočtu rozpočtových ukazatelů stavebních objektů 

a sestavení karet rozpočtových ukazatelů. Čtvrtá část vysvětluje problematiku katalogů 

rozpočtových ukazatelů vydávaných odbornými organizacemi a jejich nedostatek 

v oblasti rozpočtových ukazatelů pro pozemkové úpravy. 

Hlavním cílem této práce bylo zpracování rozpočtů společných zařízení pozemkových 

úprav a jejich přecenění do aktuální cenové hladiny. Ze zjištěných finančních podkladů 

byly sestaveny karty rozpočtových ukazatelů. Výstupem je databáze rozpočtových 

ukazatelů konkrétních společných zařízení. Tabulka 6-1 byla podkladem pro statistické 

porovnání nákladů stavebních objektů mezi dobou sestavení rozpočtu a současnou 

cenovou hladinou. Z tabulky 6-1 vyplývá průměrný nárůst nákladů o cca 11,05 % oproti 

datu sestavení rozpočtu. V porovnání s indexem stavebních děl Českého statistického 

úřadu je tento nárůst nižší, než průměrný nárůst cca 17 % za dané období dle ČSÚ [17]. 

Stavebnictví a zajišťování provozu budov je značně energeticky náročné odvětví 

průmyslu. Většina staveb má jednostranné využití, nebo je využita úzkou skupinou 

obyvatel. Pozemkové úpravy a související společná zařízení jsou naproti tomu určena 

široké veřejnosti, a to na desítky, nebo v některých případech stovky let. Jejich 

energetická náročnost je mnohdy také značná, existují však zásahy jednoduché a přesto 

rozsáhlé, jako například výsadba zeleně, úprava vodních toků, jednoduchá protierozní 

opatření – například meze, větrolamy a mnoho dalších. Realizace pozemkových úprav 
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je složitý proces sestávající z mnoha kroků. V oblasti projektování se jedná o desítky 

výkresů a technických zpráv. V oblasti rozpočtování je nutné zpracovat podrobné 

rozpočty. Především je však nutné na začátku řízení o pozemkových úpravách 

rozhodnout o efektivnosti investice. Jako podklad ke správnému rozhodnutí lze tedy 

využít získané rozpočtové ukazatele v rámci této práce. Přínos to může být skromný, 

avšak logicky zapadající do celku jménem pozemkové úpravy. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1: Položkový rozpočet SO01 - Želeč II - suchá nádrž N1, 

TTP3 

Příloha č.2: Rozdělení společných zařízení 

Seznam plánů společných zařízení je převzat ze serveru la-ma [13]. 

Příloha č.3: Karty rozpočtových ukazatelů 

1. Komplexní pozemková úprava Brodek u Konice: 

1-1. SO01a - Hlavní polní cesta C1a, 

1-2. SO01b - Hlavní polní cesta C1b, 

1-3. SO02 - Hlavní polní cesta C2, 

1-4. SO03 - Polní cesta C33, 

1-5. SO14 - LBK 4f - vegetační úpravy, 

1-6. SO14 - LBK 4f - 1. rok následné péče, 

1-7. SO14 - LBK 4f - 2. rok následné péče, 

1-8. SO14 - LBK 4f - 3. rok následné péče, 

1-9. SO14 - LBK 4f - 4. rok následné péče, 

1-10. SO14 - LBK 4f - 5. rok následné péče, 

1-11. SO16 - IP 6 - vegetační úpravy, 

1-12. SO16 - IP 6 - 1. rok následné péče, 

1-13. SO16 - IP 6 - 2. rok následné péče, 

1-14. SO16 - IP 6 - 3. rok následné péče, 

1-15. SO16 - IP 6 - 4. rok následné péče, 

1-16. SO16 - IP 6 - 5. rok následné péče. 

2. Komplexní pozemková úprava Želeč na Hané: 

2-1. SO01 - suchá nádrž N1, TT3, 

2-2. SO02 - polní cesta C 31, HP6, HP7, 

2-3. SO03 - polní cesta C 20, ZP1, 

2-4. SO04 - biokoridor RbK1, 

2-5. SO05 - Biocentrum Bc18. 


