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Cíle pozemkových úprav
- zákon č. 139/2002 Sb. (§ 2)

Ø Uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům
Ø Zajištění podmínek pro racionální hospodaření vlastníků 

půdy
Ø Zpřístupnění pozemků
Ø Ochrana a zúrodnění půdního fondu
Ø Zlepšení hospodaření s vodou v krajině
Ø Zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí
Ø Zvýšení ekologické stability krajiny



Formy pozemkových úprav

Ø Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) – řeší zpravidla jedno celé 
katastrální území

Ø Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) – řeší pouze některé 
hospodářské potřeby v území obvykle menším než jedno k.ú.

   Formou JPÚ lze provádět i upřesnění nebo rekonstrukci přídělů 
půdy



Zákon č. 139/2002 Sb. 
– plán společných zařízení, § 9 odst. (8)

Ø Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní nebo 
lesní cesty, mostky, propustky, brody, žel. přejezdy apod.)

Ø Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu 
(protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné 
příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod.)

Ø Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému 
odvedení povrchových vod a ochraně území před 
záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, 
ochranné hráze, suché poldry apod.)

Ø Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 
zvýšení ekologické stability (místní ÚSES, doplnění příp. 
odstranění zeleně, terénní úpravy apod.)



Plán společných zařízení

Ø Plán společných zařízení posoudí sbor zástupců nebo 
vlastníci, není-li sbor zvolen, a schválí jej 
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání

Ø PÚ předloží zpracovaný plán dotčeným orgánům státní 
správy, které se k němu do 30 dnů vyjádří

Ø Pro nezbytnou výměru půdního fondu pro společná 
zařízení se přednostně použijí pozemky ve vlastnictví 
státu, potom obce, příp.se podílejí vlastníci poměrnou 
částí svých pozemků



Realizace pozemkových úprav

Ø Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po 
projednání se sborem (zástupců) a za jeho průběžné 
spolupráce stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a 
se zřetelem na finanční zajištění postup realizace společných 
zařízení a dalších opatření vyplývajících ze schváleného 
návrhu.

Ø Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu 
vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco 
jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. 
Pokud se má stát vlastníkem společného zařízení jiná osoba 
než obec, může získat bezúplatné vlastnictví k takovému 
zařízení pouze v případě, že společné zařízení má sloužit 
veřejnému zájmu.

   



KPÚ
Výměra 

(ha) JPÚ Výměra 
(ha)

Celkem % 
z plochy ZPF

Ukončené k 
30.6.2010

1 046 456 818 2 453 203 102 15,8

Rozpracované 
k 30.6.2010

782 394 995 254 65 533 10,9

Plánované k 
zahájení do 
roku 2013

665 304 406 146 33 543 8,0



Finanční prostředky pro činnost PÚ
(mil. Kč, zaokrouhleno)

Zdroje 2007 2008 2009 2010

Státní rozpočet 700 800 630 700

Protipovodňové 
konto 65 80 (45) 113 70 + 330

PF ČR 200 400 (243) 218 400 

ŘSD 100 130 102 180

OP Zemědělství 280 5 - -

PRV - 780 870 700

Celkem 1 345 2 003 1 933 2 380



1 668 km 
polních cest



447 ha protierozních 
   opatření



483 ha 
vodohospodářských 
opatření



1 050 ha 
ekologických opatření

















Děkuji za pozornost

Ing. Jana Pivcová Ministerstvo zemědělství ČR
                                    vedoucí odd. kontroly a rozpočtu

Sekce Ústřední pozemkový úřad
Tel.:  221 812 107
E-mail:             jana.pivcova@mze.cz
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