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ABSTRAKT

Studie se zabývá problematikou institucionálních vztahů na trhu s půdou v EU a v ČR. Nejdříve je na 
základě studia zákonných norem vybraných evropských zemí a odborné literatury sestaven přehled 
přístupů k regulaci trhu s půdou. Dále jsou uvedené podklady analyzovány s pomocí ekonomických 
indikátorů. V navazující části je analyzována role zemědělské půdy ve společnosti, základní souvislosti 
politiky ve vztahu k zemědělské půdě a podrobně rozebrána právní úprava pozemkového vlastnictví 
k půdě v ČR, především realizace vlastnického práva a pozice vlastníka. Rovněž je zde popsána právní 
úprava pozemkového vlastnictví ve vybraných zemích EU, zejména vybrané právní a společenské 
faktory týkající se nákupu a jiných dispozic s půdou, právní režim prodeje půdy a pachtu a jeho 
společenská úloha i exkurz do právní situace ve východních zemích. Je zde analyzován kvantitativní 
vývoj tržního prostředí v ČR i EU a jsou popsány výsledky dotazníkového šetření k trhu s půdou  
a výsledky majetkové provázanosti kupců zemědělské půdy podle regionální příslušnosti. V závěru 
práce jsou popsány hlavní závěry řešené problematiky a východiska k dalšímu posunu právní situace 
v ČR. Práce je doplněna výňatky ze zákonů evropských zemí.

Klíčová slova
Trh s půdou, zemědělská politika, regulace trhu s půdou

ABSTRACT

The study deals with institutional relations on the land market across the European Union countries 
and the Czech Republic. Firstly, the study provides a broad overview of different approaches to the 
land market regulation that is based on the study of legal norms of selected European countries and 
available literature. Furthermore, the documents are examined with economic indicators. Secondly, 
attention is paid to the role of agricultural land in a society, the fundamental context of policy in 
relation to agricultural land, the legal regulation of land ownership in the Czech Republic, and to the 
implementation of ownership. Moreover, in this paper we discuss selected legal and social factors 
related to purchase and other land dispositions, the legal regime for the sale and lease of land,  
and its social and legal role in the Eastern European countries. Thirdly, the study contains a quantitative 
development of the market environment and the results from questionnaire on the land market and 
the ownership links of the agricultural land buyers classified by regional jurisdiction. Finally, the thesis 
draws conclusions on the subject matter and provides recommendations to further shift the legal 
situation in the Czech Republic. The work is supplemented by legal excerpts of selected European 
Union countries.

Key words
Land market, agricultural policy, regulation of land market
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Poděkování

Autoři studie děkují vedení ÚZEI za umožnění řešení této problematiky formou interních projektů 
v letech 2014–2018. V roce 2014 byl řešen projekt Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role 
v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích, v roce 2015 projekt Role zemědělské 
půdy v podmínkách ČR a její institucionální aspekty, v roce 2016 projekt Pacht pozemků ve vybraných 
zemích EU, v roce 2017 a  2018 projekt Institucionální vztahy na trhu s půdou se zaměřením  
na podmínky v EU.
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Co-operation and Development)

PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

SAFER  Sociétés d‘aménagement foncier et d‘établissement rural, francouzská veřejnoprávní 
instituce

SZP Společná zemědělská politika
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ÚVOD

1. ÚVOD

Předložená studie si klade za cíl zachytit některé institucionální faktory působící na trhu s půdou 
v Evropské unii a ČR. Studie si neklade za cíl navrhovat či hodnotit konkrétní řešení právní úpravy 
nakládání se zemědělskou půdou, ale popsat především ekonomické, sociální a právní faktory  
ve vybraných zemích, jejich vliv na venkovské prostředí, vztah k půdě, a to včetně přístupu EU 
k nabývání a ochraně půdy. Dále se v obecné rovině zamýšlí nad možným směrem dalšího vývoje. 
Autoři studie jsou si plně vědomi citlivosti daného tématu, které je nejen pro velkou část vlastníků 
a uživatelů půdy velmi důležité, a pokouší se neutrálním způsobem přiblížit situaci v dalších zemích EU. 
Podklad by měl sloužit především jako pramen k dalším diskusím.

Studie uvádí právní i ekonomické vztahy nabývání zemědělské půdy ve vybraných zemích 
Evropské unie (dále EU) a základní posouzení institucionálních souvislostí ve vztahu k zemědělské 
půdě v podmínkách České republiky. V práci jsou popsány a hodnoceny přístupy starých i nových 
členských států EU. Z věcného a právního hlediska se střetávají dva aspekty, a to na jedné straně 
úloha vlastnictví zemědělské půdy, zejména ve vztahu k rozvoji zemědělské výroby a dále podnikání, 
rozvoj krajiny a venkova, ochrana zemědělského půdního fondu a zajištění funkčního trhu s půdou 
na straně druhé. Právě funkční trh s půdou, představující jeden z hlavních pilířů agrární politiky, může 
s nízkými náklady usměrňovat přechod vlastnických a užívacích práv mezi hospodařícími subjekty. 
V práci se přihlíží k působení trhu a k jeho vztahu k celospolečenským zájmům. Je vyhodnocena 
pozice účastníků na trhu s půdou na základě srovnání role zemědělské půdy v zahraničí a v ČR,  
při respektování výrazně odlišné podnikatelské struktury českého zemědělství.

Záběr studovaných zemí a zákonů je velký pro získání celkového úvodního přehledu o hlavních 
právních aspektech v zemích EU. Studie nesleduje detailní projednání jednotlivých zákonů,  
jejich genezi a historické souvislosti, které patří odborníkům v oblasti práva, i když autoři chápou, že 
historické souvislosti vývoje každé země mohou ovlivňovat vývoj jejich zákonů (např. právní prostředí 
a kontext např. koexistence tradičních kontinentálních kodexů občanského práva s kodexovým 
francouzským veřejnoprávním zákonem o zemědělství). Hlavní účel studie je především v analýze 
stavu daných zákonů a působení na ekonomický a sociální vývoj v zemědělství včetně rozvoje 
venkova. Některé země jsou studované pouze okrajově zejména z důvodu jejich menšího významu 
pro prostředí v  ČR. V detailním studiu zákonů mohou být i některé nezmiňované aspekty, velmi 
detailní pohled na analýzu zákonů však neodpovídá záměru této studie, která se zamýšlí především 
nad hlavními trendy rozvoje institucionálních vztahů v zemědělství. V některých případech jsou 
institucionální indikátory konkrétní země přebrány ze studia odborné literatury.

Mezi tržní prostředí patří i pacht půdy a studie analyzuje stav pachtu ve vybraných členských 
státech EU, včetně rozboru možného právního řešení úpravy pachtu v ČR. Tato analýza je založena 
na všeobecném přehledu situace pachtu zemědělské půdy v Evropě z hlediska vývoje i aspektů 
politické ekonomie, přičemž největší pozornost je věnována detailnímu posouzení právního prostředí  
ve Spolkové republice Německo, Rakouské republice a Francouzské republice (dále v Německu, 
Rakousku, Francii). Konečným výsledkem je posouzení požadavků na účelné zajištění institucionálních 
vztahů k zemědělské půdě v ČR.

Ve vztahu k zahraničním poměrům je zajímavé sledovat i kvantitativní vývoj tržního prostředí. U nás 
je vývoj vztahů k půdě v posledním období ovlivněn hlavně progresívním nárůstem tržních cen 
půdy. Od roku 2010 je zaznamenán nárůst cen půdy k roku 2016 o cca 135 %, přitom vyšší cena 
půdy působí pozitivně na vyšší hodnotu majetku a možnost poskytnutí vyššího ručení pro půjčky 
z bankovního sektoru, na druhé straně ovšem vysoké ceny půdy způsobují menší podnikatelskou 
pružnost zemědělského podniku z důvodu odčerpání zisku pro nákup pozemků. Rovněž jsou vyšší 
tržní ceny půdy důvodem nárůstu výše pachtu, který odčerpává prostředky pro podnikání. Pokud jde 
o převody půdy mezi účastníky na trhu nemovitostí, pak se od roku 2010 výrazně zvýšil podíl pozemků 
převedených z vlastnictví jednotlivců (FO) do družstevního vlastnictví nebo na právnickou osobu,  
ale zároveň klesá podíl prodané půdy fyzickým osobám. Vývoj průměrné výměry zemědělského 
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podniku má klesající tendenci u všech právnických osob, u fyzických osob zůstává tento trend stálý. 
V našem prostředí stoupá počet právnických osob v zemědělství, zatímco počet fyzických osob 
zemědělských podnikatelů klesá. 

Z hlediska podnikatelské struktury prostředí je důležité rozložení vlastnictví pozemků. V ČR existuje, 
oproti sledovanému zahraničí, vysoce vlastnicky fragmentovaný zemědělský půdní fond, se kterým 
jsou spojené transakční náklady při jeho prodeji nebo nájmu. Přitom podle výsledků provedeného 
šetření (Vilhelm a kol. 2015), je cena půdy závislá na velikosti pozemku. Přirozeně malé pozemky pro 
zemědělské užití dosahují zpravidla menší tržní ceny, plynoucí jak z velikosti transakčních nákladů 
na směnu ať již v podobě pachtu nebo prodeje, tak z provozních nákladů na jejich obdělávání. Malé 
pozemky mohou dosahovat i výrazně větších cen, pokud se jedná o specifický účel nákupu pro 
arondaci (scelení) pozemku, v průměru jsou však jednotkové kupní ceny nižší.

Trh s půdou v nejširším slova smyslu je v ČR zasazen do právního prostředí a podobně je tomu 
i ve sledovaném zahraničí. Obecně lze říci, že právní poměry ve vztahu k zemědělské půdě leccos 
napoví o situaci v každé zemi, umožní patřičné mezinárodní srovnání a mohou i nastolit nové otázky 
v institucionální oblasti trhu půdy u nás. Zemědělskou půdu je proto třeba z hlediska zaměření tématu 
v dalším kontextu chápat v celé šíři právních vztahů v oblasti držby a vlastnictví půdy.

Studie je založena na bohaté heuristice. Především respektuje závěry závěrečných zpráv o výsledcích 
řešení interních výzkumných projektů ÚZEI (Voltr a kol. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), dále vychází 
ze současné právní úpravy dané problematiky legislativně ošetřené zahraničními i domácími právními 
předpisy, jejichž seznam je součástí studie a konečně čerpá potřebné informace ze zahraniční i domácí 
literatury.

Právní stav v jednotlivých zemích je sledovaný podle dostupné literatury a není v silách autorů uvést 
kompletní aktuální znění všech právních úprav ke dni vydání této studie. Například slovenský zákon 
č. 140/2014 Z. z. byl rozhodnutím ústavního soudu ze dne 14. 11. 2018 uznán v paragrafu 4, 5, 6 
jako protiústavní a zákon bude dále projednáván. 

Výklad ústavního práva je při posuzování studovaných zákonů zásadní. Listina základních práv 
a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky definuje v článku 11, odst. 4, že vyvlastnění 
nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona 
a  za  náhradu. Jak je uvedeno dále v textu, zdůvodnění veřejného zájmu je jedním z klíčových 
důkazních břemen při návrhu nového zákona, který zasahuje do vlastnických práv osob a zřetelná 
existence veřejného zájmu může mít zásadní úlohu při jeho návrhu, tedy veřejný zájem je nutno 
náležitě věcně zdůvodnit. Z tohoto důvodu je v některých případech uváděn v preambuli zákona 
důvod, proč  se daný zákon zavádí, jaké cíle s tím zákonodárce sleduje.
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2.  VYMEZENÍ ROLE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VE SPOLEČNOSTI,  
PŘEHLED PROBLEMATIKY

2.1. Postavení ve společnosti

Komplexní uspořádání držby půdy je jedním ze základů zemědělské výroby a územního 
managementu zdrojů. Mnoho záležitostí týkajících se režimu užívání půdy pro zemědělství může být 
seskupeno kolem dvou zastřešujících témat: bezpečnost držby půdy a přístup k půdě. Institucionální 
rámec přitom může zajistit významné podmínky pro veškeré aktivity na zemědělské a lesní půdě. 
Ceny a držba půdy jsou velmi dobrým příkladem takového rámce (Norton 2014). Stejně tak mohou 
být zajištěna vhodná institucionální opatření pro udržitelný rozvoj lesního hospodářství, držbu lesní 
půdy a půdy k zalesnění. 

S cenou a držbou půdy souvisí ve společnosti vnímání vlastnictví půdy z pohledu účastníků trhu 
a míra jistoty jejich práv. Pojem bezpečnosti držby půdy je poměrně složitý proces, daný trojstranným 
pohledem na jistotu držby (Gelder 2010). Držba půdy může být chápána jak z pohledu přímého 
vlastnictví půdy, tak z pohledu nájmu půdy (pachtu). Jistota držby by měla být považována za komplex 
třech základních prvků:

1.  vnímáním obyvatele s ohledem na jeho situaci,
2.  právní postavení jeho funkce a 
3.  de facto podmínky. 

Gelder říká, že to, co vnímá účastník trhu je něco jiného než fakta a je třeba to odlišit od právního 
statusu. Míra bezpečnosti držby půdy tedy může být vnímána různě i z pohledu uplatňování práv 
k vlastnictví při prodeji půdy, tedy při případném zavedení povinností vlastníka při snaze o zajištění 
potřeb veřejného zájmu.

Pro užívání půdy, více než v jiných oblastech politiky rozvoje zemědělství, jsou trvale udržitelné 
přístupy k vlastnictví a užívání půdy závislé na historickém a společenském kontextu každé země. Držba 
půdy je často jedním z nejžhavějších témat v politice rozvoje zemědělství a efektivnost hospodaření 
na  půdě má silný vliv na růst zemědělství a venkovských příjmů. Pozemkové vlastnictví může být 
ve  světě velmi nejisté (např. při vzniku nových státních forem), tzn. vlastnická nebo užívací práva 
mohou být nejistá. V těchto poměrech jsou nastaveny následující politické cíle, někdy i  protichůdné, 
které mají tendenci ovládnout rozhodování o pozemcích:

 y dosažení ekonomicky efektivní alokace půdy a podmínek držby, poskytnutí pobídky pro výrobu,
 y zajištění spravedlnosti v procesu přerozdělování pozemků,
 y  pomáhat snižovat chudobu na venkově tím, že jsou poskytována chudým rodinám produktivní 

aktiva,
 y podpora trvale udržitelného obhospodařování a environmentální péče o půdu.

Dlouhodobě půda zajišťuje svými specifickými vlastnostmi pro společnost více funkcí. Zatímco 
některé z těchto funkcí jsou trhem hodnoceny a oceňovány, jiné formou veřejných statků nejsou 
v ceně půdy reflektovány a společnosti se jich tak dostává buď v nedostatečném množství (často 
ve formě pozitivní externality)1 nebo jsou naopak dodávány v množství nadbytečném (především 
negativní externality). Negativní externality by měly být řešeny podnikem na základě odpovídajících 
technologií, podnik tedy nese náklady ve vlastní režii2. Vztah k těmto skutečnostem je dán primárním 
nastavením vlastnických vztahů a přístupových práv ve společnosti.
1  Výroba produkuje mimo jiné nechtěně také tzv. vnější efekty neboli externality. K tomu dochází tehdy, když výroba nebo spotřeba 

některých subjektů způsobuje nedobrovolné náklady (negativní externalita), nebo přínosy jiným (pozitivní externalita). Jinak řečeno, 
náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné subjekty, aniž ti, kteří tyto náklady způsobují, nebo ti, kteří tyto přínosy získávají, za to platí. 
Trh neregistruje tyto vedlejší efekty výroby nebo spotřeby; chybí odpovídající cenové signály, které by vnější, externí náklady odrážely 
(např. Samuelson, Nordhaus 2007).

2  podnik nemá přenášet žádné náklady na ostatní, ale měl by je všechny platit sám, tento stav je definován jako „internalizace negativních 
externalit“. Jednoduše řečeno internalizace externalit představuje snahu o to, aby znečišťovatel za své znečištění zaplatil (např. Pearce 
a kol. 1995)
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Zemědělské hospodaření je dominantní z hlediska způsobu využití půdního fondu, přičemž 
společnost očekává akceptování takových způsobů hospodaření, které budou podporovat alespoň 
zachování a zvyšování úrodnosti půdy. Hospodaření by nemělo snižovat retenční vlastnosti půdy 
a mělo by omezovat erozi půdy. Stávající nebo očekávané vlivy v podobě klimatické změny, vývoj 
podnikatelských struktur zemědělských a potravinářských organizací, vývoj trhu s půdou, nové 
směry v bioenergetice, očekávání vlastníků nebo politické podmínky mohou být v kontradikci 
k žádoucímu managementu na půdě. Je v moci společnosti, jak se k novým výzvám postaví, zda se 
rozhodne směrovat liberální pojetí ekonomiky směrem ke vztahu k půdě z vlastnického pohledu, 
nebo udržovat zdraví půdy soustavou omezujících opatření v provozu formou směrnic a nařízení 
bez důrazu na  využití vlastní aktivity zemědělce. Vzniká zásadní otázka, zda ekonomický přínos 
v  liberálním pojetí trhu bude vyvážen harmonií vztahů na venkově a péčí o půdu. I když nejsou 
k dispozici objektivní studie, lze vyslovit názor, že vlastník, který hospodaří, má k půdě zpravidla lepší 
vztah a regulativní opatření v provozu při péči o půdu by mohly být případně méně striktní. Vzniká 
celá řada zásadních otázek, jejichž řešení je složité, a které se pokusíme částečně rozkrýt studiem 
literatury i základním ekonometrickým rozborem. 

Současně jsme si položili následující otázky: 

 y Jaké konkrétní regulace jsou celkově společensky žádoucí? 
 y  Je lepší koncentrovaná ekonomická síla (velký podnik), která může vlastnit půdu i mimo region, 

nebo místní pravidelná péče vlastníka o půdu (místní farmář, nebo vlastník)? 
 y  Je lepší ponechat trh vlastnímu vývoji, protože při regulaci vztahu k vlastnictví budou některé 

stávající skupiny poškozené nebo se pokusit najít optimální řešení? 
 y Lze charakterizovat požadovaný limitní stav pro výměru vlastnictví půdy? 
 y Má společnost právo spolurozhodovat o podmínkách vlastnictví zemědělské půdy v podnicích? 

Existuje rozsáhlá literatura definující význam dobře fungujících trhů půdy jako klíčového determinantu 
pro rozvoj zemědělství (Swinnen a kol., 2014) a jeho zásadní úlohu v oblasti hospodářského růstu 
a rozvoje (Deininger a Feder, 2001). V zemědělském sektoru půda nejen zajišťuje živobytí, ale také 
slouží k hromadění bohatství a jeho předávání mezi generacemi. Vlastnictví pozemků a jejich směna 
má vliv na vznik a funkčnost finančních trhů. Tedy dobře fungující trh v zemi hraje zásadní roli pro 
hospodářský růst a rozvoj, přílišná koncentrace vlastnictví však vyvolává negativní odezvy společnosti. 

Přes politické podmínky dané přístupovou smlouvou k EU ve smyslu volného pohybu kapitálu v EU 
vzniká v současné době v Evropě řada iniciativ, které se snaží volný pohyb kapitálu omezovat. Nově 
se jedná o země východního bloku, které v souvislosti s uvolněním prodeje půdy cizincům v rámci 
přechodného období upravily zákonné podmínky nabývání zemědělské půdy – na Slovensku, 
v Maďarsku i Rumunsku, v Pobaltí a Polsku došlo k přijetí a aktualizaci zákonů regulujících nabývání 
a  držbu půdy. Aktuální stav legislativy upravující vztah k půdě je podle dostupných informací 
v  procesu schvalování orgány EU, které mají k některým zněním výhrady zejména v případech 
Maďarska a  Slovenska, vzhledem k přílišnému omezování zásad volného trhu. Avšak i v rámci EU 
vznikají některé politické potřeby regulace trhu s vlastnictvím a pachtem půdy i s pomocí regulačních 
opatření (Extent of Farmland Grabbing in the EU, studie DGIP 2015) s následujícím zdůvodněním:

 y  trh s půdou založený pouze na čtyřech svobodách (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu)  
se nestačí vypořádat s rizikem diskriminace a marginalizace týkajícího se citlivých otázek 
přístupu, kontroly a využívání zemědělské půdy,

 y  ospravedlnitelné restrikce principu volného pohybu kapitálu ve veřejném zájmu mají umožnit 
zemím širší regulativní opatření,

 y  regulace trhu s půdou v zemích EU je zaměřena především na zamezení vzniku velkých vlastníků 
zemědělské půdy.

Zmiňovaná studie především navrhuje regulaci trhu s půdou ve prospěch malých zemědělců formou 
legislativních úprav, navrhuje kontrolu trhu s nemovitostmi formou schvalování převodů půdy 
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a pachtovních smluv, a to s cílem zabránit dominantnímu postavení některých kupců na trhu s půdou. 
Tento materiál podporuje i podrobnou evidenci kupců a prodejců, i pachtovních smluv.

Obdobná akce jako výzva Evropského parlamentu vznikla v rakouské organizaci FIAN (Reisenberger 
2014), která poukazuje na nákupy zemědělské půdy rakouských investorů ve východoevropských 
zemích a vyzývá k zastavení těchto aktivit, nebo nedávná francouzská aktivita k větší regulaci 
prodeje půdy (Macron: Pro mě je francouzská zemědělská půda strategická investice, od ní se odvíjí 
naše suverenita)3. V rámci ČR je třeba chápat zemědělskou půdu v širším kontextu včetně právních 
vztahů na úrovni vlastnictví půdy, přičemž zde působí řada specifických aspektů, daných historickým 
vývojem držby půdy. Soukromé vlastnictví je u nás zastoupeno fyzickými osobami a obchodními 
korporacemi (družstva a obchodní společnosti) a jeho vývoj nebyl kromě privatizace zásadním 
způsobem regulován, nebo stimulován (kromě podpory nákupu půdy fondem PGRLF a nárůstu 
provozních podpor po vstupu do EU).

Pro řešení vztahů k půdě je důležité široce diskutovat vývoj vlastnictví, aktuální problémy s pozemky 
a doporučení týkající se využití půdy. Velká pozornost by měla být zaměřena na preference dalšího 
vývoje, uplatnění rodinných farem i velkých podniků tak, aby bylo dosaženo účinnosti a spravedlivosti 
v dalších vztazích. Je nutno projednat význam zabezpečení vlastnických práv, zdroje investic k nákupu 
půdy a potřebu příslušné politiky a případného regulačního prostředí, které podporuje společensky 
nejvhodnější držbu půdy. Vysoká koncentrace vlastnictví kapitálu, v tomto případě půdy, byla 
v minulosti předmětem pozemkových reforem a z tohoto pohledu není žádaná ani v budoucnosti. 

Např. bylo na dnešní poměry velmi odvážné vyjádření arcibiskupa Františka Kordače, prvního 
arcibiskupa pražského po převratu roku 1918 ustanoveného v září 1919, který prohlásil: „Soukromé 
vlastnictví není absolutní, jak je pojímali Římané, nýbrž relativní tím, že slouží všeobecnému 
dobru, jsouc vázáno zákony spravedlnosti a lásky k bližnímu; vyžaduje-li toho všeobecné 
blaho, může stát vyvlastnit jedince i celé společnosti a jejich majetek přivlastnit státu nebo 
obcím; i soukromý majetek výrobních prostředků může stát přivlastnit výrobnímu dělnictvu, 
vyžaduje-li toho rozřešení sociální otázky, aby vyrábějící člověk byl v přirozenou jednotu spojen  
se svým výrobním nástrojem, od něhož byl kapitalistickou výrobou odtržen“ (Chudoba, B. 1946, 
cit. podle Horák 2007). Problematikou pozemkové reformy v širším kontextu prvorepublikového 
zemědělského vývoje se zabývaly práce A. Kubačáka, například v jeho Dějinách zemědělství v českých 
zemích ve čtvrtém díle „Obnova venkova“ byla této problematice vyčleněna celá jedna kapitola (1994).

Historicky má v českých zemích dlouhou tradici i pachtovní právo. Platil zde Všeobecný zákoník 
občanský (německy Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer 
der Österreichischen Monarchie, viz Schelle, Tauchen 2012), který byl základem občanského práva 
v  habsburské monarchii po celé 19. století a dále až do jejího zániku. S novelizacemi platil tento 
zákoník až do 31. 12. 1950. Smlouva byla uzavřena, jakmile se obě strany dohodly na podstatných 
náležitostech předmětu pachtu a ceně. Pro smlouvu nebyla předepsána žádná zvláštní forma. Vlastník 
tak mohl pronajmout jak své věci movité, nemovité, tak i svá práva. Propachtovatel měl povinnost 
odevzdat věc pachtýři ve stavu způsobilém k užívání a po dobu pachtu ji v tomto stavu udržovat. 
Na rozdíl od současné právní úpravy nesměl vlastník nájemce rušit ve smluveném užívání. Nájemce 
nemusel platit nájemné, když se bez zavinění nájemce stala věc tak vadnou, že byla neupotřebitelná. 
Tohoto osvobození se nešlo v případě pachtu nemovitých věcí předem vzdát. Potřebné opravy 
prováděl vlastník na svůj náklad. Vynaložil-li nájemce na věc náklady, které měl nést vlastník, měl 
nájemce nárok na jejich úhradu. Toto právo musel nájemce uplatnit v šestiměsíční prekluzivní lhůtě, 
která běžela od vrácení pronajaté věci.

3  (Macron: Pro mě je francouzská zemědělská půda strategická investice, od ní se odvíjí naše suverenita). Tato reakce odpovídá 
na intenzivnější snahu zejména Číny o nákup zemědělské půdy ve Francii.



14

VYMEZENÍ ROLE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VE SPOLEČNOSTI, PŘEHLED PROBLEMATIKY

2.2. Provázanost role zemědělské půdy ve společnosti

Obecně lze konstatovat, že zemědělská půda ve své jedinečnosti je součástí tří základních pilířů:

1. ekonomického, který se realizuje prostřednictvím trhu půdy4,

2.  environmentálního, který představuje dopad způsobu hospodaření na konkrétním pozemku na 
kvalitu životního prostředí a

3.  sociálního, jež charakterizuje působení zemědělské půdy na venkově, na životní úroveň jeho 
obyvatel. Jestliže jsou tyto pilíře ve vzájemném souladu, lze rovněž zajistit trvalou udržitelnost 
zemědělské půdy, plnění její úlohy ve výrobním procesu i ve službě společnosti (obr. 1). Pokud 
dojde z jakéhokoliv důvodu k narušení vzájemné vyváženosti těchto pilířů a je preferován 
jeden nebo dokonce dva pilíře, potom může dojít k narušení trvalé udržitelnosti s negativním 
dopadem do zbývajících pilířů, viz obr. 2. 

Obr. 1 Role zemědělské půdy

Péče o půdu
Trh se zemědělskými 
pozemky

Trvalá udržitelnost

Životaschopnost

SpravedlnostSnesitelnost

Role půdy na 
venkově

Optimální stav

Jednotlivé pilíře mají ve společnosti různou váhu. Nejdůležitějším pilířem z hlediska podnikání 
na půdě je pilíř ekonomický, představující nástroj pro realizaci dostatečného příjmu z držby a využívání 
nemovitostí. Naproti tomu environmentální pilíř je sledován a podporován jak veřejnými zájmy, 
tak potřebným legislativním procesem ve vztahu ke kvalitě životního prostředí a v rámci zemědělské 
politiky je řešen navazující internalizací environmentálních externalit. Pilíř ve vztahu vlastnictví půdy 
k rozvoji venkova je podporován ve strategii rezortu zemědělství do roku 2030 především posílením 
úlohy a všech forem zemědělských podniků s důrazem na mikro, malé a střední podniky, zejména 
podniků typu rodinných farem, v rozvoji zemědělství, dále formou komplexních pozemkových úprav 
a záměrem podpory farmářů – rezidentů při nabývání půdy. Celkově je žádoucí posílit roli vlastnictví 
půdy pro zajištění vztahů ke krajině, zaměstnanosti a venkova a ekonomického přínosu podmíněným 
využíváním zemědělské půdy místními zemědělci.

4 Trh se zemědělskou půdou vyjadřuje komplexním způsobem ekonomický efekt, dosažitelný pro vlastníka zemědělské půdy
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Práva k pozemkům, včetně soukromého vlastnictví, jsou zřídka absolutní. Omezení práv a podmínky jejich 
uplatňování jsou zpravidla vztaženy na pozemková práva a jsou kontrolovatelné na různých úrovních vládní 
jurisdikce. Příklady pozemkových práv jsou následující (Norton 2014):

 y právo užívat půdu a zabránit ostatním, aby ji používali,
 y právo přenášet půdu dědicům,
 y právo na kontrolu toho, jak je pozemek používán (např. omezení užití půdy v územním plánování),
 y  právo převést všechna práva na užívání půdy nebo její část na jinou osobu na základě smluvně 

dohodnuté ceny,
 y právo na získání příjmu z pozemku,
 y odolnost vůči vyvlastnění,
 y  zbytková práva, která se také projeví v době, kdy vyprší platnost jiných práv (např. obnovení pronajaté 

půdy),
 y podmíněná práva k pozemkům (např. nároky věřitelů),
 y  tradiční práva pastvy na pozemcích, které obhospodařují jiní, nebo k přechodu stád přes pozemky,
 y práva v trvalosti nebo práva vymezená v čase.

Statistické studie ukázaly (Norton 2014), že bezpečný půdní titul nebo bezpečné užívací právo pomáhají 
podporovat:

 y přístup k úvěrům,
 y investice do půdy,
 y vyšší intenzitu využívání půdy,
 y vyšší hodnotu půd.

Obr. 2 Dopady chybné legislativní a agrárně politické koordinace postavení zemědělské půdy

Péče o půdu

Trh se 
zemědělskými 
pozemky

Trvalá 
udržitelnost

Životaschopnost

SpravedlnostSnesitelnost

Role půdy 
na venkově

Bez koordinace 
základních pilířů….. 

Fragmentace 
problémů týkajících 
se půdy, dílčí 
nepropojené zákony 
problém nemohou 
vyřešit
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3. ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI POLITIKY VE VZTAHU K ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

3.1. Přehled politických souvislostí ve vztahu k vlastnictví půdy

Hlavní obecné směry stavu a vývoje zemědělské politiky v jednotlivých zemích ve vztahu k půdě jsou 
rámcově shrnuty v tabulce 1. Z přehledu je patrná heterogenita přístupů k půdě a odlišný stupeň 
váhy trhu s půdou v zemědělské politice jednotlivých zemí EU. Přehled slouží pro stručnou představu 
o hlavních politických přístupech k regulaci trhu se zemědělskou půdou. Z přehledu vyplývá poměrně 
rozvinutá regulace práv k půdě v různých státech EU, která je postavena individuálně podle historie 
každé země. Každá země v EU je odpovědná za vytvoření vlastního legislativního rámce upravující 
vztahy k půdě, který by měl být v kontextu legislativního rámce EU. V rámcovém přehledu je rozvedena 
specifikace nejvíce frekventovaných aspektů právních dispozic nakládání se zemědělskou půdou, 
uvedených ve vybraných zahraničních zákonech. Tento přehled poslouží jednak jako uvedení do 
problematiky prodeje půdy a pachtu ve vybraných zemích, ale také jako potřebné srovnání s našimi 
poměry v oblasti právních opatření na trhu se zemědělskou půdou.

 Jak uvádí Schmid a kol. (2005), v Evropě neexistuje jednotná a všeobecně přijímaná klasifikace práv 
k nemovitostem. Věcně však lze rozlišovat mezi plnými vlastnickými právy a omezenými (podřízenými) 
právy na pozemku jiné osoby, jako jsou práva užívání (např. užívací právo, služebnosti, právo bydlení, 
doživotní pachtovné v Anglii a Skotsku a různé druhy věcných břemen, nebo jako synonyma, 
služebností) bezpečnostní zájmy práv (tj. hypotéky, zástavy, poplatků a poplatků za  pronájem) 
a  předkupní práva stanovená smlouvou nebo zákonem (například předkupní práva ve prospěch 
místních samospráv).

Politická podpora rozvoje trhu je podle některých autorů rovněž podstatná. Bardhan (1990) tvrdí, 
že důvěryhodná politika vlád a prosazování nastavených pravidel jsou stejně důležité. Stát musí 
koordinovat stabilní politiku ve prospěch rozvojových cílů v dlouhodobém horizontu, a tím je 
institucionalizovaná síť vazeb, klíčová pro ujednání mezi veřejnými a soukromými činiteli.

Politika v zemědělství ve světě byla v minulosti do značné míry neúčinná (De Gorter, Swinnen 2002), 
protože lidé v průběhu posledních šedesáti let i nadále opouštěli zemědělství a venkovské komunity. 
Vlastnictví půdy zůstávalo často bývalým zemědělcům a většina převodů neprobíhala mezi výrobci 
v zemědělství, ale byla získána nezemědělskými vlastníky půdy a kapitálu (v podmínkách tržních 
ekonomik). Stejně jako ve většině průmyslových zemí, malé procento zemědělců nyní produkuje 
většinu produkce. U kovozemědělců5, kteří nyní tvoří početně většinu farem, se příjmy z nefaremních 
zdrojů významně podílejí na celkových příjmech. Vzhledem k tomu, že distribuční otázky podpor 
v zemědělství by měly být středem zemědělské politiky, ve které se však střetávají různé zájmy, 
je možno při formulaci cílů zemědělské politiky použít nástroj Pareto zlepšení, ve prospěch zlepšení 
vztahů ve společnosti. Pareto zlepšení podle neoklasické ekonomie jsou taková opatření, která nikoho 
nepoškozují, a současně pomáhají nejméně jedné osobě. Tato teorie naznačuje, že Pareto zlepšení 
bude prospívat ekonomice, dokud se nedosáhne rovnováhy, kde není možné provést žádné další 
vylepšení. Aplikace Pareto zlepšení může pomoci i v ČR při prosazování společných cílů zemědělců 
volbou správné politiky ve vztahu k půdě.

Ekonomická analýza podnikatelského prostředí je rovněž velmi důležitá pro další posouzení vývoje 
právního prostředí. Lindert (1991), cit. De Gorter, Swinnen (2002), potvrzuje korelaci na úrovni 
hospodářského rozvoje mezi ochranou zemědělství na úrovní hospodářského rozvoje a sklonem 
k  obchodním bariérám v historickém vývoji několika zemí. Tedy vyspělejší země v hospodářském 
rozvoji si vytvářejí obchodní bariéry. Ve výsledku odmítá standardní představy zdůvodnění ochrany, 
jako je zachování potravinové bezpečnosti, obavy o nestabilitu v odvětví zemědělství, sympatie 
pro zemědělce, případně chudé lidi, a politická nostalgie pro zemědělce. Místo toho testoval statistický 
model lobby skupiny a došel k závěru, že mnohem významnější determinanty zemědělské ochrany

5 vesnický člověk pracující na půdě s trvalým zaměstnáním mimo zemědělství



17

ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI POLITIKY VE VZTAHU K ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

jsou menší velikost sektoru, pokles významu zemědělství (podíl zemědělství na HDP), nižší relativní 
příjmy ze zemědělství, zatěžující nákladovost odpisů a vládní poptávka po příjmech. 

Vlastnictví půdy je klíčovou součástí trhu s půdou a v zemědělské politice má prioritní význam  
z  pohledu směrování zemědělství pomocí podpor. Pokud není spojeno vlastnictví půdy se 
zemědělskou výrobou, dochází při podpoře zemědělských příjmů k dělbě podpor pro zemědělce 
prostřednictvím pachtu k  tzv. kapitalizaci podpor (např. Guastell a kol. 2014, O Neill a Hanrahan 
2013). Kapitalizace podpor je jedním z hlavních problémů týkajících se vzájemného vztahu vlastnictví 
zemědělské půdy a přísunu financí do zemědělského sektoru z veřejných zdrojů, které jsou vytvářeny 
z evropských a tuzemských daní. Zkráceně lze charakterizovat daný stav i jako finanční podporu 
vlastnictví zemědělské půdy, která tak nadále podporuje držbu zemědělské půdy i u nezemědělských 
vlastníků a působí tak kromě neúmyslné podpory nezemědělců vlastně i proti sloučení vlastnictví  
a užití půdy. 

Vlastnictví půdy má aspekty národní i mezinárodní. Kromě národní regulace trhu s půdou existují 
i iniciativy k potlačení mezinárodních investic do nákupu půdy vzhledem ke specifice role půdy 
ve státě. Podle Antonelliho a kol. (2015) a Tessera (2004), je třeba zajistit přijetí regulačních opatření 
pro akvizice pozemků investory z EU v rozvojových zemích s velmi nízkou úrovní HDP, které jsou  
proto zranitelnější vůči neudržitelným způsobům hospodaření. Bandlerová (2003) poukazuje na 
nutnost regulace spekulativních nákupů půdy na Slovensku, obdobně jako Burger (2006), který chce 
zachovat národní charakter zemědělské půdy v Maďarsku.
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Poznámka: 
1 existence regulačního opatření, 0 není regulováno, prázdné pole značí neověřený stav
1)  omezení velikosti samostatné faremní jednotky se samostatnou obytnou/provozní budovou na 200 ha. LBK č. 616 z 01.06.2010 zemědělský 

zákon
2) minimální výměra je 2 ha. LBK č. 616 z 01.06.2010 zemědělský zákon
3)  instituce Safer ((Sociétés d‘aménagement foncier et d‘établissement rura) s předkupním právem má možnost nabídnout vlastní cenu, 

odvolání proti výši nabídnuté ceny je možné soudní cestou
4)   sloučení zemědělských pozemků za účelem růstu rozměrů zemědělských podniků a založení ekonomicky životaschopných provozů 

(rumunský zákon 17/2014 o některých opatřeních v úpravě prodeje-koupě zemědělských pozemků situovaných v extravilánu 
a o pozměnění zákona č. 268/2001 o privatizaci obchodních společností, které spravují pozemky veřejného a soukromého vlastnictví 
státu se zemědělským určením a o založení agentury státních zemědělských pozemků, preambule)

5)  dražba pozemků pouze pro sousedy čl. 27, odst. 8 zákon o vlastnictví a užívání zemědělské půdy 
6)  požadováno odborné vzdělání v oboru nebo 3letá praxe (není podmínkou obojí současně)
7)   podrobná klasifikace subjektů s předkupním právem a omezením (300 ha FO/ 1200 ha družstvo/ 1800 ha chov zvířat a osiva/ 6000 zlatých 

korun zákon č. CXXII. Z roku 2013 o prodeji zemědělských a lesních pozemků
8)   požadavek prodeje a propachtování zemědělské půdy bez nezdravého dělení pozemku.  Zákon o převodu pozemků - GrdstVG 
9)  od září roku 2007 nepodléhají žádnému omezení smlouvy o pachtu na méně než 6 let. 
10)   ak po zverejnení ponuky podľa odseku 4 písm. A) prejaví záujem nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok 

evidovaný, má pri akceptovaní ponuky prednosť pred nadobúdateľom zo susednej obce. Zákon zo 16. Mája 2014 o nadobúdaní 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

11)  podmínka využití zemědělské půdy za účelem zemědělské produkce
12)   snaha bránit se zbytečné fragmentaci zemědělských ploch, drobení vlastnictví. Nizozemský zákon o prodeji půdy  

Wet van 26 maart 1981,  článek 7
13)   předkupní právo agentury pro zemědělské nemovitosti; a nájemce půdy - zákon ze dne 11. dubna 2003, o formování zemědělského 

systému čl. 3
14)   pokud není uvedeno má agentura pro zemědělské nemovitosti možnost stanovit cenu prodávané nemovitosti s využitím metodik 

užívaných k ocenění nemovitosti
15)   konečná cena převodu nesmí být nižší než výchozí nabídnutá cena, cenu je možno v rámci konkurenčních nabídek pouze zvyšovat
16)   předkupní právo nájemce státní půdy zákon č. 503/2012 sb. Zákon o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů, v současnosti se již téměř nevyužívá 
17)  omezení fragmentace je definováno v účelu zákona
18)   zahraniční subjekty mohou nakupovat půdu podmínkou „reciprocity“ uvedené v zákoně č. 17/2014 o některých opatřeních  

v úpravě prodeje-koupě zemědělských pozemků situovaných v extravilánu a o pozměnění zákona č. 268/2001 o privatizaci  
obchodních společností, které spravují pozemky veřejného a soukromého vlastnictví státu se zemědělským určením a o založení 
agentury státních zemědělských pozemků, čl. 2

19)   předkupní právo státu na prodané pozemky v rámci prodeje podle veřejné nabídky PF ČR a SPÚ – V současné době (po roce 2012) se 
v praxi nevyužívá

20)   pacht státní půdy zákon č. 503/2012 sb., zákon o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
21) předkupní právo v Norsku platí pro rodinné příslušníky
22)  předkupní právo záleží na spolkové zemi
23)  cena je omezena 150 % obvyklé ceny podle zákon o převodu pozemků – GrdstVG, §9, výklad zákona
24)   nemajetným a sociálně slabým občanům poskytne obecní zemědělský úřad půdu ze státního a obecního pozemkového fondu převodem 

vlastnického práva nebo předáním do pronájmu za podmínek a způsobem stanovenými nařízením rady ministrů. Zákon 14/2015
25)  doba nájmu u státní půdy nesmí být delší než 10 let. čl. 24a zák. 99/2002 
26)  platí pro státní a obecní půdu
27)  minimální doba trvání pachtu obecních pozemků je 5 let (čl. 37, odst. 12)
28)   stát podporuje výměnu a prodej mezi sousedními nemovitostmi za účelem jejich sloučení, když pokrývá náklady spojené s technickou 

činností při uskutečňování výměny a prodeje.
29) zákon o venkovu (Code rural) l.412-5
30)   právnická osoba z členského státu má právo nabývat bez předchozího 3-letého hospodaření do výměry 10 ha,  

s předchozím hospodařením 10 ha a více. (2. Kapitola §4) zákona o omezeních při nabývání nemovité věci ze dne 08.02.2012
31)  podle van Holst (2011) 
32)  platí na malých ostrovech
33)  podle Thomson (2014)
34)  fond zemědělských pozemků a lesů republiky Slovinsko
35)  podle Swinnen (2014) 
36)   §2338 zák. č. 89/2012 Sb. (obč. zákoníku). Je-li pacht ujednán alespoň na dobu tří let, může strana vyzvat v době ne kratší než  

šest měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana 
do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak pacht skončí v původně 
ujednané době

37)   např. § 2334, § 2337 zák. č. 89/2012 Sb.

Pramen:  zákony jednotlivých zemí podle překladů z let 2014 (staré země EU), 2016 (pacht půdy) a 2017(Litva, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, 
Polsko, Slovinsko) a dostupné literatury 
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Srovnávací informace o právních a daňových opatřeních v jednotlivých zemích jsou důležité pro 
posouzení, do jaké míry politika EU, například zemědělské dotace, mají vliv na tvorbu důchodů 
zemědělských podniků v členských státech EU.

Kvantifikovat vztahy při regulaci trhu s půdou se pokusil Swinnen a kol. (2014). Posoudil předpisy 
a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a shromáždil údaje o 15 zemích pomocí různých proměnných 
ve čtyřech dílčích kategoriích regulace trhu půdy:

1.  opatření k ochraně pachtýře,

2.  opatření na ochranu malých zemědělců,

3.  opatření na ochranu vlastníka mimo zemědělství a

4.  opatření, která zabrání fragmentaci pozemků. Upravená metoda Swinnena byla použita i pro 
indikátor souhrnného počtu regulativních opatření v jednotlivých státech v tab. 1.

Proměnné a klasifikace v práci Swinnena byly aktualizací informací ze studií trhů půdy, které jsou 
popsány v komparativní studii Ciaian a kol. (2010). Veškeré informace odkazovaly na nařízení, která 
byla účinná do roku 2011 a informace v tab. 1. jsou zčásti založeny na této práci, přičemž hodnoty 
byly nově aktualizovány u Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky, Litvy, Lotyšska, Estonska, 
Bulharska a Slovinska podle překladu aktuálních právních norem a dalších literárních podkladů 
(Thomson a kol. 2014, Holst 2011).

Předpisy mohou ovlivnit udržitelné hospodaření s půdou a biodiverzitu. Při malých výměrách pozemků 
je scelování pozemků s jedním vlastníkem vzácné a k pachtu dochází často tak, že jsou vytvořeny 
velké farmářské bloky. Podle názoru Skleničky a kol. (2014) to má za následek „homogenizaci“ 
využívání zemědělské půdy prostřednictvím pachtovního trhu s negativními důsledky na udržitelné 
hospodaření s půdou (např. půdní eroze, povodně) a biologickou rozmanitost. Komplexní pozemkové 
úpravy se snaží uváděné problémy řešit. Nedokonalosti trhu půdy (např. transakční náklady), stejně 
jako předpisy, mohou přispět nebo podpořit „homogenizaci“ využití půdy. Tedy pochopení způsobu 
ovlivnění fungování prodeje pozemků a trhu s pachty může pomoci navrhnout odpovídající politiku 
na podporu udržitelného hospodaření s půdou. Další studie prokázala, že zavedení minimální výměry 
pozemku vedlo ke spoluvlastnictví pozemků (Vranken a kol. 2011). Pozemky ve spoluvlastnictví 
mohou podle této studie způsobit značné ztráty ve vztahu k půdě a je pravděpodobnější, že je budou 
využívat méně efektivní zemědělské organizace nebo mohou zůstat i opuštěny. Důvodem je méně 
odpovědný vztah spoluvlastníků k půdě.

V literatuře existuje široká shoda v tom, že zajištění jednotlivých půdních práv zvýší pobídky k realizaci 
investic spojených s produkcí k podpoře produktivity. Pokud existuje prostor pro zintenzivnění 
zemědělství a tato práva mohou být prosazována za nízkou cenu, a sekundární práva na půdu jinými 
zúčastněnými stranami nejsou v procesu vyloučena, pak by zavedení takových práv představovalo 
jasné Pareto zlepšení (Deininger, Feder 2001). 

Studie podle Swinnena (2014) obecně ukazují (například Patton a kol. 2008; Ciaian a kol. 2010, Ciaian 
a Kancs, 2012; Van Herck et al., 2013), že zatímco zemědělské dotace jsou součástí široké zemědělské 
politiky EU, jejich přerozdělování a dopad se velmi liší mezi členskými státy. Jedním z možných 
vysvětlení je, že kapitalizace zemědělských dotací závisí na regulaci obchodování se zemědělskou 
půdou v konkrétní zemi, které se liší mezi členskými státy. Srovnávací široké informace o zemích mají 
zásadní význam pro posouzení, do jaké míry má politika EU, například zemědělské dotace, rozdílný 
dopad na přerozdělení v rámci členských států EU.
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3.2. Cíle zemědělské politiky a jejich reformy

Společná zemědělská politika prošla v průběhu své existence pěti velkými reformami, z nichž poslední 
tři se uskutečnily v roce 2003 (revize v polovině období), v roce 2009 („kontrola stavu“) a v roce 2013 
(na finanční období 2014–2020).

Právním základem jsou články 38 až 44 Smlouvy o fungování EU.

Cíle zemědělské politiky: Postupnými reformami společné zemědělské politiky (SZP) došlo k úpravám 
mechanismů, které slouží k dosažení cílů stanovených Smlouvou (viz 5.2.1). Poslední reformy ostatně 
definují nové cíle SZP, a to: hospodářské (zajistit dodávky potravin prostřednictvím životaschopné 
zemědělské výroby, zlepšit konkurenceschopnost a rozdělení přidané hodnoty v rámci potravinového 
řetězce), environmentální (využívat přírodní zdroje udržitelným způsobem a bojovat proti změně 
klimatu) a územní (zajistit hospodářskou a sociální dynamiku venkovských oblastí).

Reforma zemědělské politiky z roku 2013 představovala poslední fázi tohoto zahájeného a doposud 
nedokončeného procesu úprav (nařízení (EU) č. 1303 až 1308/2013, Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013). 
Základní směry SZP na období 2014–2020 zahrnují kromě jiného integrovanější a cílenější přístup 
k  rozvoji venkova, více prosazující územní hledisko. Počítá se s lepší koordinací opatření v oblasti 
rozvoje venkova se zbývající částí strukturálních fondů. Je zjednodušena široká škála stávajících 
nástrojů v rámci druhého pilíře SZP, aby bylo možné se soustředit na podporu konkurenceschopnosti, 
inovací, zemědělství založeného na znalostech, usazování mladých zemědělců, udržitelného 
hospodaření s přírodními zdroji a vyváženého územního rozvoje. 

Hlavním cílem tohoto modelu je vytvořit soudržný a udržitelný rámec zajišťující budoucnost 
venkovských oblastí, který je založený zejména na schopnosti poskytovat celou řadu veřejných služeb, 
jež překračují rámec pouhé produkce potravin, a na schopnosti hospodářství venkova vytvářet nové 
příjmy a pracovní místa a zachovat přitom kulturu, životní prostředí a dědictví venkovských oblastí.

Větší důraz má být kladen na iniciativu Leader, zvyšování informovanosti a na další přípravné 
podpůrné činnosti pro strategie, které podporují pružnost při spolupráci s jinými fondy v místních 
oblastech, jako je spolupráce venkovských a městských oblastí. Iniciativu Leader budou nyní jako 
společný přístup pro místní rozvoj, využívat tyto evropské strukturální a investiční fondy: Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

V současném období 2014 – 2020 mají členské státy a regiony rovněž možnost vytvářet tematické 
podprogramy, které se podrobně zabývají určitými tématy, např. problematikou mladých zemědělců, 
malých zemědělských podniků, horských oblastí, žen ve venkovských oblastech, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně, biologické rozmanitosti a krátkých dodavatelských řetězců.  
Na tyto podprogramy budou v některých případech k dispozici vyšší míry podpory.

Vzhledem k tomu, že zemědělská půda tvoří přirozený zdroj obživy a aktivit v krajině, zaměření politiky 
by mělo především udržovat a rozvíjet místní aktivity a hodnoty vložené do místního prostředí zde 
udržet. Vlastnické vztahy jsou základním přirozeným vztahem v zemědělství v místě a  ovlivnění 
jejich tvorby by pak mělo patřit mezi základní směry zemědělské politiky. V této souvislosti bylo 
zveřejněno již zmiňované vyjádření Evropského parlamentu z března 2017 pro větší kontrolu nad 
distribucí zemědělské půdy. Důvodem k obavám tvůrců politik a dalších zainteresovaných stran 
je „nespravedlivé“ soustředění vlastnictví pozemkových práv, vedoucí k nepřiměřené koncentraci 
vlastnictví.
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Zemědělská politika v ČR

Zemědělská politika se na počátku 90. let v ČR zaměřila na navrácení půdy restituentům a velké 
zemědělské podniky družstevního typu plnily své závazky podle zákona č. 42/1992 Sb. (transformační 
zákon). Zemědělská politika se soustředila na tento problém a otázka regionální vazby nebyla  
ve své podstatě řešená. I restituční nároky byly běžně postupovány po celé ČR a pozemky získávali 
vlastníci se vzdáleným bydlištěm. Otázka tvorby rozvoje venkova byla v této době na pokraji zájmu. 
Tento trend se přenesl částečně i do nového období po dořešení restitučních vztahů, i když stále 
není dořešen transformační zákon. Vzhledem k tomu, že byl vykořeněný vztah k půdě a restituční 
proces tento trend ve velké míře potvrdil, zakotvil se v české společnosti v minulosti u některých 
vlastníků, kteří na půdě nehospodaří a jsou bydlištěm vzdálení, laxní vztah k půdě, který chápe půdu 
jako obyčejné zboží s liberálním přístupem bez hlubšího zájmu o kvalitu půdy, i když samozřejmě 
existují výjimky. Vlastnictví půdy bylo chápáno jako kapitál pro případné použití v době nouze, bez 
záměru obnovit hospodaření na půdě. Žádoucí je však podpořit vztah vlastníků k půdě s vnitřní 
potřebou udržování tohoto majetku v dobrém stavu a v souladu s potřebou krajiny. Do současné doby  
se podařilo vyřešit jen něco více než 27 % půdy, na kterých vlastníci současně hospodaří (Zpráva  
o stavu zemědělství ČR za rok 2017). Současná liberální politika vůči zemědělské půdě vyústila 
do tvorby nových vlastnických a užívacích struktur, ještě více vzdálených místnímu venkovskému 
prostředí – v nedávné minulosti vznikaly společnosti investující cíleně do zemědělské půdy, tzv. půdní 
fondy, které mají zájem především na dalším pronájmu půdy, i když deklarují potřebu péče o půdu6).

Soulad s cíli zemědělské a venkovské politiky v EU by měl pomoci tento trend v ČR vyřešit. Jedním 
ze základních nástrojů je aplikace pravidel pro nabývání vlastnictví zemědělské půdy s důrazem 
na rozvoj venkovského prostředí. Spojení vlastnictví půdy v místě bydliště je jedním ze základních 
předpokladů pro rozvoj místních aktivit. Obecným dnešním informačním problémem je formálnost, 
převaha formy nad obsahem. V plánování rozvoje tak je paradoxem, že vzniká řada koncepčních 
dokumentů, jež zůstávají pouze formálními výstupy bez výraznější odezvy v podobě realizace 
navržených aktivit (Binek 2011). Větší provázanost plánování s větším zastoupením místních vlastníků 
půdy by mohlo pomoci tuto situaci řešit. 

Aktuální zemědělská politika v ČR je realizací strategických cílů zemědělství do roku 20307. Hlavní 
strategické cíle jsou dány těmito body:

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 y  zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní 
zdroje,

 y  zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků,
 y  zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských podniků,
 y  rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie,
 y  zlepšení vztahů zemědělství k venkovu,
 y  rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné 

konkurenceschopnosti,
 y  snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství,
 y  zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření  

a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny.

Oblast půdy je ve Strategii řešena v kapitole Zemědělství prostřednictvím strategického cíle A 1: 
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje 
a A 8: Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření 
a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny. 

6  http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/z-ceske-zemedelske-pudy-se-stava-investicni-hit-1084803 Daniel Novák 15. května 2014
7 http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/strategicke-cile-zemedelstvi.html
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Příklady opatření k naplňování strategického cíle

 y důsledné využívání všech možností ochrany půdy v rámci resortní a meziresortní spolupráce,
 y vytvoření vzorové pachtovní smlouvy, 
 y usilovat o soulad intenzivní zemědělské výroby s ochranou půdy, 
 y rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje „protierozní kalkulačka“, 
 y dokončení digitalizace komplexního průzkumu půd 
 y  zastavení degradace zemědělské půdy zejména nadměrnou erozí, utužením, úbytkem organické 

hmoty,
 y podpora přirozeného zadržování a vsakování vody do půdy, 
 y snížení tempa úbytků zemědělského půdního fondu, zejména nejkvalitnějších půd, 
 y motivace uživatelů ke zvyšování podílu vlastní půdy,
 y podpora realizace pozemkových úprav,
 y  pokračující modernizace podniků, včetně závlahových systémů, s důrazem na technologické 

a výrobkové inovace,
 y podpora diverzifikace činností zemědělských podniků.

Institucionálnímu tématu se věnuje implementace Strategie resortu Ministerstva zemědělství do roku 
2030 v bodě A.5:  Zlepšení podmínek trhu zemědělské půdy ve prospěch nabývání této půdy farmáři – 
rezidenty, s případnou úpravou podmínek nabývaní zemědělské půdy s preferencí farmářů – rezidentů.

V ČR zatím podle dostupných informací není v otázce legislativní úpravy nabývání půdy jednotný 
názor. Některé fyzické osoby – vlastníci v protikladu k názoru politické reprezentace EU i stanovisku 
Agrární komory ČR (ÚRODA 10/2015), důsledně odmítají jakoukoli regulaci prodeje a pachtu půdy. 
Právě tento stav by měl být předmětem vzájemných diskusí za účelem vytvoření Paretova zlepšení 
ve vztahu zemědělců k půdě.
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4.  PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ K PŮDĚ 
V ČESKÉ REPUBLICE

4.1. Vlastnictví půdy

Vyrovnané právní zajištění držby a vlastnictví půdy jakož i její ochrany pozitivně ovlivňuje vývoj 
zemědělství a nepřímo i společnosti. Obecně uznávané je takové pojetí vlastnictví, podle něhož 
vlastnické právo znamená oprávnění věc držet, užívat, brát z ní užitky a disponovat s ní. Jde o základní 
vymezení obsahu vlastnického práva, přičemž jednotlivá oprávnění nelze přesně oddělit, přecházejí 
jedno na druhé a je vždy nutné u každé konkrétní věci vidět její celek jako obsah vlastnického práva 
ve vztahu ke konkrétní věci. 

Podle právní teorie obsahem pozemkového vlastnictví je oprávnění vlastníka půdu užívat včetně 
výnosů, nakládat s pozemkem (prodávat, pronajímat), oprávnění ji držet a oprávnění spoluvlastnit. 
Ovšem v mnoha případech dochází k omezení obsahu pozemkového vlastnictví a jeho nabytí, 
když působí různé individuální a společenské zájmy, které je možné rozdělit do tří vzájemných 
střetávání. Jedná se o: a) individuální kontra veřejný zájem, b) střetávání různých veřejných zájmů, 
c) střetávání individuálních zájmů často ovlivněných působením tržních mechanismů. Působením 
těchto vzájemných ovlivňování a jejich výsledkem jsou určité kompromisy, jež způsobují určitá 
omezení vlastnického práva. Vlastník sice má obecně vzato právo nakládat s věcí podle své vůle, 
avšak meze takového nakládání mohou být omezeny a tato omezení pak vytvářejí dovolený rámec 
pro vlastníkovo zacházení s věcí, kterou má ve svém vlastnictví. Vlastnické právo má však vlastnost, 
která se označuje za elasticitu vlastnictví. To znamená, že odpadnou-li různá omezení vlastníkova 
nakládání s jeho věcí, obnovuje se ve stejné míře, jakmile omezení odpadlo, původní plné právo 
nakládání s věcí. Vedle toho ovšem existuje a negativně působí omezení vlastnictví a užívacích práv, 
které vyplývá z nedostatečné funkčnosti reálného právního a institucionálního prostředí (zejména 
chybějící nebo nevhodně formulované právní normy. Obsah vlastnického práva končí právě tam, kde 
začíná poškozování životního prostředí a omezování druhých osob. Proto se hovoří o jedné z vlastností 
samotného vlastnického práva. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 
zákonem (čl. 35, odst. 3., Listina základních práv a svobod).

V zemědělském podnikání a ve venkovském prostředí se setkáváme s různými formami vlastnictví, 
které jsou sice ve vzájemném působení, ale zákon jim poskytuje stejnou míru ochrany. Především 
se jedná o soukromé vlastnictví (fyzické osoby, právnické osoby, družstva) a vlastnictví veřejné, 
doplněné o vlastnictví obecní, krajů apod. S vlastnictvím je spojen i institut veřejného statku a konečně 
vlastnictví ovlivňuje i rozvoj životního prostředí, péče o krajinu a působí na řadu společenských 
faktorů spojených s půdou.

4.2. Realizace vlastnického práva k půdě a jeho vztah k veřejnému zájmu

Pokud jde o vlastnictví obecně, potažmo o vlastnictví k pozemku, pak je třeba vyjít z Listiny základních 
práv a svobod (publikovaná ve Sbírce pod č. 2/1993), kde v čl. 11 odst. 1 stojí, že „každý má právo 
vlastnit majetek, vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“ a v návaznosti 
na odst. 3 je napomenutí, podle něhož „vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, jeho výkon nesmí poškozovat lidské 
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“. 

V návaznosti na obecné vymezení vlastnictví je na místě stručné zhodnocení realizace vlastnického 
práva, respektive jeho obnovení v procesu demokratizace po roce 1989, a jeho současný stav, doložený 
statistickým přehledem. Následuje výklad o současném právním režimu nabývání půdy a její zákonné 



25

PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ K PŮDĚ  V ČESKÉ REPUBLICE

ochraně, jakož i vynuceném omezení vlastnického práva k půdě. 

Po roce 1989 se stala obnova vlastnictví k nemovitostem jednou z nezbytných součástí znovunastolení 
právního stavu společnosti po dlouhém období násilných zásahů do lidských a občanských práv. 
Obnovení právního státu bylo základním předpokladem pro vytvoření společenského a politického 
klimatu nutného pro rozvoj všech oblastí hospodářství včetně zemědělství. Aby vlastníci 
zemědělských a lesních nemovitostí, kteří byli zbaveni svého vlastnictví a možnosti hospodařit, 
případně další zájemci o zemědělské podnikání, mohli tyto aktivity znovu svobodně provozovat, bylo 
zapotřebí urychleně připravit řadu legislativních opatření. Jednou z forem privatizace byla restituce 
majetku. Ovšem ukázalo se, že rozsah škod, který byl v minulosti komunistickým režimem způsoben 
v zemědělství, je tak rozsáhlý, že úplná náprava křivd a navrácení původního majetku nebyla možná 
zejména z důvodu neexistence tohoto majetku (zastavěná plocha a zbořené budovy). Z pohledu 
práva restituce je odstraněním protiprávnosti při převodu vlastnictví, případně protiprávního zásahu 
do vlastnického práva, a to navrácením věci do původního právního stavu s právními účinky ex tunc 
(od počátku). Restituce tudíž není nuceným odejmutím vlastnictví, nýbrž povinnost obnovit původní 
právní stav. Pod pojmem restituce pozemkového vlastnictví a dalšího souvisejícího majetku je třeba 
chápat výsledný stav na straně tzv. oprávněné osoby, která se za podmínek vymezených v zákoně 
buď stala vlastníkem nemovitostí původních, nebo jí za ně byla poskytnuta náhrada.

Vlastnické vztahy k půdě

Základním právním předpisem upravujícím vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému 
majetku je zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě). Účelem zákona bylo spolu s ostatními právními 
předpisy zmírnění některých majetkových křivd, k nimž došlo ve stanoveném období ve  vztahu 
k přesně vymezenému okruhu osob a na základě jmenovitě uvedených případů ztráty majetku 
(Průchová 1997, Kubačák, Jacko, 2012). Zemědělská politika byla v 1. polovině 90. let minulého století 
hlavně zaměřena jednak na navrácení půdy restituentům a na transformační proces, v jehož průběhu 
zemědělské podniky plnily svoje závazky podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů 
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (transformační zákon). 
Zmíněný zákon o půdě měl vazby k dalším právním předpisům, které byly přijaty primárně s cílem 
realizovat privatizaci majetku státu8.

Držba a vlastnictví půdy byly během 20 let právně ovlivněny restitučním procesem, transformací 
družstev a církevními restitucemi9. Tyto administrativně a technicky náročné akce v praxi způsobovaly 
nemalé problémy, z nichž nejdůležitější byly tyto: Pokud jde o restituce, pak restituční nároky byly 
běžně postupovány po celé ČR, pozemky často získávali vlastníci se vzdáleným bydlištěm, u mnohých 
vlastníků bylo vlastnictví půdy chápáno jako „vhodný“ kapitál bez možností obnovení hospodaření 
na půdě. Mnoho dalších problémů bylo způsobeno nedodržováním § 29 zákona o půdě. Zmíněný 
paragraf kogentní povahy stanovil, že „majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské 
řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákona o tomto majetku“ 
(tzv. blokační paragraf ). Tato blokace vedla k tomu, že tehdejší knihovní vlastníci jednak nemohli 
nakládat s těmito zablokovanými nemovitostmi a dále nebyli motivováni, aby vynakládali prostředky 
na údržbu a odpovídající péči těchto nemovitostí. Podnikatelé v zemědělství a řada obcí nemohli 
použít „blokovanou“ půdu pro svoje podnikatelské záměry10.

Přehled o rozloze zemědělské půdy podle podnikatelských forem udává graf 3 (viz kapitola 6.2).
8  Jedná se o tyto zákony: zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby nebo fyzické 

osoby, ve znění pozdějších předpisů (zákon o tzv. malé privatizaci), zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 
osoby, ve znění pozdějších předpisů (zákon o tzv. velké privatizaci), zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku 
ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových 
nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících 
transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd k půdě a jinému zemědělskému majetku.

9  Komentář k zákonu 428/2012- Kříž, J. - Valeš, V., Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, C. H. Beck, 
Praha 2013, Kubačák, A., Církevní majetek v proměnách času, MZe, Praha 2016

10 viz § 21 zákona č. 428/2012 Sb., o obchodních korporacích.
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 Nabývání půdy  
(vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům)

Ke vzniku vlastnického práva k pozemku může dojít pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny 
zákonné podmínky (občanský zákoník nebo jiný zvláštní zákon), které jsou k jeho vzniku a platnosti 
požadovány. Důkaz o jejich splnění je totiž nezbytným předpokladem také pro zápis vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. Ke vzniku vlastnického práva k pozemku může dojít některým 
z  následujících základních způsobů, a to: na základě smlouvy, děděním, vydržením, rozhodnutím 
státního orgánu a ze zákona.

a)  Nabytí vlastnického práva k pozemku na základě smlouvy je projevem vůle vlastníka pozemek 
zcizit převodem do vlastnictví jiné osoby. Stane se tak nejčastěji uzavřením kupní, darovací nebo 
směnné smlouvy nebo může k tomu dojít uzavřením jiné smlouvy za účelem převodu vlastnického 
práva (např. smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo smlouva o vydání 
pozemku podle restitučních zákonů). Platí, že smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku 
musí být obligatorně písemná. Avšak aby došlo ke vzniku vlastnického práva, musí být po uzavření 
smlouvy proveden vklad, resp. zápis formou vkladu do katastru nemovitostí.

b)  Děděním vzniká vlastnické právo dědice (fyzická a právnická osoba nebo stát) k pozemku, který 
byl dosud ve vlastnictví fyzické osoby (zůstavitele). Dědictvím se nabývá vlastnictví ke dni smrti 
zůstavitele, ale vznik vlastnického práva musí dědici potvrdit soud. Teprve na základě tohoto 
potvrzení je možné prokázat vlastnictví a provést i potřebný zápis o vzniku vlastnického práva 
k pozemku formou záznamu do katastru nemovitostí. Jestliže je více dědiců, pak tito se mohou 
dohodnout, že si pozemek (pozemky) mezi sebou rozdělí nebo existuje možnost nabytí dědictví 
pouze jedním nebo několika dědici. Dohodu dědiců o vypořádání dědictví následně schválí soud. 
Pokud k dohodě nedojde, potvrdí soud nabytí dědictví podle dědických podílů a mezi dědici 
vznikne podílové spoluvlastnictví k pozemku, který je předmětem dědictví.

c)  Vydržením vzniká podle nového občanského zákoníku vlastnické právo k pozemkům a ke stavebním 
nemovitostem. Přitom zákon rozlišuje řádné a mimořádné vydržení. U řádného vydržení se vyžaduje, 
aby poctivý držitel držel vlastnické právo po určenou dobu (movitá věc 3 roky, nemovitost 10 let)11. 
Mimořádné vydržení platí dle ust. § 1095 NOZ, kdy držitel vydrží vlastnické právo, uplyne-li doba 
dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, a to, aniž by musel prokázat právní důvod, 
na kterém se jeho držba zakládá. Uvedený závěr ovšem neplatí, pokud se držiteli prokáže nepoctivý 
úmysl (např. lest či podvod). Předpokladem mimořádného vydržení tedy je uplynutí dvojnásobné 
doby oproti standardním zákonem stanoveným lhůtám vydržení, tzn. u věcí movitých 6 let a u věcí 
nemovitých 20 let. 

d)  Rozhodnutím státního orgánu může vzniknout vlastnické právo k pozemku na základě:

 –  rozhodnutí soudu (rozhodnutí o zrušení a rozdělení spoluvlastnictví nebo příklep při výkonu 
rozhodnutí prodejem nemovitostí),

 –  rozhodnutí správního orgánu (úřadu), kterým je podle platné právní úpravy: rozhodnutí 
vyvlastňovacího úřadu podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, rozhodnutí pozemkového 
úřadu o vydání nemovitosti, rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv k pozemkům podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech.

e)  Vznik vlastnického práva k pozemku ze zákona. Po roce 1989 byl tento způsob vzniku vlastnického 
práva uplatněn k pozemkům ve vlastnictví státu, které byly předmětem práva osobního užívání. 
Došlo k tomu zákonem č. 509/1991 Sb., kterým byl novelizován občanský zákoník. Ke dni 1. 1. 1992 
tak vzniklo ze zákona vlastnické právo osobám, které k těmto pozemkům měly do té doby právo 
osobního užívání (viz § 872 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.). Obdobně tak vzniklo ze zákona 
ČNR č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, ke dni 24. 5. 1991 vlastnické právo obcím k určitým pozemkům, které byly ve vlastnictví 

11  současný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník rozeznává vydržení řádné (§ 108 –1094) a mimořádné (§ 1095–1098).
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státu. Tento typ vlastnického práva k pozemku ze zákona se v našem právu vyskytuje zřídka, obvykle 
v situaci, kdy je použití tohoto způsobu pokládáno za nejpřijatelnější řešení (Drobník 2007).

Zvláštními předpisy je založeno nabývání vlastnického práva na základě smlouvy k pozemku ve vlastnictví 
státu. Jedná se hlavně o tyto převody:

a)  Převody týkající se poskytnutí restituční náhrady. Podle § 11 odst. 2 zákona o půdě v minulosti 
převáděl Pozemkový fond ČR do vlastnictví oprávněné osoby bezúplatně, jako náhradu za původní 
pozemky, které nebylo možné vydat v restituci, jiné (náhradní) pozemky ve vlastnictví státu. 

b)  Převody pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Tento zákon vytvořil zvláštní režim pro převody pozemků 
spravovaných Pozemkovým fondem podle § 17 zákona o půdě. Zákon definuje osoby způsobilé 
k nabytí vlastnictví a pozemky způsobilé k převodu do vlastnictví těchto osob. U zemědělské půdy 
se jedná o preferenci osob jak k převodu vlastnického práva, tak stanovení pravidel pro postup 
při jejich výběru.

Pokud jde o nabývání zemědělské půdy (pozemku) administrativní cestou, pak v současnosti 
přichází v úvahu postup podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů. Podle § 9 lze zemědělské pozemky převádět postupem podle 
§ 10 až 13 jak na fyzickou osobu, tak na právnickou osobu za podmínek uvedených v zákoně. 
Pro nového zájemce o získání pozemku přichází nejčastěji v úvahu postup podle § 12, tj. převod 
zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky a § 13, tj. prodej zemědělského pozemku 
v obchodní veřejné soutěži, avšak v současné době jsou tyto možnosti pozastaveny. V případě 
způsobilosti nabyvatele zemědělského pozemku, konkrétně určení podmínek pro jeho nabytí, 
s ohledem na případné zemědělské využívání nabyté nemovitosti nebo na její jiné využití, pak tyto 
podmínky jsou v ČR stanoveny poměrně liberálně až zcela volně. Proto v tomto případě není dána 
zákonná záruka, že vlastník takto získaného pozemku musí pozemek zemědělsky obhospodařovat, 
jak je tomu ve sledovaném zahraničním zákonodárství (viz níže kapitola II.). 

Podle platné právní úpravy zemědělské pozemky může získat do vlastnictví pouze:

i)  fyzická osoba, která je občanem ČR nebo jiného členského státu EU (ale ta jen s povolením 
k trvalému pobytu a zapsaná v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního 
úřadu),

ii) obec,

iii) právnická osoba, která je vlastníkem nemovitých staveb na pozemcích určených k převodu,

iv)  oprávněná osoba s nárokem na náhradu v jiném pozemku podle zákona o půdě,

v) veřejná vysoká škola zajišťující vzdělání v zemědělských nebo lesnických oborech.

c) Převod ostatních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Tento převod se může realizovat podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, a to v případě, že pozemek se stane pro stát věcí trvale 
nepotřebnou. Smlouvu uzavírá osoba, která má k pozemku právo hospodaření a smlouva musí být 
schválena Ministerstvem financí12.

12  Od převodů pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví jiných osob je třeba rozlišovat převody práva hospodaření mezi organizačními 
složkami státu podle zákona č. 219/2000 Sb. Při těchto převodech zůstává majetek ve vlastnictví státu, mění se pouze osoba příslušná 
hospodařit s ním nebo vykonávat k němu správu.
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Zánik vlastnického práva k půdě

Protože absolutní zánik vlastnického práva, který je spojen se zánikem věcí, není u půdy možný, 
přichází v úvahu pouze relativní zánik vlastnického práva k půdě, týkající se pouze změny osoby 
vlastníka pozemku. Proto zánik vlastnického práva k pozemku je zánikem subjektivního vlastnického 
práva určité osoby, který je vždy spojen se vznikem vlastnického práva u osoby jiné.

Ochrana zemědělských pozemků

Zemědělská půda je nejenom nezbytným výrobním prostředkem, ale také základní složkou životního 
prostředí s nezastupitelnými ekologickými požadavky. Využívání zemědělské půdy proto nemůže 
být jenom naplňování samoúčelných a často i svévolných oprávnění vlastníka půdy. Jeho oprávnění 
musejí být v souladu s účelovým určením (druhem) zemědělských pozemků, ale také v souladu 
s povinnostmi, které jsou pro užívání zemědělské půdy založeny zvláštními právními předpisy. Většina 
těchto povinností je propojena s veřejným zájmem chránit půdu jak před nejrůznějšími negativními 
vlivy zemědělské výroby, ale i jiných činností a prostřednictvím ochrany půdy chránit také ostatní 
složky životního prostředí. Obecně ochrana půdy pozitivně působí na celou oblast životního 
prostředí a není pochyb, že ochrana obou složek bude mít vzestupnou tendenci (Damohorský 2010). 
Základním a relevantním pramenem právní úpravy ochrany půdy je zákon ČNR č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, doplněný vyhláškou č. 13/1994 Sb.13. Uvedený zákon kromě 
jiného určuje, za jakých podmínek lze měnit účelové určení pozemku, jak se má na půdním fondu 
hospodařit, zásady jeho ochrany a podmínky odnětí půdy z půdního fondu včetně odvodů za odnětí. 
Nástrojem pro jeho realizaci jsou zejména restrikce, kdy a kde nelze vyjímat půdu a dále ekonomické 
sankce za změny v užití pozemku (postih vlastníka za celospolečenskou újmu). 

Omezení vlastnického práva k pozemku

Základní rámec dovoleného omezení vlastnického práva je uveden v čl. 11 odst. 3 Listiny základních 
práv a svobod, kde stojí: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na úkor práv druhých nebo 
v  rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 
přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Současně v odst. 4 téhož článku Listiny 
je uvedeno, že „vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, 
a to na základě zákona a za náhradu“. Vyvlastnění, resp. omezení vlastnického práva je možné provést 
podle § 1038 Nového občanského zákoníku jen:

a) ve veřejném zájmu,

b) jen k účelu veřejným zájmem indikovanému,

c) nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak,

d) jen na základě zákona,

e) vždy za plnou náhradu odpovídající míře, v jakém byl majetek těmito opatřeními dotčen,

f ) náhrada se poskytuje v penězích, je možné ji poskytnout i jinak, pokud si to strany dojednají,

g) s právními účinky ex nunc (od nynějška).

Vyvlastnění (expropriace) je většinou chápáno jako každý mocenský zásah státu do vlastnického 
práva, který má za následek jeho nucené odnětí nebo omezení ve prospěch státu nebo i jiné osoby. 
Vyvlastnění třeba odlišit od jiných zásahů státu do majetkových práv jako je konfiskace, zábor, 
znárodnění či zestátnění, jejichž uplatnění je spojeno s jinými důvody k odnímání nebo omezení 
 
13  Na tento základní právní předpis navazují speciální zákony: zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
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vlastnického práva. Institut vyvlastnění podle toho, jak se utvářel v právní podobě v českých zemích, 
slouží především k získávání pozemků a práv k nim, a to za předpokladu, že je není možné ve veřejném 
zájmu získat jiným způsobem. V tomto pojetí vyvlastnění plní funkci sice krajního, ale nezbytného 
nástroje na přerozdělování půdy v jinak přirozených podmínkách hospodářského rozvoje.

Změna definice pozemku

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva doznala změn i definice pozemku v zákoně č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který stejně jako občanský zákoník nabyl účinnosti 
1. 1. 2014  (NOZ). Pozemkem se podle § 2 písm. a) katastrálního zákona od 1. 1. 2014 rozumí „část 
zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního 
území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo 
územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí 
rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.

Nová právní úprava jako hranice pozemku převzala hranice, které byly stanoveny předchozím 
katastrálním zákonem č. 344/1992 Sb. (vyjma hranice držby), a přidala nové hranice, a to hranici 
stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného 
práva podle § 19 katastrálního zákona, tj. práva odvozeného od vlastnického práva, a hranici rozsahu 
práva stavby. Oproti předchozí právní úpravě přibyly tak další dvě hranice rozsahu práva, které jsou 
schopny vytvořit nový pozemek.

Definice pozemku podle katastrálního zákona se od 1. 1. 2018 změnila tak, že pozemkem se bude 
rozumět pro účely katastrálního zákona „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí 
hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 
regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje 
a  povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo 
hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, 
hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě 
rozhraním způsobu využití pozemků“. Od 1. 1. 2018 došlo ke změně hranice pozemku nejen v důsledku 
zjednodušení stavebního řízení ve stavebním zákoně, ale je umožněno, aby vlastník vlastnil pozemky, 
jejichž hranice je dána schválením navrhovaného záměru dělení (scelování) pozemku stavebním 
úřadem, a tyto pozemky jsou evidovány v katastru nemovitosti v podobě parcel. Výrazně se tak pro 
vlastníka zjednodušuje jednání při nakládání s těmito nově vzniklými pozemky, protože při uzavírání 
smlouvy o převodu nebo při pořízení pro případ smrti jsou v katastru nemovitosti již pozemky 
evidovány v podobě parcel a není již nutné, aby geometrický plán byl součástí listiny o nakládání 
s pozemkem. Rovněž pro developery je výhodnější, pokud jsou nové pozemky v katastru nemovitosti 
evidovány v podobě parcel.

4.3. Vlastník a jeho pozice podle Nového občanského zákoníku

 Oproti předchozí právní úpravě zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále „NOZ“), 
účinností od 1. 1. 2014, zdůrazňuje obecně akceptované a podstatné rysy vlastnického práva, tj. jeho 
nezávislost, jednotnost, úplnost, elasticitu a trvalost. Nezávislost vlastnického práva vyplývá z jeho 
§1012, podle kterého „má vlastník právo se svým vlastnictvím libovolně nakládat a jiné osoby 
z něho vyloučit“. To však neznamená, že si vlastník s věcí může dělat, co chce. Volnost vlastníka je tak 
limitována dvojím způsobem: jednak jsou to meze zákona, jednak také subjektivní práva jiných osob. 
Na vlastnické právo lze v současné době nahlížet jako na neomezené právní panství nad věcí pouze 
teoreticky. Omezení vlastnického práva spočívá jednak v jeho vnitřním pojmovém omezení a jednak 
v jeho omezení vnějším. Vlastnické právo je pojmově (vnitřně) omezeno vlastnickým právem jiného 
vlastníka. V praxi jsou často takové situace, kdy dochází ke střetu výkonu jednotlivých vlastnických 
oprávnění více vlastníků.
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Změny v sousedských právech

NOZ přinesl velké změny v sousedských právech. Úprava sousedských práv je ve skutečnosti jedním 
ze zákonem aprobovaných omezení vlastnického práva. Je to úprava, která je ovšem v zájmu všech 
vlastníků. Aby vlastník věci mohl vykonávat svá práva, musí strpět určitá omezení ve prospěch 
výkonu stejných práv vlastníka souseda. Obecně se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Speciálně 
jsou nově upravena vlastnická omezení zákazem imisí. NOZ rozlišuje imise přímé, které jsou zakázány 
přímo ze zákona a imise nepřímé. Naproti tomu nepřímé imise zakazuje jen tehdy, pokud přesahují 
míru stanovenou zákonem (zákon v tomto směru hovoří o míře nepřiměřené místním poměrům). 
Pro omezení vlastnického práva k pozemkům je typické, že při něm dochází především k omezení 
oprávnění vlastníka spočívající v užívání pozemku.

Původnost (exkluzivita) pozemku je východiskem pro uplatnění staronové zásady „superficies solo 
cedit“ (právní osud stavby sdílí právní osud pozemku). V praxi to znamená jeden vlastník – jeden 
celek. Pokud má stavba i pozemek jen jednoho vlastníka, tak podle současné právní úpravy už je 
nemůže prodat zvlášť a s tím souvisí i předkupní právo vlastníků. Pokud má pozemek i stavba na něm 
dva vlastníky, pak mají vzájemné předkupní právo. NOZ přitom zavedl i právo stavby, které je dočasné 
na 99 let14. Dále NOZ přinesl nové instituty, a to celou řadu pozemkových služebností, které postihují 
vlastníka věci tak, že musí ve prospěch jiného něco strpět nebo něčeho se zdržet, ale na druhé 
straně zemědělec musí respektovat i tzv. reálná břemena, která jsou zapsána v katastru nemovitostí. 
Nově jsou též zavedena zvláštní opatření týkající se chovu zvířat, pěstování rostlin, stavebních prací 
na sousedním pozemku a užívání cizího prostoru (Spáčil 2013). 

Konečně vlastník může být za určitých okolností ve svých právech omezen nebo i vlastnického práva 
zbaven. NOZ odděluje do zvláštních ustanovení použití cizí věci ve stavu nouze nebo naléhavém 
veřejném zájmu, tedy opatření svým charakterem mimořádné a často jen dočasné. Nově platí, 
že postiženému vlastníku náleží náhrada plné hodnoty dotčeného majetku, a to v penězích. Náhradu  
lze poskytnout i jinak, bude-li to dotčenému vlastníku lépe vyhovovat a projeví-li s tím souhlas. Ochrany  
vlastnického práva se může vlastník domáhat vlastnickými žalobami, a to konkrétně žalobou na vydání 
věci (žaloba reivindikační), žalobou negatorní, kdy žalobce žádá soud, aby se žalovaný zdržel určité 
činnosti, což je obrana v případě imisí a žalobou z domnělého vlastnictví (žalobou publikánskou).

Posílení předkupního práva

Z hlediska zemědělského podnikání NOZ přinesl důležitou změnu i v oblasti předkupního práva. 
Předně právní úprava smluvního předkupního práva je v NOZ obsažena v části čtvrté, díle prvním, 
oddílu druhém, v pododdíle čtvrtém, označeném jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě, konkrétně 
v § 2140 až § 2149. Smyslem předkupního práva je povinnost prodávajícího nabídnout věc, kterou 
zamýšlí prodat třetí osobě (tzv. koupěchtivému), ke koupí osobě, které svědčí předkupní právo, 
tj. předkupníkovi. V případě, že má předkupník zájem danou věc koupit, realizuje se kupní smlouva 
mezi ním a prodávajícím za stejných podmínek jako mezi prodávajícím a koupěchtivým. Záleží tedy 
na obou stranách, do jaké míry budou toto smluvní předkupní právo využívat.

Předkupní právo založené v NOZ v §§ 1124 a 1125 bylo významně upraveno novelou občanského 
zákoníku, a tak se svým obsahem a pojetím vrátilo do klasické podoby. Stalo se tak zákonem 
č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. 
Podle něho § 1124 odst. 1 se změnil a s účinností od 1. 1. 2018 zní následovně:

„(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže 
jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo 
vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“

14 §1244 zákona 89/1244 Sb-



31

PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ K PŮDĚ  V ČESKÉ REPUBLICE

Odst. 2 citovaného paragrafu po úpravě s účinností od 1. 1. 2018 zní takto: „Odstavec 1 se použije 
i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně, tehdy mají spoluvlastníci právo 
podíl vykoupit za obvyklou cenu.“ Konečně § 1125 je upraven následovně a s účinností od 1. 1. 2018 
zní takto: „Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní 
nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva 
se do něj zapíše.“

Z výše uvedeného vyplývá, že při prodeji nemovitosti už spoluvlastnický podíl obcházet nepůjde. 
S účinností od 1. 1. 2018 opět začal platit institut předkupního práva na podíl spolumajitele 
nemovitosti. Předkupní právo podle nové úpravy má především zabránit situacím, kdy například 
jeden ze spoluvlastníků rodinného domu (zemědělského závodu) prodá svůj podíl třetí osobě bez 
vědomí ostatních spoluvlastníků, například sourozenců, aniž by jim dřív podíl nabídl. Praktický dopad 
této úpravy bude následující. Pokud spoluvlastník odmítne podíl koupit, lze jej prodat komukoliv, 
vždy ale za stejnou nebo vyšší cenu. Předkupní právo přitom nikomu nebrání prodat svůj podíl 
třetí osobě, i když s tím ostatní spoluvlastníci nesouhlasí. Jedinou povinností je nabídnout předtím 
svůj podíl spoluvlastníkům, kteří ho buď za stanovenou cenu koupí, nebo odmítnou (zastánci této 
právní úpravy argumentovali mimo jiné tím, že vlastnické podíly by se měly „scelovat“ místo drobení 
vlastnictví nemovitých věcí, které jejich správu komplikuje).

(Staro)nový institut pachtu

V českých zemích od roku 1848 sílily snahy především drobných zemědělců, později po roce 1918 
domkářů a kovozemědělců o získání půdy, která byla z velké části vázána šlechtickým fideikomisem 
a po jeho odstranění byla půda zablokována stávající strukturou a hierarchií vlastnických vztahů. 
Proto hlavním a často i jediným způsobem, jak půdu získat, zůstával po dlouhou dobu pacht, který 
byl u nás hojně vyhledáván a využíván. Velkou pozornost mu věnovalo zemědělské zákonodárství 
i dobová literatura. NOZ obsahuje další významnou právní úpravu, když obnovuje institut pachtu, 
který představuje důležitou složku zemědělského podnikání. Zemědělský pacht NOZ upravuje jako 
zvláštní druh pachtu zemědělské a lesní půdy. Zvláštním druhem pachtu byl do 1.1.2018 pojem pacht 
zemědělského obchodního závodu, ale novelou účinnou k 1. 1. 2018 toto označení pozbylo významu. 
Tento právní předpis upravuje pacht jako nový institut odlišný od nájmu s tím, že je-li propachtován 
zemědělský nebo lesní pozemek, je sjednán zemědělský pacht. Rozdíl mezi nájmem a pachtem 
je  spatřován v tom, že nájemce má právo věc užívat, ale pachtovní smlouvou se zakládá pachtýři 
právo věc užívat i požívat, kdy předmětem pachtu může být tudíž jen věc přinášející plody nebo užitky 
a pachtýř si tento výnos přivlastňuje (Eliáš 2013). Tento stav je typický právě pro zemědělskou výrobu, 
když smyslem užívání zemědělské půdy jsou právě užitky a plody. Znamená to, že pokud by nově 
po účinnosti tohoto zákona, tj. po 1. 1. 2014, byla v případě užívání zemědělského pozemku uzavřena 
nájemní, a nikoliv pachtovní smlouva, umožňovala by taková smlouva sice pozemek užívat, ale nikoliv 
již požívat. Vzhledem k ustanovení § 507 NOZ, podle kterého je součástí pozemku rostlinstvo na něm 
vzešlé, nebylo by možné na základě nájemní smlouvy přisvojit si z takto pronajatého pozemku úrodu. 
Ovšem toto se týká smluv nově uzavřených po účinnosti NOZ, tj. po 1. 1. 2014. Odborná literatura 
poukazuje na fakt, že dřívější právní úprava podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, oba instituty nájmu a pachtu směšovala (Bičovský, Holub 1995).

Pachtovní smlouva a její náležitosti

Jaké jsou vlastně podmínky pro uzavření pachtovní smlouvy? Základním předpokladem toho, 
aby  došlo ke vzniku pachtu, je uzavření pachtovní smlouvy, a to mezi vlastníkem propachtované věci, 
tj. propachtovatelem a uživatelem, resp. poživatelem propachtované věci, tj. pachtýřem. Zde platí, 
že pacht tedy nemůže vzniknout ze zákona, a to na rozdíl od nájmu, jak je tomu v případě § 22 zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, upravuje vznik nájemního vztahu ze zákona. Je směrodatné, že uvedený nájemní 
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vztah vzniklý ze zákona o půdě, pokud trval ke dni 1. 1. 2014, následně pokračuje i po účinnosti NOZ 
(avšak po této účinnosti již nemůže pachtovní vztah ze zákona nově vzniknout. Z ust. § 2332 je zřejmé,  
že základním předpokladem toho, aby smlouva mohla být považována za smlouvu pachtovní, 
je ujednání, že propachtovatel přenechává pachtýři věc k jeho dočasnému užívání a požívání a současně, 
že pachtýř se zavazuje za toto užívání a požívání hradit propachtovateli pachtovné. Podle výkladu 
o právních úkonech (ujednáních) po 1. 1. 2014 platí, že právní úkony se posuzují podle svého obsahu 
a nikoliv, jak jsou označeny. Z toho lze dovodit, že pokud tedy podle obsahu smlouvy vyplývají výše 
uvedené náležitosti, znamená to, že smlouvu je nutné posuzovat jako smlouvu pachtovní, a to bez 
ohledu na skutečnost, zda budou použity výše uvedené termíny (pachtýř, propachtovatel, pachtovné 
další). Zde se vychází z obecného pravidla o obsahu smluv podle ust. § 1746 odst. 1 NOZ, podle kterého 
zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na smlouvy, jejichž obsah zahrnuje 
podstatné náležitosti smlouvy15.

K základní podmínce ujednání pachtu (pachtovní smlouvy) patří stanovení pachtovného, které 
je úplatou za propachtovanou věc (předmět pachtu). Pachtovné může být sjednáno ve formě peněžní 
nebo jiné (naturální). Podle ust. § 1792 odst. 1 NOZ plyne-li ze smlouvy povinnost stran poskytnout 
a přijmout plnění za úplatu, aniž je ujednána její výše či způsob, jakým bude tato výše určena, pak platí, 
že úplata byla sjednána ve výši obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. Jestliže se nepodaří takto 
výši úplaty určit, potom ji určí soud s přihlédnutím k obsahu smlouvy, povaze plnění a zvyklostem. 
Za této situace je v pravomoci soudu určit tuto výši, a to s ohledem na obsah smlouvy, povahu plnění 
i zvyklosti (Marchal 2013).

Další důležitou otázkou je sjednání doby pachtu. Zde platí, pokud je zemědělský pacht dohodnut 
na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl 
ujednán na dobu neurčitou (§ 2342 odst. 2 NOZ). Pokud má být pacht dohodnut na dobu delší dvou 
let, pak zákon vyžaduje obligatorně písemnou formu. Pachtové se platí ročně pozadu se splatností 
k 1. říjnu. Jestliže je pacht ujednán na dobu neurčitou, lze pacht vypovědět ve dvanáctiměsíční době 
(§ 2347 NOZ) a pacht skončí k 30. září.

15 Podrobněji Marchal, S., Nový občanský zákoník pro zemědělce po necelých dvou letech jeho účinnosti, Institut vzdělávání v zemědělství 
o. p. s., Praha 2015, s. 24-26.
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5.  PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ  
VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

5.1.  Vybrané právní a společenské faktory týkající se nákupu  
a jiných dispozic s půdou

Tato kapitola se zabývá především faktickým současným stavem legislativy, nečiní si nárok na 
vyčerpávající hodnocení důvodů vzniku právních úprav. Jsme si vědomi, že i tato souvislost může 
v některých případech ovlivnit právní prostředí v dané zemi, jeho vývoj a tím i možnost přenositelnosti 
do právního prostředí jiných zemí, tedy i do ČR. Z tohoto důvodu se zabýváme především záměrem 
a indiciemi vyplývajícími z těchto zákonů.

Pokud jde o srovnání právního režimu nakládání s půdou v evropských zemích, pak je třeba zmínit 
základní právní systémy normující pozemkové právo včetně vedení pozemkových knih. V Evropě 
se zpravidla uplatňují následující právní systémy:

a) systém zvykového práva (britské ostrovy, částečně severské země),

b) občanského práva Code Napoleon (Francie, Belgie, Itálie, Lucembursko Španělsko, Portugalsko),

c) občanské právo německy mluvících zemí,

d) občanské právo bývalých komunistických zemí.

Úloha pozemkového práva

Pozemkové právo a právo k nemovitostem bylo a je v západní Evropě ovlivněno liberalismem a toto 
právo je založeno na nezcizitelném vlastnictví jednotlivců k půdě a na jeho právní ochraně. Ve většině 
západoevropských zemí se řídí smluvní právo včetně práva k nemovitostem Římskou úmluvou  
z 18. června 1980. Ta připouští volbu práva, a není-li tato volba, deklaruje použitelnou zásadu 
lex  rei  sitae (je nejstarší a všeobecně uznávaná zásada mezinárodního práva soukromého). Pokud 
neexistuje žádné mezinárodně závazné vnitrostátní ustanovení, pak forma smlouvy musí dodržovat 
zásadu lex rei sitae (zákon umístění věci) nebo lex loci actus (zákon místa právního úkonu).

Země, kterým je ve studii věnována největší pozornost, jsou členy Evropského společenství. 
Francouzská republika a Spolková republika Německo jsou zakládajícími členy. Republika Rakousko 
je členem Evropské unie, do níž vstoupila 1. ledna 1995, a je tudíž jejím nejmladším členem z těchto tří 
zemí. Ovšem každá země si při vstupu do unie vyjednala určité podmínky. Tak například v přístupové 
smlouvě je sjednáno, že Rakousko si v rozmezí pěti let od vstupu do EU smí ponechat své stávající 
právní předpisy vztahující se k objektům neurčeným k celoročnímu bydlení a volného pohybu 
služeb nebo kapitálu (krom toho nesměla být v průběhu této doby zesílena omezení vztahující se 
k objektům vedlejšího bydlení). Rakousku je v hodnocení věnována zvýšená pozornost, protože právní 
instituty českého občanského a pozemkového práva vycházely z Všeobecného občanského zákoníku 
rakouského, který tu platil od roku 1811 do 1951. Kromě Francie, Německa a Rakouska je sekundárně 
zohledněn právní režim půdy i v jiných zemích, především v Holandsku, v Dánsku a dalších, pokud je 
k dispozici srovnávací právní materiál.

S ohledem na výše zmíněnou Římskou úmluvu platí, že pokud neexistují žádné mezinárodně závazné 
vnitrostátní ustanovení, potom forma smlouvy týkající se nemovitostí včetně půdy musí dodržovat 
zásadu lex rei sitae nebo lex loci actus. Přitom výše zmíněné země při převodu nemovitého majetku 
trvají na domácích formálních právních požadavcích. Zatímco v menšině evropských zemí v praxi platí 
jistá omezení nabývání půdy cizími státními příslušníky, avšak pokud jde o státní příslušníky EU, potom 
omezení byla všude zrušena kromě Polska a Maďarska, kde platily určité výjimky pro nabývání určitého 
druhu půdy a domů, ovšem pouze pro přechodné časově ohraničené období, obdobně jako v ČR.
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Účel právního předpisu

Nejdůležitějším znakem každého právního předpisu je stanovení jeho účelu. Právě hlavní účel zákonů 
je především vyjádřen v jeho úvodních ustanoveních zpravidla hned v § 1. Nebo ve výjimečných 
případech v jeho preambuli, pokud je žádoucí zvýraznit jeho účel, respektive cíle právního předpisu 
a tento postup má umocnit jeho význam a dodat mu jistou vážnost. Účel zákona je pak rozveden 
konkrétně v jednotlivých bodech obsahující jeho cíle, nejčastěji pregnantní a úderné sdělení zahrnuté 
zpravidla do tří věcných okruhů, oznamující, co se účelem zákona sleduje a čeho se má jeho aplikací 
dosáhnout. Právě tímto postupem dává zákonodárce najevo svoji vůli, tedy konkrétní politický záměr, 
kterého je třeba zejména právním prostředkem, a to prostřednictvím konkrétního zákona dosáhnout. 
Příklady preambulí zákonů jsou uvedeny v příloze 1.1.

Podobně jako německé zákony (říšský sídelní zákon a zákon o převodu pozemků) sleduje zdokonalení 
a posílení agrární struktury při preferování malých a středních zemědělských statků majících charakter 
rodinných farem. především dánský zákon hned v § 1 deklaruje, že právě tradiční zemědělské statky 
mají přispívat k ochraně přírody, krajiny a životního prostředí.

Právní úprava vlastnictví a užívání zemědělské půdy patřila, a jak se ukazuje, stále patří k složitým 
otázkám právního řádu a zákonodárství. Základ mnohdy složité, ale na druhou stranu i odvážné 
úpravy, je třeba hledat jednak v historickém vývoji konkrétní země, jejíž zákony uvedené ve studii 
představují její agrární profil, tak v současné snaze o regulaci přesně vymezených podmínek užívání 
půdy, její nabývání a ochrany. I v těchto nastavených postulátech je vyjádřen určitý politický záměr. 
Tento politický záměr v námi sledovaných zahraničních předpisech má společného věcného 
jmenovatele, který lze zařadit do tří tematických okruhů:

1. vyvážený rozvoj konkurenceschopného zemědělství ve spojení s posílením místní ekonomiky,

2. ochrana půdy, krajiny, životního prostředí,

3.  přímé obhospodařování půdy vlastníky jako převažující formy vlastnictví včetně podpory 
mladých farmářů a omezení nabývacího práva k zemědělské půdě cizinci.

Tak německé zákony sledují zdokonalení agrární struktury prostřednictvím tzv. sídelních podniků 
poskytováním státních domén či sdružení zprostředkující získání půdy, o totéž usiluje Dánsko při 
preferování malých a středních zemědělských statků. Cílem obou studovaných rakouských zákonů 
o převodech pozemků (Horní Rakousy, Dolní Rakousy) je udržení a posílení ekonomicky zdravého 
zemědělského a lesního vlastnictví půdy a mezi hlavní záměry francouzského zákona patří podpora 
místního rozvoje ekonomiky a sociální rozměr podpory vlastnických práv nabývaných pozemků, 
přičemž právě tento aspekt je v jiných právních předpisech neprávem poněkud opomíjen. 

Dánský zákon v § 12 odst. 2 pamatuje na nabyvatele půdy a jeho děti mladší 18-ti let při získání 
jednoho nebo více zemědělských statků v zemědělské oblasti za předpokladu, že již takovou 
nemovitost vlastní a hospodaří na ni. Stejně tak jsou preferovány majetkové převody zemědělského 
statku mezi nejbližšími příbuznými.

Podporu manželům a nejbližším příbuzným při převodu zemědělské usedlosti garantuje holandský 
zákon, který v kapitole II. čl. 6 stanoví: „Smlouva o převodu půdy musí být odsouhlasena institucí 
Grondkamer v případě, že se jedná o smlouvu uzavíranou mezi pokrevními příbuznými v přímé linii 
nebo mezi manžely nebo s osobami svěřenými do výchovy“.

Ochrana životního prostředí

V právních předpisech je oprávněně věnována velká pozornost státu rozvíjení příznivého životního 
prostředí. Konkrétně francouzský zákon upřednostňuje ochranu životního prostředí, přírodních 
zdrojů a všestranně podporuje vyvážený a udržitelný územní rozvoj venkovských a předměstských 
oblastí. O ekonomicky prosperující a neporušené venkovské oblasti usiluje rovněž hornorakouský 
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zákon a z preambule holandského zákona vyplývá, že i tento právní předpis kromě jiného se snaží 
o vyvážený rozvoj přírodních oblastí v souladu s udržitelným hospodařením při ochraně přírodních 
hodnot.

Některé státy jednoznačně akcentují zachování a v lepším případě posílení přímého obhospodařování 
půdy samotnými vlastníky. Nejvýrazněji je tento požadavek vyjádřen v účelu dánského zákona (§1) 
(viz příloha 1.1) a určité myšlenkové souznění lze najít i ve slovenském zákoně č. 140/2014 Z. Z., když 
normuje úpravu působnosti státních orgánů při přechodu zemědělských pozemků.

Požadavek odborného vzdělání

Zahraniční zákonodárství pamatuje ve svých předpisech i na zajištění patřičného odborného vzdělání 
nabyvatelů půdy, jak je tomu v případě zákonů německy mluvících zemí. Toto sleduje i francouzský zákon,  
který se též zasazuje o podporu mladých farmářů. Kromě zákonného odborného vzdělání některé 
zákony stanoví požadavky na ochranu proti nabývání zemědělské půdy převážně pro spekulativní 
účely. Je zřejmé, že politický záměr zahraničních zákonů vychází z potřeb praxe, zohledňuje 
dosažené výsledky a pružně reaguje na stávající legislativu, a přitom má svoji časoprostorovou dimenzi. 
Na vzdělání pamatuje i dánský, holandský a švédský zákon, poměrně často je vzdělání při nákupu 
půdy vyžadováno i ve východoevropských zemích (Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko).

Omezení nabývání půdy zahraničními osobami

Důležitým aspektem při nabývání zemědělské půdy zachyceným v zahraničních zákonech je zásah 
státu spočívající v omezení práv zahraničních osob při nabývání pozemků. Stát tak činí a postupuje 
za podmínek stanovených zákonem, když z určitých důvodů omezuje nabývací právo k zemědělské 
a lesní půdě. V tomto směru za příklad poslouží oba rakouské zákony, které jsou si obsahově podobné 
a vycházejí ze stejné zákonné konstrukce. Podle nich platí „ochrana proti nabývání pozemků 
převážně pro spekulativní účely, jakož i omezení nabývání práv k pozemkům cizinci, pokud nejsou 
podle ustanovení práva Společenství rovni rakouským státním občanům“ (dolnorakouský zákon § 1). 
U obou právních předpisů je téměř shodně definován cizinec, respektive zahraniční osoba. Podle 
nich jsou to především fyzické osoby, které nemají rakouskou státní příslušnost a nejedná se o státní 
příslušníky, kteří jsou na základě mezinárodního práva nebo práva společenství rovni rakouským 
státním příslušníkům a dále právnické osoby, které mají své statutární sídlo v zahraničí nebo jejich 
základní kapitál (případně majetkové podíly) se nacházejí převážně v zahraničním vlastnictví. Pojem 
cizinec, resp. zahraniční osoba však v těchto předpisech rozlišuje státní příslušníky, kteří jsou na základě 
mezinárodního práva nebo práva společenství rovni rakouským státním příslušníkům a  právnické 
osoby a registrované osobní společnosti, sdružení, nadace nebo fondy při výkonu svobody usazování, 
při výkonu volného služebního styku nebo při výkonu volného pohybu kapitálu, pokud se odvolávají 
na Evropskou smlouvu nebo o volnosti evropského hospodářského prostou.

V hornorakouském zákonu v oddílu I. § 4 odst. 6 je stanoveno, že „nabytí práv musí být zakázáno 
v případě, když lze předpokládat, že je zamýšleno nabytí pozemků převážně ke spekulativním účelům“, 
což platí rovněž pro cizince. Toto posuzuje úřad pro převody pozemků, kterým je buď okresního 
správní úřad, nebo případně zemská komise pro převody pozemků. Naproti tomu dolnorakouský 
zákon podstatně zpřísňuje podmínky zahraničním osobám pro nabytí práva k zemědělským a lesním 
pozemkům. V oddílu II. § 19 jsou dány taxativně podmínky, za kterých může úřad pro převody 
pozemků udělit povolení pro nabytí práv k získání pozemků. Podle něho povolení udělí pouze tehdy:

a) nejsou ovlivněny státní, politické nebo jiné veřejné zájmy,

b)  nabyvatel/ka (osoby, které nemají rakouskou státní příslušnost) nebyl/la vnitrostátním soudem 
pravomocně odsouzen/na k odnětí svobody více než 6 měsíců kvůli jednomu nebo několika 
trestným činům nebo kvůli finančnímu trestnému činu,
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c)  na získání nabývacího práva má hospodářský, sociální, kulturní zájem země nebo některá z obcí 
Dolního Rakouska,

d) nabyvatel/ka má v Rakousku po dobu nejméně 10 let své trvalé bydliště.

Slovensko sice nemá jako jeden z cílů zákona (jak je tomu u zmíněných rakouských zákonů) omezení 
práv zahraničních osob při nabývání půdy, ovšem z předmětu zákona je naznačený záměr zákonodárce 
zcela jasný a v následném paragrafovaném znění určitý. Omezení práv zahraničních osob mimo osob 
odvolávajících se na Evropskou smlouvu a volností evropského hospodářského prostou je realizováno 
i v některých dalších zemích (např. Finsko, Estonsko, Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Řecko).

Zvýhodnění osob při nabývání půdy

Předkupní právo je právo nabývat určitý majetek před jinou osobou. Název préemption pochází 
z  latinského slovesa emo, emere, emi, emptum, koupit nebo prodávat. Obvykle se jedná o nově 
vzniklý majetek. Právo na získání stávajícího majetku přednostně vůči jakékoli jiné osobě se někde 
označuje jako právo na první odmítnutí. 

Zvýhodnění osob při nabývání půdy je jedním ze základních principů regulace nabývání půdy 
v některých zemích, kdy se stát snaží usměrnit vývoj vlastnictví půdy. Preference osob je na různé 
úrovni. Některé státy podporují pouze fyzické osoby, některé nerozlišují mezi právnickými a fyzickými 
osobami, některé právnické osoby limitují v nabývané výměře (viz tab. 1). Některé zákony jednoznačně 
zvýhodňují příbuzné při převodu zemědělského pozemku, když někde je tato kategorie nabyvatelů 
přímo konkretizována. Příkladem mohou být oba rakouské zákony, v nichž se uvádí, že  úřední 
povolení pro převod zemědělského nebo lesního pozemku není zapotřebí, pokud právní úkon bude 
uzavřen mezi manželi nebo registrovanými partnery nebo příbuznými, příbuznými v přímé linii a mezi 
sourozenci. V podobném pojetí upřednostňuje manžele a další osoby s nimi spřízněné německá 
legislativa. Výrazné zvýhodnění příbuzných osob přináší rovněž slovenský zákon. Důležitým cílem je 
také ochrana práv spoluvlastníků souvisejících s kontinuitou zemědělského užívání (např. Bulharsko, 
Česká republika). 

Cílem je restrukturalizace zemědělství, vyhýbání se spekulacím, vyhýbání se neefektivnímu využívání 
půdy, zamezení opouštění půdy, usnadnění změn funkcí půdy ze soukromých na veřejné zájmy 
atd.). Součástí zhodnocení přednostního práva je i administrativní postup, tj. kdo má iniciativu, 
kdo informuje, jak se rozhoduje/vyhodnocuje? Jak dlouho proces trvá, kdo má jaká práva, jaká jsou 
omezení?

Kromě zvýhodnění příbuzných právními předpisy je často upřednostněný stát. Obsah tohoto 
zvýhodnění spočívá v přednostním schvalování převodů zemědělských pozemků centrální státní 
institucí nebo nepřímo lze dovodit předkupní právo státu na získání pozemků, v řadě případů 
nabývání půdy státem nepodléhá zákonu o regulaci prodeje. Většina výhod pro stát se nachází  
v jednotlivých ustanoveních zákona, některé lze dovodit z jeho cílů, pouze holandský zákon má již 
tuto zásadu přímo v preambuli zákona. Naproti tomu francouzský zákon jednoznačně favorizuje 
stát v případě předkupního práva pro získání zemědělských pozemků. Stát je upřednostňován dále  
v Dánsku, Litvě, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a Švédsku. 

Podobné přednostní právo jako právo státu existuje i pro obce, např. v Dánsku, Holandsku, Německu 
nebo Švédsku.

Přidání sousedů do přednostního práva obvykle souvisí se záměry zlepšit místní strukturu půdy, 
například když jsou farmy malé a roztříštěné. To se uskutečňuje např. v Makedonii, Srbsku, Estonsku 
a Litvě.

Silné zastoupení má rovněž institut předkupního práva pro fyzické a právnické osoby. Subjekty 
pro nabytí předkupního práva, tj. nájemce, zemědělec, soused, místní občan, vlastník v určité 
vzdálenosti od dotčeného pozemku, mladý zemědělec jsou zastoupeny v předpisech nerovnoměrně, 
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což  odpovídá agrárnímu profilu dané země a jejímu trhu s půdou, avšak poměrně často. Některý 
předpis zohledňuje právnické a fyzické osoby zpravidla v jednom ustanovení. Stát sice někdy zaujímá 
první místo v případě předkupního práva, ale zákon jeho postavení konkretizuje tím, že mu stanoví 
určité podmínky, především uplatnění předkupního práva ze strany státu musí mít vazbu na principy 
územní politiky i veřejného zájmu. Cílem přednostního práva zemědělců je zaměřit místní trh s půdou 
na lepší agrární strukturu, udržet půdu v rukou zemědělců a vyhnout se spekulacím. K tomuto účelu 
v některých zemích přistupuje regulace ceny pachtu, například ve Francii. Další formou je zvýhodnění 
formy vlastnictví půdy ve společnostech Groupements Fanciers Agricoles (GFA) ve Francii, které samy 
zemědělsky nepodnikají, ale dlouhodobě propachtovávají půdu farmářům s daňovým zvýhodněním 
a jsou realizovány nejvíce v rámci rodinných vztahů (Bergman 1984).

V oblasti pozemkových úprav je předkupní právo využíváno k vytvoření rezervy pozemků pro společná 
zařízení. Použitím tohoto práva lze pozemky zakoupit pro tvorbu veřejné infrastruktury (přístupové 
cesty, kanalizace / zavlažovací kanály) a pro zlepšení procesu výměny půdy. Tento způsob se používá 
pouze ve vymezených územních oblastech, například v Portugalsku, Španělsku a Litvě. Přednostní 
práva se využívají i k realizaci veřejných funkcí, jako je ochrana přírody, lesnictví, ochrana kulturního 
dědictví nebo rozvoj infrastruktury. Obvykle se tento formát používá v určených oblastech, které 
mění funkci od zemědělství k jiné funkci. 

Formy právní úpravy předkupního práva v některých zemích jsou uvedeny v příloze 1.2.

Veřejný zájem při nabývání pozemků

Přednostní nabývání pozemků se nejčastěji děje ve veřejném zájmu. Veřejný zájem má svůj základ 
ve veřejnoprávních aktech orgánů státní správy a jak je zřejmé z právních předpisů v některých 
zemích je silný. Kromě státu tohoto oprávnění využívají i zvláštní společnosti. Veřejný zájem je velmi 
často spojen s předkupním právem veřejných institucí. Tak francouzský zákon dává široké oprávnění 
Společnosti pro rozvoj krajiny a venkova (Sociétés d‘aménagement foncier et d‘établissement rural, 
SAFER) uplatnit předkupní právo proti různým subjektům za účelem získání pozemků ve veřejném 
zájmu, a to i proti nájemci za zákonem stanovených podmínek, pokud nájemce užívá dotčený 
pozemek méně než tři roky. Vliv veřejného zájmu je dostatečně právně zajištěn, je mu poskytována 
náležitá právní ochrana, neboť jeho akční rádius je široký a týká se především ochrany zdraví, přírody 
a životního prostředí. 

Zdůvodnění veřejného zájmu je jedním z klíčových důkazních břemen při návrhu nového zákona, který 
zasahuje do vlastnických práv osob. V Maďarsku je mezi cíle zařazena i snaha po posílení zastoupení 
středních podniků. Maďarský zákon stanoví, že podle bodu 5 § 16 vlastnické právo k zemědělské půdě 
může získat kromě jiných subjektů i provozovatel farmy hospodářských zvířat (pokud lze tuto farmu 
považovat za rodinnou farmu), a to maximálně do 1 800 ha. Podle dánského zákona č. 9 § 20 odst. 2 
akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným může získat právo na zemědělský statek 
s pozemky ve venkovské oblasti a stát se jeho majitelem v případě, že celková výměra zemědělského 
statku s pozemky vlastněnými po takovém nabytí činí 30 ha nebo více za podmínky, že zemědělec 
ve společnosti vykonává každodenní vedení statku, pokud statek s pozemky není propachtován. 
Polský zákon v čl. 5 odst. 1 limituje zase rozlohu rodinného zemědělského hospodářství. Za rodinné 
hospodářství se považuje zemědělské hospodářství spravované individuálním zemědělcem, 
v  němž celková výměra půdy není větší než 300 ha. Zákon, který dále určil požadavek trvalého 
bydliště zemědělce v místě nemovitosti, tak podporuje a chrání zemědělce provozujícího rodinné 
hospodářství.
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Splnění určitých podmínek pro nabytí půdy

Zákonodárce v některých právních předpisech založil podmínku, aby nabyvatel půdy (ať převodem 
či zcizením) splňoval určité požadavky, a to nejčastěji ihned při podpisu smlouvy o nabytí zemědělské 
nemovitosti, nebo tuto podmínku musel splnit dodatečně ve stanovené lhůtě. Jedná se o požadavek 
vzdělání, zemědělské praxe, ale i trvalého bydliště v místě, kde se nachází zemědělský pozemek nebo 
zemědělský podnik. Přitom obsahově požadavek na vzdělání a zemědělskou praxi spolu souvisí 
a doplňují se a oba tyto faktory představují základní předpoklady pro úspěšné vedení zemědělského 
podniku. Požadavek trvalého bydliště v místě zemědělského pozemku potom dokládá žádoucí sepětí 
konkrétní obhospodařující osoby disponujícími potřebnými kvalifikacemi s určitým místem, s jeho 
sociálním prostředím a je zde tak očekávaný předpoklad, že takto „usazený“ zemědělec se bude 
podílet na rozvoji regionu. 

Požadavek na bydliště v místě nebo ve státě je v zákonných předpisech poměrně frekventovaný. 
Ve studovaných předpisech se jedná o země Bulharsko, Maďarsko, Horní a Dolní Rakousy, Dánsko, 
Německo, Polsko a Slovensko. V některých případech se jedná o podmínku předkupního práva. 
Jednoznačná podmínka bydliště v místě je v případě Horních a Dolních Rakous, Polska a Dánska. 
Dánský zákon je v tomto směru poněkud rigidní. Jak se uvádí v čl.6 § 8, nabyvatel musí při získání 
zemědělského statku s pozemky splňovat podmínku trvalého bydliště v místě nemovitosti po dobu 
10-ti let, totéž platí o nabytí půdy k doplnění zemědělského statku. Podmínky ve Francii přímo bydliště 
v místě nevyžadují, avšak organizace SAFER využívá své předkupní právo ve prospěch místních 
zemědělců. Výňatky zákonných norem k předkupnímu právu jsou uvedeny v příloze 1.3.

Obecně prospěšné zásady pro vedení zemědělského podniku jako vzdělání a potřebná praxe se stávají 
jedním z požadavků pro nabytí zemědělské půdy. Avšak zákonodárce si uvědomuje rovněž nezbytnost 
zavedení požadavku trvalého bydliště v místě nemovitosti. Přestože důvody tohoto počinu blíže 
nerozebírá, z dikce příslušného ustanovení a věcných souvislostí daného zákona je zavedení tohoto 
požadavku zřetelné a přesvědčivé.

V zákonech je v některých případech limitován i rozsah nabytí zemědělské půdy. Je tak zajisté učiněno 
z různých důvodů, nejvíce se tím sleduje zachování stávající struktury vlastnictví pozemkového 
fondu, které je pro danou zemi nejvýhodnější. To se týká Bulharska, Dánska, Litvy, Maďarska, Polska, 
Rumunska a Španělska. Avšak i v případě rozšíření původního pozemkového vlastnictví (koupě 
či pronájem půdy) jsou pro nabyvatele v daných situacích stanoveny jisté podmínky, které je třeba 
dodržet.

Konečně zahraniční právní předpisy zohledňují i tak důležitou skutečnost jako je cena zemědělské 
půdy v případě převodu nebo propachtování zemědělských pozemků a tento režim podléhá jisté 
regulaci. Právní zajištění je v zákonech vyjádřeno ne vždy se stejnou intenzitou. 

Vlastnická struktura, role stavovských nevládních organizací

Význam právních úprav je vázán vnitřním prostředím a agrární strukturou každého členského 
státu. Jak vyplývá z grafu 13, zastoupení fyzických a právnických osob v zemědělství je poměrně 
různorodé a stav právních norem však na toto zastoupení významně nereaguje. Například vysoká 
regulace trhu s půdou v Rakousku, kde je zanedbatelný počet právnických osob v zemědělství 
je v protikladu se stavem ve Francii, kde je rovněž vysoký stupeň regulace, avšak poměr právnických 
osob v zemědělství je podstatně vyšší. Jak z grafu 13 rovněž vyplývá, ani u ostatních zemí neexistuje 
jasně daná souvislost mezi počtem regulačních opatření a zastoupením právnických osob. Role 
stavovských nevládních organizací je v oblasti prodeje a pachtu půdy v jednotlivých zemích na 
různé úrovni. Například ve Francii jsou stavovské organizace zapojeny poměrně úzce do plánování 
rozvoje zemědělství a zejména pachtu, kde se spolupodílejí formou zastoupení v představenstvu 
organizace SAFER na působení na trhu i v různých komisích, které se zabývají celou řadou činností 
souvisejících uplatňováním politiky SAFER. Naproti tomu v Německu je role stavovských organizací 
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při uplatňování regulace na trhu s půdou podstatně menšího rozsahu a příslušná pravomoc 
je delegovaná jednotlivými spolkovými státy, přičemž většinově v Německu se na procesu kontroly 
dodržování zákona Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG - zákon o prodeji půdy) podílí organizační 
složka ministerstva zemědělství. V některých zemích, např. Severní Porýní-Vestfálsko nebo  
Porýní-Falcko, se Agrární komora vyjadřuje k udělení souhlasu pro převod pozemku podle § 2 
GrdStVG. V  Rakousku se Agrární komora podílí na složení Zemské komise pro převody pozemků,  
kde deleguje tři členy ze šesti až sedmi členů komise a dále se Agrární komora aktivně podílí na procesu 
převodu pozemků. Na procesu předkupního a přednájemního práva v Maďarsku se nařízením vlády 
podílí rovněž Agrární komora. Role stavovských nevládních organizací spočívá poměrně široce 
na tvorbě a plnění společné zemědělské politiky, podrobný popis jejich činnosti však přesahuje záběr 
této práce.

5.2.  Právní režim prodeje půdy a pachtu a jeho společenská úloha

Podobně jako u nás je i v zemích západní Evropy trh s půdou realizován a zastoupen dvěma 
nejčastějšími způsoby, a to převodem-prodejem a dále pachtem, který tam má dlouhodobou tradici 
a ustálený právní režim. Přirozeně tyto způsoby nejsou v evropských zemích zastoupeny rovnoměrně, 
záleží na agrární struktuře té které země, její právní kultuře a tradici. Rozšířeným způsobem nabytí 
půdy je prodej zpravidla menších pozemků včetně zemědělských závodů, avšak v poslední době 
vzrostl význam zemědělského pachtu a jeho důležitost v podnikání. Kapitola je zaměřena především 
na Německo, Rakousko a Francii, avšak jsou zmíněny i režimy v dalších evropských zemích.

Prodej zemědělské půdy

V případě prodeje zemědělské půdy jsou popsány právní a věcné skutečnosti spojené s uzavřením 
kupní smlouvy a je vysvětleno, jak a proč je smlouva takto konkrétně strukturována v různých právních 
systémech.

V Německu musejí strany nejprve uzavřít kupní smlouvu ve formě notářského zápisu. Poté co notář 
smluvní strany zaregistruje, prioritní oznámení pro kupní smlouvu vstoupí v platnost a v důsledku 
tohoto oznámení jsou jakékoli dispozice stran neplatné. Kupující může platit již nyní, aniž by hrozilo 
nebezpečí, že k převodu vlastnických práv nedojde. Dalším právním krokem je uzavření samotné 
dohody o převodu vlastnictví. Notář ji zaregistruje až poté, co byla provedena platba. Posledním 
úkonem je registrace převodu vlastnictví v katastru nemovitostí. Podle německého konstitutivního 
systému je registrace vyžadována pro převod vlastnictví. Ve Francii a v dalších zemích řídící se právním 
systémem Code Napoleon (Belgie, Itálie, Lucembursko, Španělsko, Portugalsko) a také ve Švédsku při 
převodu zemědělského majetku je nejdříve podepsána první předběžná smlouva, při níž je provedena 
akontace 5–10 %. Následuje platba kupujícího ve formě notářského úkonu, po podpisu kupní 
smlouvy je provedena registrace, která má pouze deklaratorní účinek. Z dalších evropských zemí  
ve Velké Británii při převodu nemovitostí sehrávají důležitou úlohu advokáti, kteří vyměňují 
dokumenty pro uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a příslušnou dokumentaci 
drží v úschově. Teprve po obdržení platby na účet úschovy je provedena registrace a po ní jsou peníze 
prodávajícímu vyplaceny z účtu jistoty.

Ve většině zemí je nezbytný formální požadavek pro převod pozemků, který je třeba dodržet pro 
platnost kupní smlouvy a pro převod vlastnictví. V Německu je vyžadována pro každý prodej 
nemovitostí úřední listina. V zemích s právním systémem Code Napoleon se pro převod pozemkového 
a jiného vlastnictví vyžaduje úřední listina – notářský dokument, mající podobu veřejnoprávního 
aktu (má charakter veřejné listiny). Na britských ostrovech staré i nové právní systémy pro převod 
zemědělského majetku požadují uzavření svědecky potvrzené kupní smlouvy. Téměř ve všech 
evropských státech je provádění kupní smlouvy svěřeno právníkům, i když tato činnost nepatří mezi 
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formální požadavky. Ve Velké Británii a v severských zemích zpravidla při provádění kupní smlouvy 
působí dva advokáti, jeden pro prodávajícího a druhý pro kupujícího. Naproti tomu ve Francii a Belgii 
prodávajícího a kupujícího může zastupovat jeden notář, podobně je tomu i v německy mluvících 
zemích. Aby smluvní strany při převodu nemovitostí vyloučily právní a ekonomická rizika, využívají 
za tím účelem profesionální poradenství, i když toto není vyžadováno zákonem. 

V ČR nebyla v nedávné minulosti problematika nákupu půdy ve větších objemech intenzivně řešena 
z  hlediska notářů, advokátů a právních institutů, protože cena půdy nedosahovala významných 
částek tak, aby nákup půdy ve velkém rozsahu kryl jejich vzniklé náklady.

Evropské právní systémy kombinují možné požadavky pro převod vlastnictví různými způsoby:

a)  v zemích s právní kulturou Code Napoleon (Francie, Belgie, Itálie, Španělsko, Portugalsko) je již 
na základě kupní smlouvy převedeno vlastnictví nemovitosti, tedy i pozemku. Neexistuje žádný 
požadavek a následná registrace převodu vlastnictví má pouze deklaratorní charakter. To platí i 
pro Švédsko a další severské země,

b)  na britských ostrovech je pro převod pozemkového vlastnictví směrodatný a právně relevantní 
pouze zápis v katastru nemovitostí. K platným požadavkům pro převod není ani kupní smlouva, 
ani dohoda o převodu vlastnického práva,

c)  rakouský právní systém kombinuje kupní smlouvu a registraci v katastru jako dva požadavky 
pro převod vlastnického práva k nemovitosti,

d)  podobně v Německu jsou vyžadovány pro převod vlastnictví k nemovitosti oba požadavky, a to 
dohoda o převodu vlastnictví a registrace,

e)  jen v Nizozemí existují tři zákonné požadavky pro převod vlastnictví k zemědělskému pozemku: 
první kupní smlouva, druhý samostatná dohoda o převodu vlastnictví a za třetí registrace v katastru.

Jako možné požadavky pro převod vlastnictví přichází v úvahu:

 – kupní smlouva jako platný závazek (causa),

 – zaplacení kupní ceny,

 – dohoda o okamžitém převodu vlastnictví (který je oddělen od kupní smlouvy),

 – registrace v katastru nemovitostí.

Tyto požadavky lze nalézt v různých kombinacích. Ve většině zemí neplatnost kupní smlouvy 
z formálních důvodů nemá vliv na převod vlastnictví (Německo, severské země). Při prodeji pozemků 
je hlavní závazek prodávajícího převod vlastnictví, zatímco kupující musí zaplatit do určité doby kupní 
cenu. Je-li kupující s platbou v prodlení, pak prodávající má zpravidla opravné prostředky: 

a)  obecně platí, že prodávající může odstoupit od smlouvy, a to i v případě, že platba není provedena 
v prodloužené lhůtě 14 dnů (Velká Británie, Německo). V některých zemích není možné odstoupit 
od smlouvy, pokud není dohodnuto jinak (např. Polsko, Portugalsko),

b) kupující rovněž nese odpovědnost za škodu způsobenou z prodlení (Švédsko, Velká Británie),

c)  v některých zemích je obvykle stanoveno v kupní smlouvě i sankční ustanovení v případě 
nedodržení termínu splatnosti kupní ceny (např. 10 % z kupní ceny v Nizozemsku)16.

Souhlas s prodejem pozemku

Zahraniční zákony o převodu zemědělské půdy většinou obsahují důležité ustanovení, totiž souhlas 
s prodejem zemědělského (ale i lesního) pozemku, nejčastěji realizovaného na základě kupní, méně 
častěji darovací smlouvy. Jedná se o zákonem regulovaný zásah do předpokládaného smluvního 
16  Pokud jde o tyto obecné údaje týkající se prodeje zemědělské půdy v zemích EU, pak se odkazuje na monografické práce srovnávající 

určité aspekty pozemkového práva ve dvou nebo více evropských státech. Především: Frank, S. - Wachter, T. (2004).
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ujednání stran, které musejí respektovat určité podmínky, při jejichž splnění dojde k uzavření smlouvy 
o převodu nemovitosti a tím i k nabytí vlastnického práva k pozemku. 

Zákony většinou již v příslušném oddílu věnovanému získání vlastnického práva k pozemku deklarují 
zásadu, že pokud tento zákon nenařizuje jinak, smlouvu o převodu vlastnictví schvaluje určitý 
zemědělský správní orgán, jak je obecně uvedeno například v maďarském zákoně (II. Oddíl § 7).  
Holandský zákon zase výslovně stanoví, že každá smlouva o převodu zemědělské půdy musí být 
odsouhlasena národní institucí Grondkamer, úřadem zabývajícím se správou zemědělské půdy, 
který vlastně eviduje pohyb půdy v zemi. Poněkud široké pravomoci svěřuje polský zákon Agentuře 
pro zemědělské nemovitosti (článek 4 zákona) ve věci převodů pozemků, provádění předkupního 
práva, ale i co do rozsahu nabytí pozemkového vlastnictví.

Oba německé právní předpisy (říšský sídelní zákon a zákon o převodu pozemků) vyžadují při smluvním 
prodeji zemědělských a lesních pozemků úřední povolení. Říšský sídelní zákon vycházeje z historické 
tradice pruského zákonodárství jednoznačně a účelově využívá tzv. sídelního úřadu, který 
rozhoduje o zcizení pozemků, jejich evidenci a o předkupním právu tohoto úřadu. Kromě toho svoji 
nezastupitelnou úlohu plní i vyvlastňovací úřad. Naproti tomu zákon o převodech pozemků v § 2 
zaručuje, že k smluvnímu prodeji pozemků je třeba získat úřední povolení a následně je řečeno, aby 
rozhodl o povolení prodeje pozemku schvalovací úřad (bez uvedení jeho bližších kompetencí), pokud 
o tom nemá rozhodovat soud.

Svým pojetím a právní strukturou zákona je nám zajisté bližší rakouské zákonodárství. Podle § 4 
hornorakouského zákona k nabytí práva k zemědělským nebo lesním pozemkům (nebo jejich částem) 
se vyžaduje úřední povolení okresního správního úřadu. Následující paragraf 5 specifikuje a omezuje 
zároveň, když stanoví, že nabytí práva k plochám o celkové rozloze více než 5 000 m2 nabyvatelem, 
který neprokáže, že je bude sám řádně obhospodařovat, musí být oznámeno Zemědělskému 
sídelnímu fondu Horního Rakouska.

Dolnorakouský zákon (ve 3. oddílu § 7) zase svěřuje pravomoci pro převod pozemků dvěma úřadům. 
V 1. instanci je to příslušný okresní správní úřad, v jehož obvodu se zemědělský nebo lesní pozemek 
nachází (pokud se nachází v několika obvodech, řídí se příslušnost podle toho, ke kterému obvodu 
patří jeho větší část). Příslušným úřadem pro převod pozemků 2. instance je Zemská komise pro 
převod pozemků (ta musí na požádání informovat zemskou vládu o všech vedených řízeních). Ovšem 
v případě nabytí práva k pozemkům zahraničními osobami je příslušným orgánem v 1. instanci úřad 
zemské vlády a orgánem 2. instance komise pro převody pozemků pro zahraniční osoby působící 
při úřadu zemské vlády.

Poněkud přísnější pravidla pro převod pozemků zavedlo Rumunsko, a to s ohledem na specifičnost 
a  bezpečnostní zájmy předmětných pozemků. Rumunský zákon v čl. 3. 1. uvádí: „Zemědělské 
pozemky situované v extravilánu ve vzdálenosti 30 km od státní hranice a pobřeží Černého moře 
směrem do vnitrozemí, jakož i zemědělské pozemky situované extravilánu ve vzdálenosti 2 400 m 
od zvláštních objektů, mohou být zcizeny pouze na základě vyjádření ministerstva národní obrany, 
vydaným po konzultaci se státními orány“. Podobný souhlas se vyžaduje od ministerstva kultury 
v případě zcizení zemědělských pozemků v extravilánu, kde se nacházejí archeologická naleziště.

Stejně tak slovenský zákon v § 8 posiluje úlohu státní správy při převodech zemědělských pozemků 
zavedením dvouinstančnosti orgánů státní správy, a to striktně vymezených kompetencí okresních 
úřadů a ministerstva zemědělství17.

Lze shrnout, že ve většině případů schvaluje smluvní převod zemědělských (ale i lesních) pozemků 
správní orgán příslušné země. Ovšem schvalování tímto zemědělským orgánem zpravidla nenahrazuje 
další podmínky a náležitosti k platnosti smlouvy stanovené právními předpisy. Tak například maďarský 
zákon v § 23 odst. 1 stanoví, za jakých podmínek zemědělský správní orgán odmítne schválit 
kupní smlouvu. Kromě správního orgánu rozhodují o podmínkách převodů pozemků na  základě 

17  (1) Orgánmi štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sú a) ministerstvo, b) okresný úrad.  
(2) Ministerstvo je správcom registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy; zverejňovanie údajov v registri je bezodplatné. 
(3) Okresný úrad vydáva osvedčenie podľa § 6 ods. 4.
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předkupního práva v pochybnostech i soudy (typický případ Francie nebo Německo, kde působí 
speciální tzv. agrární soudy).

Úloha notáře

V námi sledovaných západoevropských zemích, zejména německy mluvící země, dále Francie, 
Belgie, Itálie, Nizozemí, britské ostrovy, má při aplikaci pozemkového práva důležité postavení 
notář, respektive veřejný notář, instituce přejatá z římského práva. Na britských ostrovech tuto 
úlohu plní advokáti nebo licencovaní conveyancers. Úloha notáře spočívá především v sepisování 
smluvních dokumentů a v zajištění registrace pozemků. Notáři jsou graduovaní odborníci a jejich 
činnost se vyznačuje principy nezávislosti, nestrannosti a výlučnosti. Jejich působení je kontrolováno 
profesními notářskými komorami a v některých zemích i ministerstvem spravedlnosti. Při převodech 
pozemkového vlastnictví v západních zemích, kde jsou strany zastoupeny notáři, je statisticky 
doloženo poměrně málo soudních sporů. 

Pacht

Posouzení právních vztahů pachtu půdy ve vybraných zemích Francie, Německo, Rakousko:

Skutečné vlastnictví nemovitostí především půdy se vyvinulo v západní Evropě (kromě anglosaského 
zvykového práva) z práva římského a toto věcné právo lze rozdělit na plné vlastnictví a vlastnictví 
omezené (podřízené). V této části Evropy neexistuje žádná obecně uznávaná klasifikace majetkových 
práv. Věcně však lze rozlišovat mezi vlastnickým právem plným a výše zmíněným právem omezeným 
vztahujícím se k určitému pozemku pro fyzickou nebo právnickou osobu. Konkrétně se jedná o práva 
na užívání nemovitostí (usus nebo prohibitio usus) a tato práva lze rozdělit na právo držby (zejména 
právo pachtu a právo superficie18, dále předkupní právo) a omezená práva na užívání, z nichž 
nejvýznamnější jsou věcná břemena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poněkud nestejnou věcnou a právní úpravu pachtu v těchto zemích, 
je právní posouzení tohoto institutu rozděleno do tematických bloků (např. pachtovní smlouva, 
doba a cena pachtu, práva a povinnosti propachtovatele a pachtýře), které jsou z hlediska možné 
legislativní úpravy zákonů důležité zejména s ohledem na komparaci. 

Při zkoumání podstatných náležitostí pachtu zemědělské půdy v těchto vybraných zemích je třeba 
vyjít z hlavní zásady pozemkového práva, totiž vlastnictví. Definice vlastnictví je v německém 
i  rakouském zákonodárství v podstatě stejná, neboť vychází z právní příbuznosti právního pojetí 
vlastnictví i jeho podobné aplikaci v praxi. Všeobecný občanský zákoník v Rakousku definuje obsah 
vlastnictví jako oprávnění zacházet s majetkem a užívat věc libovolně, a to bez účasti kohokoli jiného 
(§ 354). Toto vlastnické právo, které je v zásadě úplné, však není zaručeno neomezeně: vlastník totiž 
smí svá práva užívat pouze tak, aby nezasahoval do práva třetí osoby, ani nepřekračoval omezení 
předepsaná zákonem, což odpovídá našemu právnímu pojetí. Omezení pozemkového vlastnictví 
vyplývají především z veřejného práva (právo na obchodování s nemovitostmi, ochrana přírody, vodní 
právo, právní normy upravující užívání a údržbu komunikací, ochrana památek, právo stavby, územní 
plánování atd.). Vlastnictví (propriété) ve francouzském právním pojetí poskytuje právo k používání 
věci a disponování s ní absolutně neomezeným způsobem v souladu se zákonnými omezeními 
a zákazy (čl. 544 Občanského zákoníku-Code Civil).

Ve všech západoevropských zemích s výjimkou Velké Británie stojí vedle plného vlastnictví půdy 
i užívací právo k ní. Jedná se o oprávnění užívat a využívat půdu, brát a využívat její plody, tedy všechny 
druhy příjmu z pozemku včetně platby pachtovného. Užívací právo se zpravidla neomezuje jenom 
na půdu, ale vztahuje se i na movité věci a příbuzná práva s ní spojená. Zatímco v praxi západní Evropy 
užívací právo platí hlavně pro zemědělskou půdu, tak za bývalého komunistického režimu v Polsku  
se uplatňovala zvláštní forma nabývání půdy spojená s věcným předkupním právem. Tento způsob 
18 Dědičné právo stavby na cizím pozemku (jedno z věcných práv k věci cizí).



43

PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ  VE  VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

i  dnes slouží jako možnost přidělit jednotlivcům půdu na dlouhou dobu, přičemž je formálně 
zachováno vlastnictví a dispozice státu s takto přidělenou půdou. Jinde zase existují deriváty užívacího 
práva (Itálie, Španělsko, Portugalsko), které opravňují k využití půdy a jejich plodů, ale pouze v rozsahu 
nezbytném pro majitele a jeho rodinu. Ve francouzském pozemkovém právu je zakotven institut 
dlouhodobého nebo hypotekárního pachtu, který opravňuje k dlouhému nebo dokonce trvalému 
využívání zemědělské půdy za poplatek v kombinaci s její kultivací a celkovým zlepšením bez 
podmínky vlastnictví, přičemž toto právo může být postoupeno a uchopeno způsoby, předepsanými 
pro zabavení nemovitostí. Tento nájem musí být schválen na více než osmnáct let a nesmí překročit 
devadesát devět let; nemůže být prodloužen konkludentně. Dlouhodobý pronájem může být přitom 
schválen platným způsobem jen těmi, kdo mají právo zcizení, a za stejných podmínek a stejnými 
způsoby. Další důležité rozsáhlé užívací právo v západoevropských zemích je právo superficie. Jedná 
se o převoditelné a dědičné právo postavit si vlastní budovu nad nebo pod povrchem cizího pozemku 
(nejrozšířenější v Německu, Rakousku, Nizozemí, Velké Británii, ale i v Maďarsku).

Z právního pojetí vlastnictví vychází rovněž zákonná možnost k jeho dočasnému přenechání jiné 
osobě za úplatu nebo i v naturální podobě – požitcích. K tomuto přenechání dochází ve všech třech 
uvedených zemích na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy nebo smlouvy o dědičném pachtu, 
k jejímž podstatným náležitostem obligatorně patří písemná forma. Prohlášení propachtovatele 
a pachtýře musejí být obsahově určitá a musejí vyjadřovat definitivní a závaznou vůli. Souhlas 
se smlouvou musí být svobodný, vážně určený a srozumitelný.

Německé i rakouské zákonodárství sice vychází při konstrukci a definici pachtu ze stejné věcné 
a  účelové podstaty, avšak i zde existují určité odchylnosti, pokud jde o obsah a jištění pachtovní 
smlouvy. Německý občanský zákoník v § 585 odst. 1 uvádí: „Smlouvou o pachtu půdy je pronajímán 
pozemek s obytnými nebo hospodářskými budovami (podnik) sloužícími k jeho obhospodařování 
anebo je pronajímán pozemek bez takových budov, a to převážně za účelem obhospodařování půdy. 
To platí i pro obhospodařování půdy pro chov zvířat za účelem získání rostlinných nebo živočišných 
výrobků, jakož i pro zahradnické výrobky“. Speciální rakouský zákon o pachtu v § 1 vymezuje svoji 
působnost na „smlouvy, jejichž prostřednictvím jsou především k zemědělskému využití pronajímány 
pozemky nebo plochy rybníků sloužící k chovu ryb, a to samostatně anebo společně s obytnými 
či hospodářskými prostory či jinými objekty“. Zákon ovšem nelze aplikovat na pachtovní smlouvy 
týkající se zahrádkářství. Naproti tomu rakouský občanský zákoník je v pojetí pachtovní smlouvy 
přesnější. V § 1091 je rozlišení nájemní a pachtovní smlouvy. O nájemní smlouvu se jedná v případě, 
že „věc daná do pachtu může být užívána bez dalšího zpracování, pokud však může být užívána jen 
s  vynaložením píle a námahy, je označována jako pachtovní smlouva. Jsou-li na základě smlouvy 
dány do pachtu věci prvního a druhého typu současně, musí být smlouva posuzována podle povahy 
hlavní věci“.

Poněkud širší chápání pachtu půdy a nemovitostí na ni se nacházejících přinášejí francouzské právní 
předpisy. Ty rozlišují dva typy nájemních smluv, a to nájem věci a nájem práce. Tyto dva druhy nájmu se 
dále dělí na několik specifických druhů, z nich pro nás mají význam smlouva o pachtu zemědělského 
majetku a smlouva o pachtu hospodářských zvířat. V případě pachtu hospodářských zvířat se zisk 
z těchto zvířat rozděluje mezi majitele a toho, komu jsou svěřena. Smlouvy o zemědělském pachtu 
musí být písemné. Přitom platí pravidlo, jestliže neexistuje písemný záznam z doby před 13. červencem 
1946, potom pachtovní smlouvy uzavřené ústně před tímto datem nebo po něm, jsou smlouvy 
uzavřené na devět let podle doložek a za podmínek stanovených vzorovou smlouvou vyhotovenou 
Poradní komisí pro zemědělský pacht. 

Pachtovní smlouva a její náležitosti

Ve všech třech posuzovaných zemích platí pro pachtovní smlouvy zemědělského majetku tři podstatné 
náležitosti, a to: předmět pachtu (především zemědělská půda a živý a mrtvý inventář patřící k ní), 
doba trvání pachtu a cena pachtu. Rakouský občanský zákoník k těmto náležitostem, které jsou dále 
rozvedeny v příslušných bodech, dodává v §§ 1092-1093 další skutečnosti: „Nájemní a pachtovní 
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smlouvy mohou být uzavírány se stejnými předměty smlouvy a stejným způsobem jako kupní 
smlouva. Nájemné a pachtovné se odvádí v případě, že nedošlo k jiné úmluvě, jakožto kupní cena. 
Vlastník může dát do pachtu svá práva, jak movitosti, tak nemovitosti, může však také dojít k případu, 
že najme k užívání svoji vlastní věc příslušející k užívání třetí osobě“. Pro německé prostředí zase 
platí, jestliže není smlouva o pachtu půdy po dobu delší než dva roky uzavírána v písemné podobě, 
pak platí na dobu neurčitou.

Kromě těchto podstatných náležitostí obsažených v pachtovní smlouvě, kterými se obě strany 
podpisem zavázaly řídit, je v německém i francouzském právním předpise určitá doložka sumarizující 
a hodnotící majetkový fundus, který propachtovatel přenechává pachtýři k užívání. Podle německého 
občanského zákoníku (§ 585 b odst. 1) „propachtovatel a pachtýř na začátku nájemního vztahu 
společně vyhotoví popis nájemní věci, v němž je stanoven jak její rozsah, tak stav, ve kterém se nachází 
při přenechání k užívání. To platí ekvivalentně rovněž pro ukončení nájemního vztahu. Popis musí 
být opatřen údajem dne vyhotovení a podepsán oběma smluvními stranami“. Zákon pamatuje 
i na situaci, kdy nedojde ke shodě. Jestliže jedna ze smluvních stran odmítá spoluúčast na podpisu, 
anebo se při vyhotovení objeví názorové rozdíly faktického druhu, může kterákoliv smluvní strana 
požadovat vyhotovení popisu soudním znalcem, ledaže by od předání nájemní věci uplynulo více než 
devět měsíců nebo ledaže by od ukončení nájemního vztahu uplynuly více než tři měsíce. V takovém 
případě je soudní znalec jmenován zemědělským soudem a každá smluvní strana hradí polovinu 
nákladů, které vzniknou. Nově vyhotovený popis je pro obě strany definitivní a závazný.

Francouzský právní předpis operuje s podobným dokladem s názvem předávací protokol. Předávací 
protokol je sestaven kontradiktorně a na společné náklady obou stran v měsíci předcházejícím před 
počátkem užívání, nebo v měsíci, který po něm následuje. Po uplynutí této lhůty nejpřičinlivější 
strana vyhotoví předávací protokol, o kterém uvědomí druhou stranu formou doporučeného dopisu. 
Ta má k dispozici dva měsíce na to, aby se vyjádřila k celému projektu nebo k jeho části, nebo aby ho 
akceptovala. Po uplynutí této lhůty bude mlčení znamenat souhlas a předávací protokol nabude 
právní moci.

Cílem obou zmíněných dokladů, jak německého popisu a francouzského předávacího protokolu, 
je umožnit stanovení již na začátku pachtovní doby zhodnocení nemovitosti pachtýřem nebo 
naopak zjistit škody způsobené na pozemcích, plodinách a stavbách. Kromě toho poměrně přesně 
charakterizuje stav pozemků a budov, stejně jako stupeň udržování pozemků a jejich průměrné 
výnosy během posledních let.

Schválení pachtovní smlouvy

V této souvislosti nelze opomenout ustanovení o odsouhlasení pachtovní smlouvy. Pacht pozemků 
se řídí vnitrostátním platným právem konkrétní země, jmenovitě zvláštními právními předpisy 
o  pachtu zemědělské půdy a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Platnost pachtovní 
smlouvy zemědělského pozemku není založena v zahraničních předpisech zvláštními ustanoveními, 
zde  platí, že k platnosti dojde po podpisu smluvních stran. Pachtovní smlouva může být uložena  
u notáře a založena v registru pozemkových knih, ale právo takovou podmínku nevyžaduje.

Především francouzské zákonodárství věnuje velkou pozornost nájmu movitého a nemovitého 
majetku. Zejména široké aktivity francouzského hospodářství jsou zaměřeny na podnikatelský 
nájem nemovitostí, které poskytovatel předmět nájmu koupil nebo postavil. Podle definice článku 
578 občanského zákoníku zdůvodňuje užívací právo užívat zatížený předmět jako vlastník, avšak 
při zachování substance. Obsahově přísluší užívacímu právu právo k používání a požívání požitků 
ze zatížené nemovitosti. Na druhé straně je zde povinnost zpracování, zachování a udržování věci 
v řádném stavu. Právní konstrukce a pojetí francouzského užívacího práva odpovídá zhruba ustanovení 
§ 1047 německého občanského zákoníku. Pokud jde o zemědělskou půdu, zná francouzské právo 
ještě dědičné pachtovní právo (emphytéose), které opravňuje k užívání cizího pozemku proti platbě 
pachtovného s povinností pachtýře na zušlechťování pozemku. Přitom dědičný pacht je omezen 
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pouze na oblast zemědělství (článek 451-1 Code Rural). Jiným právem na užívání je vedle závazkově 
právního nájmu a pachtu (čl. 1708 a násl. Občanského zákoníku) rovněž věcné přenechání pro 
profesní pacht pozemků a dále pacht s nabývacím právem pachtýře, které je v zemědělství málo 
využíváno. Podle francouzského práva propachtovatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. 
Zákon přitom stanoví, jestliže je propachtovatelem právnická osoba podle veřejného práva, může být 
pachtovní smlouva uzavřena buď smírnou cestou, nebo cestou přisouzení (dražbou).

Konkrétně účinnosti stranami již podepsaných pachtovních smluv věnuje pozornost rakouský 
občanský zákoník v samostatné 25 části. Expressis verbis v § 1094 stojí: „Pokud se strany uzavírající 
smlouvu dohodly na podstatě pachtu, konkrétně věci pachtu a jeho ceně, je smlouva zcela uzavřena 
a užívání věci musí být vnímáno jako zakoupené“. V tomto případě podobně jako u kupní smlouvy 
je  rozhodující dohoda stran o předmětu pachtu a jeho ceně. V následujícím § 1095 je účinnost 
smlouvy spojena s vkladem do katastru nemovitostí. „Je-li pachtovní smlouva zapsána v katastru 
nemovitostí, potom je nutné právo pachtýře posuzovat jako věcné právo, které musí též následující 
majitel na ještě zbývající dobu strpět“. Uvedený rakouský právní předpis rovněž rozlišuje hrazení 
závazků u pronájmu a pachtů. Podle jeho § 1099 jsou rozhodující tyto skutečnosti: „U pronájmu hradí 
všechny náklady a poplatky vlastník. U vlastních pachtů přebírá pachtýř všechny závazky s výjimkou 
zapsaných hypotečních břemen, pokud je pacht ale uzavřen podle výnosu, pak se na něj vztahují 
takové závazky, které byly odečteny od výnosů nebo požitků a nemusí je hradit od základu“.

Co se týče účinnosti pachtovní smlouvy, pak pouze rakouský zákon o pachtu půdy má v tomto 
ohledu kogentní povahu, když kategoricky v § 2 prohlašuje, že „nároky stanovené tímto spolkovým 
zákonem nelze účinně obejít. Dohody, podle nichž jedné smluvní straně připadají zvláštní výhody 
anebo nevýhody, vzniklé za předpokladu, zda strana uplatní či neuplatní takto dohodnuté nároky, 
jsou neplatné“. Podle tohoto zákona soudní nařízení schválená tímto spolkovým zákonem nastupují 
na místo odpovídajících smluvních stanovení a zákonodárce jasně určil, ve kterých případech 
vstupuje do případného narušení nebo zpochybnění smluvního vztahu soud. Jedná se o odmítnutí 
částečného prodloužení platnosti smlouvy o pachtu půdy (§ 9 odst. 2 zákona o pachtu) a rozhodnutí 
o platbě za pacht (§ 11). V mimosporném řízení o žádostech podle tohoto zákona rozhoduje okresní 
soud, v jehož obvodu se nachází celý předmět pachtu nebo jeho větší část. Kromě soudu může 
do řízení o pachtovní smlouvě zemědělského majetku zasáhnout i zemědělská komora té spolkové 
země, na jejímž území se nachází celý předmět pachtu nebo jeho větší část, komora pak na žádost 
soudu vypracuje odborné stanovisko.

Podobně i německý občanský zákoník se věnuje změně zemědělského určení nebo dosavadního užití, 
když v § 590 odst. 1 kategoricky uvádí zásadu: Podle něho „pachtýř smí změnit zemědělské určení 
pachtovní věci pouze s předchozím svolením propachtovatele“. Zákonodárci šlo o to, aby podstata 
předmětu pachtu byla zachována, sloužila vyloženě zemědělství a případně toto hospodářské odvětví 
zušlechťovala. Obdobně pachtýř smí stavět budovy pouze s předchozím svolením propachtovatele. 
Pokud propachtovatel odmítá udělit svolení, může být jeho souhlas na žádost pachtýře nahrazen 
zemědělským soudem (§ 590 odst. 2). Občanský zákoník rovněž považuje za nepřípustné, jestliže 
pachtýř používá pachtovní věc tak, že toto používání odporuje smlouvě. Jestliže pachtýř pokračuje 
přes napomenutí propachtovatele v užívání věci v rozporu se smlouvou, potom může propachtovatel 
podat žalobu soudu na zrušení pachtovní smlouvy.

Doba pachtu

Zákonodárství všech tří zemí sice věnuje pozornost době trvání pachtu, jeho prodloužení a ukončení, 
avšak tuto důležitou otázku zejména pro pachtýře zohledňuje rozdílně co do obsahu i právní 
kvalifikace. V podstatě pacht je určen na dobu určitou, na dobu neurčitou a ve zvláštních případech 
se může jednat i o dědičný pacht. Nejpřehledněji a nejpropracovaněji je tato problematika zpracována 
v německých zákonech. Obecně podle německého občanského zákoníku platí, že pachtovní vztah 
končí uplynutím doby, na kterou byl uzavřen. Jedná-li se o pachtovní smlouvy, které byly uzavřeny 
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nejméně na tři roky, prodlužuje se pachtovní vztah na dobu neurčitou tehdy, pokud na dotaz jedné 
smluvní strany ohledně toho, zda je druhá smluvní strana ochotna pokračovat v pachtovním vztahu, 
druhá smluvní strana během tříměsíční lhůty neodmítne. Dotaz i odmítnutí musejí mít písemnou 
podobu. Dotaz je bez účinku tehdy, pokud výslovně neupozorňuje na důsledek nerespektování 
a pokud není podán během třetího (a posledního) pachtovního roku.

Rakouský zákon o pachtu půdy v § 5 odst. 1 potom rozděluje lhůty pachtu do tří skupin podle 
charakteru předmětu pachtu a doby jeho trvání:

 –  pro pacht zemědělského provozu, který slouží zejména zahradnické produkci, pěstování vína 
nebo ovoce anebo pacht takového provozu, který má být podle smlouvy využíván převážně 
tímto způsobem – na dobu 15 let,

 –  pro pacht zemědělského provozu jiného druhu a pro pacht jednotlivého pozemku, který 
slouží zejména zahradnické produkci, pěstování vína nebo ovoce anebo takový pozemek, 
který má být podle smlouvy využíván převážně tímto způsobem – na dobu 10 let,

 –  ve všech zbývajících případech – na dobu 5 let.

Platí, že v těchto orientačních dobách pachtu je třeba zohlednit počátek smlouvy o pachtu půdy podle 
§ 116 a občanského zákoníku a období předchozího vlastníka. Zákon pamatuje v § 6 i na prodloužení 
doby platnosti smlouvy o pachtu půdy, když zvýhodňuje do jisté míry pachtýře: „Převažují-li zájmy 
pachtýře o pokračování smlouvy o pachtu půdy nad zájmy propachtovatele o jejím ukončení, je soud 
povinen na žádost pachtýře prodloužit dobu platnosti smlouvy o pachtu“. Jestliže k takové situaci 
dojde, je nutné podle zákona zohlednit zejména ekonomickou situaci obou smluvních stran, a zájmy 
pachtýře nepřevažují především tehdy, pokud: 

 –  existuje důvod, který podle § 1118 občanského zákoníku opravňuje propachtovatele 
k ukončení smlouvy o pachtu půdy,

 –  pachtýř bez svolení propachtovatele přenechal podstatné části předmětu pachtu jiným 
osobám a neučinil tak jen přechodně,

 –  pachtýř se zdráhá souhlasit se zvýšením platby za pacht v přiměřené výši,

 –  propachtovatel obstaral pachtýři polohou a vlastnostmi přiměřenou náhradu za předmět 
pachtu,

 –  nastala skutečnost předem písemně označená a určená za důvod pro ukončení pachtovní 
smlouvy, a to taková, na kterou lze z hlediska propachtovatele se zřetelem na ukončení 
smlouvy pohlížet jako na skutečnost důležitou a významnou.

Ovšem prodloužení platnosti smlouvy o pachtu půdy je nepřípustné tehdy, pokud byla doba platnosti 
smlouvy sjednána výslovně na takové období, které odpovídá platné orientační době pachtu podle 
§ 5 anebo ji překračuje. Jestliže byla doba platnosti smlouvy jednou prodloužena, potom další 
prodloužení není přípustné, vyjma prodloužení doby platnosti smlouvy na dobu určitou.

Tento zákon pamatuje i na částečné prodloužení pachtu (§ 8 zákona), a to, jestliže je zbylá část 
předmětu pachtu odděleně využitelná, potom soud na žádost pachtýře může prodloužit dobu 
splatnosti. Avšak jestliže pachtýř prohlásí, že odmítá toto částečné prodloužení, potom je soud 
povinen vynést rozhodnutí, že částečné prodloužení, o němž rozhodl, je neúčinné (§ 9 zákona).

Jinak pokud není stanoveno tímto zákonem, pak platí o ukončení a prodloužení pachtovního vztahu 
ustanovení § 594 občanského zákoníku. Podle něho obecně platí, že pachtovní vztah končí uplynutím 
doby, na kterou byl uzavřen. Jedná-li se o pachtovní smlouvy, které byly uzavřeny nejméně na tři roky, 
prodlužuje se pachtovní vztah na dobu neurčitou tehdy, pokud na dotaz jedné smluvní strany ohledně 
toho, zda je druhá smluvní strana ochotna pokračovat v pachtovním vztahu, druhá smluvní strana 
během tříměsíční lhůty pokračování neodmítne. O výpovědní lhůtě je v § 594 a uvedeno, že „není-li 
stanovena doba pachtu, může jakákoliv smluvní strana nejpozději třetí pracovní den pachtovního 
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roku vypovědět pachtovní vztah na další pachtovní rok. Jsou-li pochybnosti, považuje se pachtovní 
rok za kalendářní rok. Ujednání kratší lhůty musí mít písemnou podobu“.

Rakouský občanský zákoník předpokládá pacht zemědělské půdy na dobu určitou, avšak počítá 
s  obnovením pachtovní smlouvy písemně i konkludentně. V §§ 1112-1113 uvádí tyto důvody 
zrušení pachtovní smlouvy a tím i ukončení pachtu. Pachtovní smlouva se zruší zničením najaté věci 
(pokud se tak stane zaviněním jedné strany, poskytne tato strana druhé smluvní straně náhradu), 
ovšem v případě zemědělského pozemku přichází v úvahu zánik pachtovní smlouvy uplynutím doby 
sjednané výslovně nebo konkludentně. Podle tohoto zákona pachtovní smlouva může být obnovena 
výslovně, ale i konkludentně. Pokud byla ve smlouvě dohodnuta předběžná výpověď, je smlouva 
v případě opomenutí příslušné výpovědi obnovena konkludentně (§ 1114). Jestliže byla dojednána 
výpověď, proběhne konkludentní obnovení v případě, že pachtýř po uplynutí doby pachtu pokračuje 
v užívání nebo požívání věci a propachtovatel to dopustí. Zde platí, že konkludentní obnovení 
pachtovní smlouvy proběhne za stejných podmínek, za jakých byla předtím smlouva uzavřena. 
U zemědělských pachtů se přesto vztahuje jen na jeden rok, pokud ovšem může dojít k řádnému 
požívání teprve v pozdějším období, vztahuje se na tak dlouhou dobu, jak je nutno, aby mohly být 
požitky jednorázově odebírány.

V § 1116 jsou stanoveny lhůty pro podání výpovědi. Jestliže není trvání pachtovní smlouvy stanoveno 
ani výslovně ani konkludentně ani zvláštními předpisy, musí strana, která chce smlouvu zrušit, druhé 
straně podat výpověď, a to u pachtu šest měsíců předem, u nájmu nemovitosti 14 dnů předem 
a u movité věci 24 hodin před okamžikem, kdy má proběhnout odstoupení. 

Francouzský zákon o pachtu zemědělského majetku uvádí v čl. 411-5, že trvání pachtovní smlouvy 
(pokud nejde o roční obnovitelné pachty) nemůže být kratší než devět let bez ohledu na jakékoli 
doložky nebo opačné dohody. Majitel, který hodlá obnovit svoji držbu v průběhu pachtovní smlouvy, 
musí pachtýři úředně oznámit výpověď alespoň dva roky předem. Nicméně pachtýř může podat 
námitku proti obnovení držby, když mu zbývá méně než pět let věku, umožňujících mu užít si v plné 
míře výhod důchodu. V každém případě je pachtovní smlouva prodloužena o dobu, rovnající se době, 
která má umožnit pachtýři dosáhnout odpovídajícího věku. Nedojde-li k podání výpovědi, je pacht 
obnoven na dobu devíti let. Není-li dohodnuto jinak, klauzule a podmínky nového pachtu jsou tytéž 
jako u dřívějšího pachtu, nicméně pokud nedojde ke shodě obou stran, potom soud stanoví cenu 
a rozhodne o sporných podmínkách pachtovní smlouvy. Je směrodatné, že stejná pachtovní smlouva 
může být prodloužena jen jednou a během tohoto prodloužení není možný žádný převod pachtu.

Zmíněný zákon obsahuje rovněž zvláštní ustanovení čl. 411-40-45, týkající se tzv. ročních obnovitelných 
pronájmů. Jeho účelem je, že propachtovatel může odsouhlasit zemědělci, již působícím v jiném 
provozu a jehož plocha je přinejmenším stejná jako prahová hodnota, roční obnovitelný pacht 
na  maximální dobu trvání šesti let, týkající se pozemku, na kterém navrhuje, že by mohl usadit 
po uplynutí jednoho z ročních obnovení jednoho nebo několik zletilých potomků, kteří dosáhli 
plnoletosti. Pachtýř může vypovědět pacht písemně aspoň dva měsíce před datem každého ročního 
obnovení. Propachtovatel může ukončit pacht za stejných podmínek s cílem usadit svého potomka 
na pachtem zatížený pozemek.

Pachtovné

Jednou z podstatných náležitostí pachtovní smlouvy je stanovení ceny neboli pachtovné. Ceny 
pachtu zemědělské půdy má všestranně a podrobně zpracován zejména rakouský občanský zákoník 
v samostatné části dvacáté páté (nájemní a pachtovní smlouvy). Tento právní předpis zohledňuje 
jak formy pachtovného, tak uvádí případy a podmínky jeho prominutí. O placení vlastního pachtovného 
se zmiňuje v § 1100 tak, že „pokud není dohodnuto jinak nebo to není obvyklé na daném místě, 
je pachtovné za věc najímanou na jeden rok nebo více let hrazeno pololetně, u kratší doby nájmu 
naproti tomu po uplynutí této doby. U nájmu (pachtu) za prostor je nutno platit pachtovné měsíčně, 
a sice vždy pátý den v měsíci“. Zákon pamatuje i na zajištění nájemného (pachtovného), když k jeho 
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zajištění má pronajímatel (propachtovatel) nemovitostí zástavní právo na předmětech zařízení.  
Podle § 1101 odst. 3 propachtovateli pozemku přísluší zástavní právo ve stejném rozsahu a stejnou 
účinností na dobytku a hospodářském nářadí a požitcích nacházejících se na pachtovním statku.

Pokud jde o formu pachtovného, kromě finanční úhrady přichází v úvahu i pachtovné v požitcích, 
kterému odpovídá i způsob právního ujednání. V § 1103 je uvedeno, že „přenechá-li vlastník svůj 
majetek s podmínkou, že přejímající bude provozovat hospodářství a předávajícímu by měl odevzdat 
část (například třetinu nebo dokonce polovinu požitků), v takovém případě nevznikne pachtovní 
smlouva, nýbrž společenská smlouva, která je posuzována podle odpovídajících pravidel“.

Případy a podmínky prominutí pachtovného zákon spojuje s důsledkem mimořádných událostí 
a s věcnou a právní úpravou pro nájemní a pachtovní smlouvu. Jestliže nemůže být najímaná věc 
užívána v důsledku mimořádných okolností (konkrétně požáru, války, epidemie, záplav, úderu blesku), 
není pachtýř povinen k její opravě, rovněž nemusí být hrazeno nájemné nebo pachtovné (§ 1104). 
Ovšem jestliže využívá pachtýř i přes uvedené okolnosti předmět pachtu v omezeném rozsahu, bude 
mu poměrná část pachtovného prominuta. Žadatel o prominutí nebo zmírnění pachtovného má 
ovšem ze zákona povinnost dodržet následující postup. Pokud se pachtýř domáhá prominutí celého 
pachtovného nebo část z něho buď na základě smlouvy anebo ze zákona, musí propachtovateli 
okamžitě nahlásit „nešťastnou“ událost a případ, pokud není jenom regionální, dále nechat soudně 
nebo alespoň dvěma znalci událost vyšetřit, jinak nebude vyslechnut a nemůže uplatňovat nárok.

Rakouský a analogicky i německý zákon o pachtu půdy operuje s pojmem přiměřené platby za pronájem. 
Ve smyslu tohoto zákona se podle § 4 „za přiměřenou považuje taková platba za pacht, která při 
řádném obhospodařování předmětu pachtu zabezpečuje oběma smluvním stranám dosažitelný 
výnos, který odpovídá hodnotě výkonů obou stran nutných pro dosažení tohoto výnosu, přitom 
je třeba zohlednit především dobu platnosti smlouvy, hodnotu předmětu pachtu z hlediska druhu, 
kvality a místní poptávky, hodnotu zařízení a provozních prostředků, které obě strany poskytly, jakož 
i hodnotu jinak nezbytných výkonů, vynaložení a nákladů obou smluvních stran“. Přiměřená platba je 
zde spojena a ovlivněna důležitými faktory, jež jsou potřebné pro dosažení předpokládaného výnosu.

Pokud jde o splatnost pachtovného a další skutečnosti s ním spojené, potom německý občanský 
zákoník obsahuje podobnou právní konstrukci jako výše představený rakouský zákon. Podle 
§  587 německého občanského zákoníku „pachtovné je třeba odvést na konci pachtovní doby.  
Je-li pachtovné vyměřeno po časových úsecích, musí být odvedeno první pracovní den po uplynutí 
jednotlivých časových úseků“. Počítá se rovněž s osvobozením od platby pachtovného. Pachtýř je 
od platby pachtovného osvobozen tehdy (§ 587 odst. 2), pokud existuje důvod spočívající v  jeho 
osobě, který mu zabránil ve vykonání práva na užívání, které mu náleží. Zákonodárce ovšem 
v  tomto předpise dává propachtovateli možnost s přiměřeným zvýšením pachtovného, jestliže 
při řádném využívání pronajaté věci by se mohlo dosáhnout větších výnosů. V § 588 odst. 3 stojí, 
že „pokud pachtýř v důsledku opatření podle odst. 2 věta 1 dosáhne vyšších výnosů nebo by jich při 
řádném obhospodařování dosáhnout mohl, může propachtovatel požadovat, aby pachtýř souhlasil 
s přiměřeným zvýšením pachtovného, ledaže by podle poměrů podniku nebylo možné požadovat od 
pachtýře zvýšení pachtovného“.

Rovněž francouzské právní předpisy věnují oprávněnou pozornost ceně pachtu hospodářských 
budov a pozemků. Ze tří sledovaných zemí právě francouzské zákonodárství spojuje cenu pachtu 
se závazkem pachtýře na respektování ochrany životního prostředí. Podle čl. 411-11 zákona o pachtu 
zemědělského majetku „cena každého pachtu statku závisí zejména na době trvání pachtu s ohledem 
na případnou doložku o odkoupení v průběhu pachtu, na stav a význam obytných a hospodářských 
budov, na kvalitě půdy, stejně jako na struktuře pronajatého majetku a případně na závazku pachtýře, 
že bude uplatňovat postupy šetrné k životnímu prostředí“.

Podle citovaného článku se cena pachtu skládá na jedné straně z nájemného za obytné budovy a na 
druhé straně z pachtovného za hospodářské budovy a volné pozemky. Nájemné za obytné budovy 
je stanoveno v penězích mezi maximem a minimem, která jsou určena správním orgánem podle 
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vyhlášky. Pachtovné za volné pozemky a hospodářské budovy je dáno v penězích při stanovení dolní 
a horní hranice cen pachtovného, které jsou každý rok aktualizovány podle národního indexu pachtu 
statků. Tento index se skládá z:

 –  z 60 % z vývoje hrubého příjmu zemědělských podniků na hektar, zjištěného z celostátního 
plánu v průběhu pěti předcházejících let,

 – z 40 % z vývoje celkové úrovně cen v předcházejícím roce.

Pachtýř ve Francii má na výběr, pacht může odvádět v penězích nebo v naturáliích. Článek 411-12 
zákona o pachtu uvádí, že „cena pachtu se platí v hotovosti. Nicméně pro trvalé kultury vinařství, 
sadařství, pěstování citrusových plodů a oliv a na základě dohody mezi stranami, je možné platit 
pacht v naturáliích nebo část v hotovosti a část v naturáliích“. Zákon dále připouští i možnost korigovat 
dohodnutou cenu pachtu v návaznosti na stanovený limit pachtovní hodnoty. Článek 411-13 má 
dispozitivní charakter, když připouští, že „pachtýř nebo propachtovatel, který při uzavírání pachtovní 
smlouvy uzavřel smlouvu na cenu vyšší nebo nižší, než je alespoň desetina pachtovní hodnoty dané 
kategorie pronajatého pozemku, může se v průběhu třetího roku užívání a jedenkrát během každého 
pachtu obrátit na soud, který stanoví pro zbývající období platnosti pachtovní smlouvy obvyklou 
cenu pachtu statku“.

Snížení pachtovného

Podmínky slevy z ceny pachtu v případě zničení celé nebo části úrody se řídí články 1769–1773 
francouzského občanského zákoníku. Jedná se o normy dispozitivní nebo kogentní s ohledem 
na dobu trvání pachtu. Jestliže je pacht sjednán na několik let a jestliže během doby trvání pachtovní 
smlouvy je celá úroda nebo její část zničena v důsledku živelních pohrom, může pachtýř zemědělské 
půdy žádat o snížení ceny svého pachtu, pokud nebyl odškodněn předcházejícími sklizněmi. Naproti 
tomu podle článku 1770 v případě, že „se jedná o pacht jen na jeden rok a v případě ztráty veškerého 
výnosu nebo alespoň jeho poloviny, bude pachtýř osvobozen od poměrné části ceny pachtu. Nebude 
si moci nárokovat žádnou slevu v případě, že ztráta je nižší než jedna polovina“. Zákon rovněž uvádí 
vyloučení možnosti slevy z pachtu a jejího uplatnění. Kategoricky dodává, že pachtýř zemědělské 
půdy nemůže dostat slevu, když ke ztrátě výnosů dojde poté, co jsou plody odděleny od země, ledaže 
by pachtovní smlouva přiznávala vlastníkovi poměrnou část sklizně v naturáliích. Pachtýř zemědělské 
půdy nemůže rovněž žádat slevu, jestliže příčina škody existovala a byla známa již v době uzavření 
pachtovní smlouvy. Zákon předpokládá, že pachtýř při svém užívání může být postižen běžnými 
náhodnými událostmi (doslovně krupobití, mráz, blesk, sesuvy půdy), ovšem nevztahuje se na 
mimořádné události (zpustošení země válkou). Jde o podobný režim jako u německého občanského 
zákoníku. Ve všech případech v důsledku zemědělských kalamit je propachtovatel zemědělského 
majetku osvobozen od pozemkové daně nebo je mu daň snížena.

Práva a povinnosti propachtovatele a pachtýře 

V právní teorii platí, a v praktickém jednání by tomu mělo být rovněž tak, že práva a povinnosti 
propachtovatele a pachtýře by měla být ve vzájemné rovnováze, měla by být v souladu s právním 
řádem a ústavním pořádkem při respektování dobrých mravů. Zajisté, že problematika (pro)nájmů 
má svůj původ v historickém vývoji občanského a pozemkového práva konkrétní země. Zahraniční 
zákonodárství těchto tří zemí se touto otázkou zabývá poměrně zevrubně, a tak tuto problematiku 
blíže rozvedeme a vyhodnotíme.

S ohledem na důsledně propracovanou věcnou a právní strukturu široce pojatého pachtu 
zemědělského majetku ve francouzském zákonodárství jsou v něm, ve srovnání s Německem 
a Rakouskem, také nejpodrobněji rozvedena práva a povinnosti propachtovatele a pachtýře. 
Francouzský občanský zákoník obsahuje v oddílu 1. společná pravidla pro pacht domů včetně 
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hospodářských a zemědělských pozemků (čl. 1719–1749) a v oddílu 3. zvláštní pravidla pro pacht 
zemědělského majetku (čl. 1753–1775). Obecně platí, že pachtýř má právo dál pronajímat, a dokonce 
postoupit svůj pacht někomu jinému, pokud mu tato možnost nebyla zakázána.

K hlavním povinnostem propachtovatele podle společných pravidel pro pacht nemovitostí včetně 
zemědělských pozemků patří:

 –  propachtovatel je povinen podle povahy smlouvy předat pachtýři pronajímanou věc 
v pořádku, dobrém technickém stavu a udržovat tuto věc v použitelném stavu pro ten účel, 
k němuž byla pronajata, dále musí provádět po dobu trvání pachtu veškeré opravy, které 
se budou jevit jako nezbytné,

 – nechat pachtýře nerušeně užívat věc po dobu pachtu,

 – zajistit rovněž neměnnost a kvalitu výsadby.

Propachtovatel nemůže po dobu trvání pachtovní smlouvy měnit formu pronajaté věci. Propachtovatel 
poskytne pachtýři záruku na všechny vady a nedostatky pronajaté věci, které brání v jejím užívání, 
přestože propachtovatel o nich při uzavírání pachtovní smlouvy nevěděl. Pokud z těchto vad 
a nedostatků vyplývá nějaká ztráta pro pachtýře, je propachtovatel povinen škodu nahradit. Jestliže 
je během doby trvání pachtu pronajatá věc náhodně nebo plně zničena, pacht je plným právem 
ukončen, jestliže je věc zničena jen zčásti, může pachtýř podle okolností žádat buď snížení ceny, nebo 
dokonce ukončení pachtu.

Pachtýř má dvě základní povinnosti:

1.  Používat pronajatou věc rozumně a podle svého určení, které bylo stanoveno pachtovní 
smlouvou, nebo podle určení, předpokládaného podle okolností, pokud to není upraveno 
smlouvou.

2. Platit cenu pachtovného v dohodnutých termínech.

Při nedodržení hlavních náležitostí pachtovní smlouvy se pachtýř vystavuje následujícím sankcím 
(čl. 1729-1741 občanského zákoníku).

 –  jestliže pachtýř nepoužívá pronajatou věc rozumně nebo využívá pronajatou věc k jiným 
účelům, než ke kterým byla určena, nebo k jinému účelu, z něhož by mohla pro propachtovatele 
vzniknout škoda, může propachtovatel podle okolností ukončit pachtovní smlouvu,

 –  pokud byla provedena inventarizace mezi propachtovatelem a pachtýřem, musí pachtýř vrátit 
věc v takovém stavu, v jakém ji převzal, s výjimkou toho, co dosloužilo nebo co bylo zastaralé 
nebo bylo zničeno vlivem vyšší moci, 

 –  jestliže inventarizace majetku nebyla provedena, má se za to, že jej pachtýř převzal v dobrém 
stavu a musí jej vrátit ve stejném stavu, není – li prokázán opak,

 –  pachtýř odpovídá za poškození nebo ztráty, k nimž dojde po dobu jeho užívání majetku, 
pokud neprokáže, že k nim došlo bez jeho zavinění,

 –  pachtýř je odpovědný za požár, ledaže by prokázal, že požár vznikl v důsledku nehody nebo 
vyšší moci nebo v důsledku vady konstrukce nebo že byl oheň způsoben požárem sousedního 
domu,

 –  v případě, že se jedná o několik nájemců, jsou všichni odpovědní za požár poměrně k nájemní 
hodnotě části budovy, kterou zabírají, ledaže by prokázali, že požár vznikl v obydlí jednoho 
z nich, v takovém případě je odpovědný jen tento jediný nájemce,

 –  pachtýř (nájemce) odpovídá za poškození a ztráty, k nimž došlo v důsledku jednání osob 
v jeho domě nebo podnájemníků.
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Výše uvedené se týká zejména hospodářských budov patřících k pronajaté půdě, avšak zvláštní 
pravidla pro pacht zemědělské půdy (čl. 1765–1768 a 1777–1778 občanského zákoníku) sankcionují 
pachtýře v případě:

 –  jestliže pachtýř zděděného zemědělského majetku jej nevybaví zvířaty a nářadím nezbytným 
k jeho obdělávání, jestliže přestane s obděláváním půdy, jestliže rozumně nekultivuje, jestliže 
pronajímá pronajatou věc k jinému účelu, než k jakému byla určena, nebo jestliže obecně 
neplní doložky pachtovní smlouvy a pokud z toho plyne újma pro propachtovatele, potom 
tento může ukončit pachtovní smlouvu,

 –  každý pachtýř zemědělského majetku je povinen svážet do stodoly úrodu a další věci do míst 
k tomu určených v souladu s pachtovní smlouvou,

 –  pachtýř zemědělského majetku je povinen pod hrozbou převzetí veškerých nákladů a náhrady 
škod upozornit majitele na neoprávněné užívání, které může být spácháno na majetku,

 –  odstupující pachtýř musí ponechat svému nástupci (zemědělci) odpovídající obytné prostory 
a další zařízení pro zemědělské práce v příštím roce, stejně tak musí ponechat na místě slámu 
a hnojivo tohoto roku, jestliže ho získal při zahájení svého užívání.

Německý občanský zákoník stručně a výstižně definuje hlavní práva a povinnosti propachtovatele 
a pachtýře především v §§ 588, §§ 591–592, přičemž více pozornosti věnuje ochraně propachtovatele, 
zatímco pachtýři ukládá více konkrétních povinností. Předně právní filozofie pachtu vychází ze zásady, 
že pachtýř má používat pachtovní věc tak, aby její použití neodporovalo pachtovní smlouvě. Jestliže 
pachtýř pokračuje nadále s nesprávným požíváním věci nehledě na napomenutí propachtovatele, 
může propachtovatel podat žalobu pro zanechání užívání věci. Konkrétně v § 588 se ukládá pachtýři, 
že je povinen snést taková působení na pachtovní věci, která jsou nezbytná k její údržbě. Rovněž 
opatření k opravě pachtovní věci musí pachtýř strpět, ledaže by pro něj znamenala takovou obtíž, 
kterou nelze ospravedlnit ani při ocenění oprávněných zájmů propachtovatele. Ovšem propachtovatel 
je povinen v rozsahu, který je přiměřený daným okolnostem, nahradit pachtýři náklady a ušlé výnosy 
způsobené přijatým opatřením. Pokud pachtýř požádá o poskytnutí zálohy, pak je propachtovatel 
povinen ji poskytnout.

O přenechání pachtovní věci k užívání třetí osobě se hovoří v § 589 odst. 1 německého občanského 
zákoníku. Podle něho pachtýř není bez svolení propachtovatele oprávněn:

 –  přenechat užívání pachtovní věci třetí osobě a zejména není oprávněn věc dále pronajímat 
(rozdíl oproti francouzskému zákonu, který tuto možnost připouští),

 – pachtovní věc zcela nebo zčásti přenechat zemědělskému svazu ke společnému užívání.

Zákonodárce přirozeně pamatoval na zástavní právo propachtovatele. V § 592 je uvedeno, že 
„propachtovatel má ze své pohledávky z pachtovního vztahu zástavní právo na věci, které poskytl 
pachtýři a stejně tak na ekonomické zisky z pachtovní věci, přitom zástavní právo nelze uplatnit 
pro budoucí nároky na odškodné“. Podobně zákon řeší i promlčení nároků na náhradu na straně 
propachtovatele v případě, že došlo ke změně nebo zhoršení pronajaté věci, jakož i nájemcovy nároky 
na náhrady používání nebo dovolení odejmout zařízení vnesené v době pachtu (§ 591 b). Promlčecí 
doba v obou případech činí šest měsíců. Propachtovatelovo promlčení nároků na náhradu začíná 
v okamžiku, kdy věc obdrží zpět. Pachtýřovo promlčení nároků začíná při ukončení pachtovního 
vztahu. Promlčením propachtovatelova nároku na vrácení věci jsou promlčeny rovněž jeho nároky 
na náhradu.

Vzájemná práva a povinnosti propachtovatele a pachtýře upravuje rovněž rakouský občanský zákoník. 
Vzájemná práva ve vztahu k přenechání, uchování a užívání pronajaté věci zohledňují §§ 1096–1098. 
Propachtovatel je povinen předmět pachtu předat a udržovat na vlastní náklady v použitelném 
stavu a pachtýře ve sjednaném užívání nebo požívání nesmí rušit. Vztahy mezi propachatovatelem 
a pachtýřem ve vztahu k opravě užívané věci jsou vyloženy v § 1097: „Jsou – li nutné opravy spadající 
do povinnosti propachtovatele, je pachtýř povinen toto pod sankci náhrady škody propachtovateli 
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oznámit. Pachtýř je posuzován jakožto jednatel bez pověření v případě, že vynaložil náklady spadající 
do povinnosti propachtovatele (§ 1036) nebo prospěšné náklady (§ 1037), o náhradu však musí 
požádat u soudu nejpozději do šesti měsíců od vrácení předmětu pachtu, jinak nárok zanikne“. 
Pokud jde o závazky, pak obecně platí, že u pachtu hradí všechny náklady a poplatky propachtovatel 
(§ 1099). Propachtovateli pozemku přísluší zástavní právo ve stejném rozsahu a se stejnou účinností 
na dobytku a hospodářském nářadí a požitcích nacházejících se na pachtovním statku.

Rakouský občanský zákoník má oproti jiným zahraničním předpisům samostatná ustanovení týkající 
se navrácení pronajaté věci (§§ 1109-1111). V souladu se zákonem musí pachtýř po ukončení pachtovní 
smlouvy navrátit věc ve stavu zhruba odpovídajícím soupisu věci nebo stavu, v němž tuto věc převzal, 
pronajaté pozemky ovšem s ohledem na roční období a v odpovídajícím stavu z hlediska pěstování 
plodin. Ani zadržovací právo nebo námitka kompenzace ani samotné dřívější vlastnické právo jej 
nemůže ochránit před navrácením. Ustanovení § 1111 pak spojuje ručení pachtýře i podnájemníka za 
poškození nebo opotřebování pronajaté věci: „Pokud je předmět nájmu nebo pachtu poškozen nebo 
opotřebován v důsledku nepřiměřeného užívání, ručí nájemník a pachtýř jak za své vlastní zavinění, 
tak i zavinění podnájemníka, nikoli však za nešťastnou okolnost. Propachtovatel musí přesto náhradu 
z tohoto ručení žádat soudní cestou do jednoho roku po navrácení předmětu pachtu, jinak právo 
zanikne“.

Ochrana pachtýře 

Zahraniční zákony věnují zaslouženou pozornost institutu pachtu zemědělské půdy a tím i pachtýři 
jako dočasnému uživateli. Následující text je zaměřen na to, jakou míru ochrany poskytuje pachtýři 
konkrétní právní předpis, respektive je-li možné hovořit o určitém zvýhodnění pachtýře, jakož i které 
věcné a právní možnosti jsou pachtýři zákonnou cestou přisouzeny.

Francouzský zákon o pachtu zemědělského majetku v čl. 411-33 deklaruje, že v případě úmrtí pachtýře 
pacht pokračuje ve prospěch jeho manžela, partnera, s nímž uzavřel smlouvu o registrovaném 
partnerství, jeho předků a potomků, kteří se podílejí na hospodaření nebo se na něm účinně podíleli 
během posledních pěti let před úmrtím. V případě vícenásobných žádostí soud rozhodne s ohledem 
na zájmy a schopnosti jednotlivých uchazečů řídit provoz a udržovat ho. Pachtýř může ubytovávat 
v pronajatých obytných budovách své předky, potomky, sourozence, stejně jako jejich manžele nebo 
partnery v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, ovšem nemůže požadovat pro toto ubytování 
další vnitřní uspořádání budovy nebo rozšíření stavby. 

Za účelem posílení vlastního hospodaření pachtýře a dosažení vyšší produkce je pachtýři přiznána 
možnost výměny pozemků. Podle čl. 411-39 během trvání pachtu může pachtýř provést výměnu 
pozemků, které skýtají zajištění lepšího využití. Výměny se mohou týkat jen užívání a mohou být 
provedeny v rámci celého nebo části pronajatého pozemku (okresní poradní výbor pro zemědělský 
pacht a okresní správní orgán zveřejní vyhláškou pro každý zemědělský region podíl plochy 
pronajatého pozemku, který může být vyměněn a tento podíl se může měnit v závislosti na struktuře 
provozů zhodnocovaných pachtýřem).

Zvýhodnění pachtýře pochopitelně přichází v úvahu i v případě zhodnocení pronajaté půdy. Pachtýř, 
který svojí prací a investicemi zhodnotil pronajatou zemědělskou půdu, má právo při ukončení 
pachtovní smlouvy na náhradu nákladů od majitele bez ohledu na příčinu ukončení pachtu 
(vylepšením se rozumí opravy potřebné pro zajištění provozu pronajatého majetku nebo bydlení 
pachtýře). Dále je stanoveno, že pachtýř může postavit nebo nechat postavit obytnou budovu 
na pozemku zahrnutém do pachtu, jen pokud získal předem písemný souhlas propachtovatele. 
Vykonává tudíž práce na své náklady a nese daně a poplatky patřící k postavené budově.

Francouzský občanský zákoník se obecně zabývá otázkou tzv. vypuzení pachtýře a poskytuje mu 
ochranu s ohledem na pachtovní smlouvu. Jeho čl. 1743 stvrzuje, že „pokud propachtovatel prodává 
pronajatou věc, nabyvatel nemůže vypudit pachtýře zemědělského majetku, podílníka pachtu ani 
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nájemce domu, který má věrohodnou pachtovní smlouvu s přesným datem ukončení (může ovšem 
vypudit nájemce nezemědělského majetku, pokud si toto právo vyhradil v nájemní smlouvě). Jiná je 
ovšem situace, jestliže bylo ujednáno v rámci pachtovní smlouvy, že by v případě prodeje nabyvatel 
mohl vypovědět nájemce a pokud by v ní nebyla žádná ustanovení o odškodnění, je propachtovatel 
povinen odškodnit nájemce následujícím způsobem (čl. 1744 a 1746): „Jestliže se jedná o zemědělské 
pozemky, pak odškodněním, které musí propachtovatel zaplatit pachtýři zemědělského pozemku, 
se rozumí třetina ceny pachtu za celou dobu zbývající do vypršení pachtu. Pokud se jedná o velké 
podniky a zemědělské provozovny, potom odškodnění budou řešit odborníci (ekonomové, zemědělští 
inženýři).

Německý občanský zákoník přiznává právo pachtýři na náhradu nezbytného používání pachtovní 
věci. V § 591 je uvedeno, že „jiná než nezbytná používání, s nimiž propachtovatel souhlasil, je povinen 
pachtýři při ukončení pachtovního poměru nahradit, a to tehdy, pokud používáním navýšila hodnotu 
pachtovní věci překračující pachtovní dobu (tzv. přidaná hodnota)“. Jestliže se propachtovatel zdráhá 
udělit souhlas s používáním, může být jeho souhlas na návrh pachtýře nahrazen zemědělským 
soudem, a to tehdy, pokud jsou používání vhodná pro udržení nebo dlouhodobé zlepšení rentability 
podniku. K určité ochraně pachtýře patří i to, že je oprávněn odejmout technické zařízení, jímž věc 
opatřil. Ovšem propachtovatel může vykonání práva na odejmutí odvrátit zaplacením přiměřeného 
odškodnění.

Pachtýř má zajištěno zvýhodnění v případě pokračování pachtovního vztahu. Podle § 595 odst. 1 
pachtýř může od propachtovatele požadovat pokračování pachtovního vztahu tehdy, když:

 – se jedná o podnikový pachtovní vztah a podnik tvoří jeho ekonomickou životní základnu,

 –  se jedná o pachtovní vztah k pozemku a pachtýř je odkázán na tento pozemek z důvodu 
zachování svého podniku, který tvoří jeho ekonomickou životní základnu a smluvní ukončení 
pachtovního vztahu by pro pachtýře a jeho rodinu znamenalo takovou obtíž, kterou nelze 
ospravedlnit ani při zohlednění oprávněných zájmů propachtovatele.

Naproti tomu v § 595 odst. 3 je negativní vymezení, totiž kdy a za jakých podmínek pachtýř nemůže 
požadovat pokračování pachtovního vztahu (např. pachtýř sám vypověděl pachtovní vztah, 
propachtovatel je oprávněn k mimořádné okamžité výpovědi nebo k okamžité výpovědi se zákonnou 
lhůtou).

Rakouský zákon o pachtu je konkrétnější a vstřícnější k pachtýři. Podle jeho § 6 odst. 1 „převažují-li  
zájmy pachtýře o pokračování smlouvy o pachtu půdy nad zájmy propachtovatele o jejím 
ukončení, je soud povinen na žádost pachtýře prodloužit dobu platnosti smlouvy o pachtu půdy“. 
Samozřejmě, že při zvážení zájmů obou smluvních stran je třeba zohlednit především jejich stávající 
ekonomickou situaci. Podobně jako u občanského zákoníku jsou zde taxativně uvedeny důvody 
(§ 6 odst. 2), kdy zájmy pachtýře nepřevažují protistranu, a tudíž jeho nárok je vyloučen (např. Pachtýř 
bez svolení propachtovatele přenechal podstatné části předmětu pachtu jiným osobám a neučinil 
tak přechodně, pachtýř se zdráhá souhlasit se zvýšením platby za pacht v přiměřené výši). Podobný 
právní režim se týká rovněž prodloužení platnosti smlouvy o pachtu půdy, která ke dni 1. června 1969 
trvala nejméně 10 let a na jejímž prodloužení závisí ekonomické bytí pachtýře. To neplatí, pokud by 
existoval některý z důvodů uvedený v § 6 odst. 2 věta 1 až 4, nebo propachtovatel by chtěl předmět 
pachtu obhospodařovat sám pro zajištění vlastního ekonomického bytí.

Rakouský občanský zákoník se věnuje ochraně pachtýře ve vztahu k přenechání a užívání pronajaté 
věci. Podle § 1096 odst. 1 „je-li předmět pachtu při předání vadný nebo se během doby pachtu 
stane vadným bez zavinění pachtýře do takové míry, že neslouží k dohodnutému užívání, je pachtýř 
zproštěn od placení pachtovného na dobu a v rozsahu nepoužitelnosti tohoto předmětu pachtu. 
V případě pachtu zemědělských nemovitostí nemůže být od tohoto zproštění předem upuštěno“. 
Podobně v odst. 2 téhož paragrafu je uvedeno, že „náklady za obvyklé opravy u hospodářských 
budov musí pachtýř hradit jen v takovém rozsahu, aby mohly být pokryty materiály a službami, které 
je oprávněn vyžadovat podle charakteru majetku“. V případě zemědělského majetku se jedná o velký 
rozsah nemovitostí, jejich charakter a funkčnost.
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Německé zákonodárství je shodné v tom, že změny pachtu musí být zamítnuty, pokud by to znamenalo 
nepřiměřenou tvrdost pro obsah pachtovní smlouvy. Ve svých ustanoveních je vyvážený mezi právy 
a povinnostmi propachtovatele a pachtýře a klade požadavky na celistvost užívání zemědělské půdy. 

Vztah pachtu k předkupnímu právu

Jedině francouzský zákon o prodeji půdy se nejpodrobněji zabývá institutem předkupního práva, 
a to právě k osobě pachtýře. Této otázce je v zákonu věnována samostatná kapitola Předkupní právo 
a přednostní právo. V čl. 412 je definována podstata a účel předkupního práva, jakož i podmínek, 
za kterých k jeho uskutečnění může dojít: „majitel a propachtovatel zemědělských pozemků nebo 
zemědělského statku, který se rozhodne nebo je nucen je zcizit za úplatu, vyjma případu vyvlastnění 
v zájmu veřejného blaha, může provést toto zcizení jen v souladu s ustanovením tohoto oddílu, a to 
s ohledem na předkupní právo ve prospěch stávajícího provozovatele-pachtýře“. Toto právo získá 
pachtýř, i když má postavení spolumajitele prodávaného majetku, přičemž výše jeho spoluvlastnictví 
nerozhoduje. Ustanovení tohoto paragrafu není možné aplikovat, jestliže se jedná o majetek, z jehož 
zcizení, provedeného buď na základě vypořádání za života darováním nebo poslední vůli ve prospěch 
potomka, vstupujícího do sporu smírnou cestou mezi spoludědici nebo na základě převodu, profitují 
rodiče nebo příbuzní majitele do téhož stupně.

Zákonodárce počítá i s případem, kdy se nejedná o předkupní právo, což je uvedeno v čl. 412-3. 
„Předkupní právo neexistuje, jestliže se jedná o výměnu, dokonce i s doplatkem na vyrovnání, 
o pozemkové parcely zemědělského statku proti jiným parcelám nebo zemědělským statkům kvůli 
operacím srovnatelným s operacemi v rámci souboru opatření k zajištění racionálního využívání půdy 
a lesů zemědělskými podniky, nebo spadajícími do působnosti takových operací pod podmínkou, že 
nově nabyté parcely nebo pozemky budou obhospodařovány namísto vyjmutých parcel a pozemků“.

Z předkupního práva těží sice pachtýř, ovšem s podmínkou, „že vykonával alespoň po dobu tří let 
zemědělskou profesi a provozuje sám nebo se svou rodinou pozemek nabízený k prodeji“ (čl. 412-5). 
Ovšem i zde platí pro případného pachtýře řada podmínek a omezení, z nichž uvádíme ty nejdůležitější.

Pachtýř může toto právo uplatnit osobně, buď s cílem vykonávat toto právo sám, nebo s úmyslem, 
aby na pozemcích hospodařil jeho manžel nebo partner v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, 
podílející se na provozu podniku nebo potomek, pokud tento manžel, partner nebo potomek 
vykonával zemědělskou praxi alespoň po dobu tří let nebo je držitelem diplomu ze zemědělské 
školy. V případě, že propachtovatel chce zcizit pouze jednou pozemek zahrnující několik odlišných 
provozů, musí nabídnout k prodeji odděleně každý z nich takovým způsobem, aby to umožnilo 
každému z  příjemců předkupního práva uplatnit své právo na část, kterou obhospodařuje. Zákon 
rovněž respektuje „rozumnou“ cenu nabízeného zemědělského pozemku. Podle čl. 412-7 v případě, 
„že příjemce předkupního práva má za to, že cena a požadované podmínky prodeje jsou nad míru vysoké, 
může se obrátit na soud, který stanoví po prošetření tržní hodnotu majetku a prodejní podmínky. 
V případě prodeje jsou náklady na znalecký posudek rozděleny mezi prodávajícího a kupujícího“.

V procesu realizace předkupního práva je důležitá úloha notáře. V čl. 412-8 je uvedeno, že „poté, 
co byl notář informován majitelem o jeho úmyslu prodat, notář pověřený vyřízením musí oznámit 
pachtýři coby příjemci předkupního práva doporučeným dopisem cenu, poplatky, podmínky  
a způsob plánovaného prodeje, stejně tak mu oznámí jméno a bydliště osoby, která má o koupi 
zájem. Pachtýř má k dispozici lhůtu dvou měsíců ode dne přijetí dopisu nebo od úkonu soudního 
vykonavatele na to, aby sdělil stejným způsobem majiteli (prodávajícímu) své odmítnutí nebo svou 
akceptaci nabídky“. Jeho odpověď musí být doručena propachtovateli ve lhůtě dvou měsíců pod 
hrozbou propadnutí práva, zatímco jeho mlčení znamená vzdání se předkupního práva. Obdobně je 
nájemce zvýhodněn také v případě dražby nebo jiného nuceného prodeje, za této situace dokonce 
pod hrozbou neplatnosti prodeje musí být notářem obeznámen o připravovaném dražebním jednání.

Ve Francii je dále rozšířeno podle zákona o rozvoji zemědělství předkupní právo zemědělského 
družstva. Kromě toho v závislosti na poloze pozemků existují rovněž předkupní práva města. Nezbytná 
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prohlášení o vzdání se a nevyužití předkupního práva bývají doložena notářem a jsou přiložena 
ke smlouvě. Na druhé straně smluvní předkupní práva mohou být sjednána mezi vlastníkem a třetí 
osobou. Při jejich porušení ze strany vlastníka přísluší třetím osobám nároky na náhradu škody.

Zákony německy mluvících zemí sice pamatují na předkupní právo pachtýře, avšak ve srovnání 
s výše rozvedeným francouzským pojetím se o něm zmiňují poměrně málo. V zemědělské praxi jsou 
využívána především zákonná předkupní práva. Německý říšský sídelní zákon dává v § 7 osobě mající 
předkupní právo možnost prohlédnout si ve stanovené lhůtě pozemek a případně vznést námitky. 
Podle rakouských osídlovacích zákonů jsou příslušné úřady zmocněny a povinny odůvodnit předkupní 
právo nabyvatele (zemědělce nebo obce) správním aktem. V každém případě nabytí půdy na základě 
předkupního práva musí být provedeno na základě zákona a náležitě odůvodněno. Předkupní právo 
podle rakouského práva může být zapsáno v pozemkové knize a je cenově ohraničeno. Předkupní 
právo je vždy subjektivně osobní a nutně zaniká smrtí oprávněné osoby.

Stav pozemku při vzniku a ukončení pachtu pozemku 

Lze oprávněně předpokládat, že je v zájmu obou smluvních stran, především pak propachtovatele, 
aby pronajatá půda byla během pachtovní doby zušlechťována, tedy aby její bonita a hodnota byla 
zachována, ne-li navýšena. Povinnost zajištění odpovídající péče propachtované půdě má přirozeně 
pachtýř, a proto zahraniční předpisy obsahují také doložku o povinnosti pachtýře nejenom dodržovat 
předpisy o ochraně životního prostředí, ale půdu během pachtovní doby řádně obdělávat a šetrně 
s ní nakládat. Nejvíce informací v tomto směru obsahuje francouzský zákon o prodeji půdy s odkazem 
na patřičná ustanovení občanského zákoníku. Podle jeho čl. 411–27 klauzule zákona o prodeji půdy 
evidující, zda „pachtýř pronajaté půdy dodržuje postupy, jejichž cílem je ochrana vodních zdrojů, 
biologická rozmanitost krajiny, kvalita produktů, půd a ovzduší, prevence přírodních rizik a boj proti 
erozi, včetně povinnosti udržovat alespoň minimální míru ekologických infrastruktur, mohou být 
zahrnuty do pachtovních smluv v následujících případech:

 –  pro zajištění a udržení těchto postupů nebo infrastruktur na pronajatém pozemku nebo 
pronajatých pozemcích,

 –  jestliže je propachtovatelem právnická osoba podle veřejného práva, sdružení pověřené 
ochranou životního prostředí, právnická osoba pověřená „sociálním podnikáním“, uznávaná 
charitativní nadace nebo nadační fond,

 – pro parcely umístěné v konkrétních článcích tohoto zákona.

Následující články 411–28 a 29 skýtají pachtýři poměrně široká oprávnění týkající se kultivace 
pronajaté půdy. Po dobu trvání pachtovní smlouvy a s výhradou souhlasu propachtovatele může 
pachtýř shromáždit a seskupit několik přilehlých pozemků, odstranit v rozloze pronajatého pozemku 
náspy, živé ploty, příkopy a stromy, které je oddělují nebo rozdělují na části, pokud mají tyto práce 
za následek zlepšení podmínek pro hospodaření. Ovšem propachtovatel může ve lhůtě dvou měsíců 
podat námitky proti provádění těchto prací, a to od data oznámení o přijetí doporučeného dopisu 
zaslaného pachtýřem. Po uplynutí této lhůty se absence písemné odpovědi pokládá za souhlas. 
O podaných námitkách rozhoduje soud.

Čl. 411–29 zakládá pachtýři konkrétní oprávnění ke zkvalitnění pronajaté půdy, pokud to uzná 
za vhodné a pokud s jeho postupem bude souhlasit propachtovatel. „Pachtýř může v zájmu 
zlepšení podmínek hospodaření přistoupit buď k přeměně zemědělských pozemků na travnaté, 
nebo k provedení kultivačních opatření, která nejsou uvedena v pachtovní smlouvě“. Pokud má 
propachtovatel za to, že pachtýřovi zamýšlené práce způsobují degradaci půdy, může se ve stanovené 
lhůtě obrátit na soud. V každém případě půjde o vzájemné projednání postupu zamýšlených prací 
mezi propachtovatelem a pachtýřem, případně o vyžádání si odborných šetření, ovšem v případě 
nedosažení dohody konečné rozhodnutí bude patřit soudu. Pozitivní na této věci je, že možnost 
a v přesně vymezených případech i nutnost ochrany a zkvalitnění půdy jsou podchyceny v právních 
předpisech.



56

PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ  VE  VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

Právní předpisy německé a rakouské s výše uvedenou možností počítají. Nepřímo ji lze dovodit 
ze vzájemných práv a povinností propachtovatele a pachtýře, jakož i z jiných v zákonech uvedených 
skutečností. Zákonná ustanovení ohledně ručení v případě ekologických škod nalezneme zejména 
v zákoně o odpadovém hospodářství, zákonu o sanaci chátrajících pozemků a ve vodním zákonu. 
Jsou-li známy kontaminace půdy nebo podezřelé plochy je v daném případě třeba konkrétně stanovit, 
která smluvní strana bude povinna obstarat určitá opatření (vyšetřování, sanace), a to do jaké výše; 
případně je možné sjednat podporu (např. pomocí bankovního ručení) anebo práva na odstoupení. 
Zákonná ustanovení ohledně ručení v případě ekologických škod nalezneme zejména ve Spolkovém 
zákonu o odpadovém hospodářství (AWG, BGBl. 1990/325), Zákonu o asanaci chátrajících pozemků 
se starou zátěží (AlSAG, BGBl. 1989/229) a v Zákonu o vodním právu. Dále také v zemských zákonech 
o odpadu. Objeví-li kupující dodatečně skládku jedovatých odpadů, může pravděpodobně navzdory 
vyloučení práva odpovědnosti za vady a popření omylu, která byla sjednána v kupní smlouvě, 
požadovat zrušení smlouvy podle § 934 ABGB kvůli snížení o polovinu, a to tehdy, pokud hodnota 
pozemku z důvodu skládky jedovatého odpadu nedosahuje už ani poloviny kupní ceny. 

Jinak ve všech třech zemích všeobecně platí, že po skončení pachtovní (nájemní) smlouvy musí 
pachtýř (nájemce) navrátit věc ve stavu zhruba odpovídajícímu soupisu věcí nebo ve stavu, v němž 
tuto věc převzal (hospodářské budovy, živý a mrtvý inventář), pronajaté pozemky pachtýř předá 
s ohledem na roční období odpovídající době výpovědi a v odpovídajícím stavu pěstování plodin. 
Přitom jakékoli mimosmluvní nadhodnocení pozemků (z hlediska jejich výtěžnosti i ochrany) závisí 
na dohodě stran, pokud se nedohodnou, rozhodne příslušný soud.

Veřejný zájem 

Veřejný zájem má svůj základ ve veřejnoprávních aktech orgánů státní správy. Jak je zřejmé z právních 
předpisů, institut veřejného zájmu je v námi sledovaných zemích trvale etablován a oproti našemu 
prostředí je zcela respektován. Naším záměrem je poukázat na úlohu veřejného zájmu ve vztahu 
k pachtu půdy, resp. k pachtýři. Pro pochopení a zvýraznění rostoucí úlohy veřejného zájmu ve vztahu 
k půdě je na místě připomenout zvláštnosti půdy a pozemkových vztahů. Půda je totiž předmětem 
zájmu pozemkového práva do té míry, jakou společenskou činnost podmiňuje, umožňuje nebo 
vyžaduje, což se v právu projevuje zvláštní úpravou majetkových vztahů a zvláštní ochranou půdy:

a)  půda má polyfunkční charakter, pro lidskou společnost je nepostradatelná, k jejím hlavním 
ekonomickým funkcím patří to, že je nenahraditelným výrobním prostředkem a produkčním 
činitelem v zemědělství a lesnictví, rezervoárem užitných hodnot (voda, nerosty) a centrem pro 
veškerou lidskou výrobní i nevýrobní činnost,

b)  půda má omezenou rozlohu, je nerozmnožitelná a nenahraditelná a jako nemovitost i nepřenosná,

c) půda je produktem přírody a nikoli lidské činnosti (člověk ji pouze spravuje),

d)  půda jako zemský povrch se užíváním neopotřebovává a nespotřebovává, její rozloha zůstává 
zachována (užíváním půdy se ovšem vyčerpávají nebo znehodnocují užitné vlastnosti hmotného 
substrátu půdy).

Veřejný zájem je zpravidla prezentován v úvodní preambuli zákona a dochází tak k lepšímu výkladu 
funkce zákona. Preambule studovaných zákonů jsou uvedeny v příloze 1.1. 

Významnou a výraznou roli v uplatňování veřejného zájmu sehrává ochrana životního prostředí 
v  nejširším slova smyslu. Konkrétně francouzská společnost SAFER je typickým příkladem 
dlouhodobého prosazování veřejného zájmu a jeho ochrany při spolupráci se státní správou. Podle 
čl.  411–27 francouzského zákona o venkovu (Code Rural) propachtovatel se nemůže dovolávat 
podpory žádosti o ukončení smlouvy, jestliže pachtýř pronajatého pozemku uplatňuje postupy, 
jejichž cílem je ochrana vodních zdrojů, biologická rozmanitost krajiny, kvalita produktů, půd 
a ovzduší, prevence přírodních rizik a boj proti erozi. Dále stejný článek potvrzuje, že tyto činnosti 
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za určitých podmínek mohou být zahrnuty do pachtovních smluv. Obdobně veřejný zájem se odráží 
v  čl. 41–32 uvedeného právního předpisu: „majitel může kdykoli ukončit pacht pozemků, jejichž 
určení pro zemědělské využití může být změněno a které se nacházejí v městské části v městské části, 
a to na základě místního urbanistického plánu nebo k tomu sloužícího urbanistického dokumentu“. 
Ukončení pachtu musí být pachtýři úředně oznámeno a pachtýř je odškodněn za újmu, kterou utrpěl, 
jako v případě vyvlastnění. Podobně i v dalších zemích (Nizozemí, Dánsko, Belgie, Itálie) právní 
předpisy o převodech pozemků preferují veřejný zájem při zohlednění zásad komplexní ochrany 
životního prostředí, přírody a krajiny.

Veřejný zájem hraje určitou úlohu i při náhradě nákladů náležejících pachtýři za práce uložené 
z moci úřední správním orgánem. Podle čl. 411–73 zákona o venkovu (Code Rural) „může pachtýř bez 
předběžného souhlasu propachtovatele vykonat práce, sestavené na základě úředního rozhodnutí 
pro jednotlivé přírodní oblasti s ohledem na strukturu a zaměření zemědělských provozů. Tento 
seznam může obsahovat jen práce vyžadované místními podmínkami a související práce, pokud 
jde o zhodnocování stávajících hospodářských budov s instalací vody, elektřiny v těchto budovách, 
s ochranou živého inventáře v podmínkách bezpečnosti a ochrany plodin a organických hnojiv“. 
Podobně v případě výsadby, staveb určených k produkci nad zemí, prodeje bioplynu, elektřiny 
a tepla bude stačit, když pachtýř uvedený záměr oznámí propachtovateli úřední cestou. Jestliže 
propachtovatel nesouhlasí se záměrem pachtýře, mohou být tyto práce povoleny soudem.

V rakouském právu má svoji důležitost veřejný zájem k orientační době pachtu, když pacht 
zemědělského provozu je sjednán na dobu 15 let a slouží především pro pěstování ovoce, zeleniny 
a vína anebo předmět pachtu nepřímo slouží veřejnosti. Přitom veřejnoprávní omezení operací 
s nemovitostmi včetně pachtu půdy má v námi sledovaných zemích mnoho podob, ať se již jedná 
o speciální druh půd včetně lesních a sousedících s městskou aglomerací, nebo o území dotčené 
městským plánováním, obojí omezení je dáno přímo zákonem a je vyznačeno v pachtovních 
(nájemních) smlouvách. Německé i rakouské zákonodárství svěřuje rozsáhlé pravomoci jednoznačně 
tzv. sídelním podnikům a společnostem, které vykonávají rozhodující funkce při realizaci urbanistických 
a sanačních opatření měst a obcí, a kromě toho zajišťují a chrání veřejné zájmy s ohledem na zdraví, 
ochranu přírody a  životní prostředí. Obecně řečeno, zahraniční zákonodárství potvrzuje, že vliv 
veřejného zájmu má rostoucí tendenci, když jeho okruh působnosti (akční rádius) je široký a postihuje 
oprávněné zájmy společnosti.
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5.3. Exkurz do právní situace s půdou v zemích střední a jihovýchodní Evropy

V následujícím výkladu je stručně vyložena charakteristika právních dispozic nakládání se zemědělskou 
půdou uvedených v dostupných právních předpisech některých zemí střední a jihovýchodní 
Evropy (viz použité zákony v literatuře). Tento krátký exkurz vybraných zákonů a poprvé zmíněných 
v odborném tisku přispěje alespoň k částečnému poznání transakce s půdou v těchto zemích, jakož 
i srovnání s naším prostředím a západními zeměmi.

Předkupní právo

Jedná se o nejrozšířenější právní institut uvedený v zahraničních předpisech. Oprávněné osoby 
pro získání předkupního práva jsou taxativně uvedeny pouze v maďarském a slovinském zákonu. 
Maďarský zákon v čl. 6 § 18 uvádí pořadí oprávněných osob pro nabytí předkupního práva, když 
v případě prodeje pozemku náleží předkupní právo subjektům v tomto pořadí:

1. stát,
2. zemědělec,
3. nájemce,
4. soused,
5. místní obyvatel,
6. vzdálenost bydliště 20 km od předmětného pozemku,
7. mladý zemědělec.

Stát je sice v tomto případě na prvním místě, ale zákon jeho prioritu konkretizuje tím, že mu stanoví 
určité podmínky. Především předkupní právo se v případě státu musí týkat principů územní politiky 
i veřejného zájmu. Stejně tak litevský zákon z roku 1994 v čl. 17 zvýhodňuje v případě předkupního 
práva stát (stát má předkupní právo na nákup půdy pro potřeby městské ekonomiky) a aktivního 
zemědělce. Obdobně slovinský zákon určuje závazné pořadí oprávněných osob. Podle jeho čl. 23 při 
nákupu zemědělské půdy se může uplatnit předkupní právo oprávněnými osobami v tomto pořadí:

1. spoluvlastník,
2. sedlák, jehož pozemek sousedí s pozemkem, který je na prodej,
3. nájemce pozemku
4. jiný sedlák,
5.  zemědělská organizace nebo osoba, pro níž je nabízený pozemek potřebný pro provoz 

zemědělské činnosti,
6. Fond zemědělských pozemků a lesů Republiky Slovinsko.

Jenom dva zákony, a to polský (čl. 3) a lotyšský (čl. 30. 2.) upřednostňují při uplatnění předkupního práva 
jednoznačně nájemce při splnění podmínek nájemní smlouvy. Slovenský zákonodárce v § 4 odst. 1 
zákona zase přiznal předkupní právo aktivnímu zemědělci, ovšem s podmínkou, že tento provozuje 
zemědělskou výrobu jako podnikání nejméně tři roky před dnem uzavření smlouvy o převodu 
nemovitostí. Zákony respektují právo spoluvlastníků k zemědělské nemovitosti konstatováním, 
že pokud je zemědělská půda ve spoluvlastnictví, pak předkupní právo na ni mají spoluvlastníci. 
Ze všech zákonů je to litevský zákon, který stanoví právní ochranu v případě porušení předkupního 
práva. Jak je uvedeno v čl. 5, pokud je pozemek prodán a je porušeno předkupní právo na jeho koupi, 
oprávněná osoba během tří měsíců, kdy se o této skutečnosti dověděla, má právo v soudním řízení 
požadovat, aby na ni byla převedena práva a povinnosti kupujícího. 

Podmínky pro nabytí zemědělské půdy

Podmínky pro nabytí zemědělské půdy, v nejčastějším případě na základě kupní smlouvy, jsou 
v předpisech zastoupeny nerovnoměrně, avšak sjednocujícím prvkem je dosavadní praktická činnost 
nabyvatele půdy v zemědělství. Zajímavou věcnou a právní konstrukci v tomto směru přináší litevský 
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zákon z roku 2014, který definuje fyzické a právnické osoby s právem nabytí půdy pro zemědělské 
účely. Zákon toto právo přiznává fyzické osobě, která nejméně tři roky během posledních 10 let 
do dne uzavření transakce prováděla zemědělskou činnost, zaregistrovala se nebo má zemědělské 
vzdělání. Naproti tomu právnická osoba získá toto právo, pokud její příjmy ze zemědělské činnosti 
tvoří více než 50 % veškerých získaných příjmů. 

S nabytím zemědělské půdy je rovněž spojen konkrétní požadavek na vzdělání, zemědělskou 
praxi a místa trvalého bydliště, kde se nachází předmětný pozemek. Tyto tři skutečnosti, případně 
i další, definují aktivního zemědělce. Podobně jako rakouské zákony tak i polský zákon v čl. 6 
odst. 1 charakterizuje výkonného zemědělce a potažmo tím i nabyvatele zemědělské půdy takto: 
Za samostatného zemědělce v rodinném hospodářství se považuje fyzická osoba, která je majitelem, 
dlouhodobým uživatelem nebo nájemcem zemědělské nemovitosti, jejíž celková plocha zemědělské 
půdy nepřesahuje 300 ha, tato osoba disponuje zemědělskou kvalifikací (zemědělské odborné, 
zemědělské středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a již alespoň pět let bydlí v obci, na jejímž 
území se nachází jedna ze zemědělských nemovitost, které jsou součástí zemědělského hospodářství, 
a tato osoba toto hospodářství provozuje osobně po uvedenou dobu“. Přitom jak je zřejmé, nabyvatel 
(výkonný) zemědělec přitom musí splnit hned několik kumulativních podmínek.

Maďarský zákon sice podporuje tzv. začínajícího hospodáře, ale pro nabytí zemědělského pozemku 
mu zakládá povinnost trvalého pobytu v místě nemovitosti. Podle jeho § 42 v případě získání práva 
k užívání pozemku se začínající hospodář zavazuje, že během jednoho roku po získání oprávnění 
k  užívání pozemku v místě, kde se nachází, bude mít trvalé bydliště nebo zrealizuje zemědělský 
výrobní podnik a bude se zabývat zemědělskou, lesní, případně doplňující činností.

Zvýhodnění příbuzných osob přináší zase slovenský zákon. V § 4 odst. 1 písm. c) je uvedeno, že vlastník 
nebo jiná osoba může převést zemědělský pozemek do vlastnictví osoby blízké a osoby příbuzné 
podle §§ 116–117 občanského zákoníku.

Z přehledu je zřejmé, že obecně prospěšné zásady pro vedení zemědělského podniku jako vzdělání 
a potřebná praxe se právem stávají i požadavky pro nabytí zemědělské půdy. Ovšem zákonodárce 
v mnoha případech si uvědomuje i nezbytnost zavedení požadavku trvalého bydliště v místě 
nemovitosti. Přestože důvody tohoto počinu blíže nerozebírá, z dikce příslušných ustanovení a věcných 
souvislostí zákonů je zavedení tohoto požadavku do právního předpisu zřetelné a přesvědčivé. 
Při zohlednění výše uvedených požadavků je typický a příkladný právě polský zákon, který podporuje 
a chrání individuálního výkonného zemědělce, který provozuje tzv. rodinné hospodářství.

Maximální výměra zemědělské půdy

Některé právní předpisy expressis verbis stanoví pro nabytí zemědělské půdy její maximální výměru. 
Polský zákon v čl. 2 a limituje rozlohu nemovitostí v rodinném statku na 300 ha. Podle čl. 5 odst. 1 
limituje rozlohu tzv. zemědělského rodinného hospodářství. Za rodinné hospodářství se považuje 
zemědělské hospodářství spravované individuálním zemědělcem, v němž celková rozloha zemědělské 
půdy není větší než 300 ha půdy a do této výměry platí předkupní právo.

Největší rozlohu půdy určené pro zemědělské účely určuje také litevský zákon. Podle něho osoba 
či související osoby (manželé, rodiče, děti, právnické osoby) mohou nabýt tolik půdy, aby celková 
rozloha půdy určené pro zemědělské účely, kterou si od státu, či jiných osob, nepřekročila 500 ha. 
Toto ovšem neplatí, pokud se půda pořizuje za účelem chovu dobytka a pro rozšíření rostlinné výroby. 
Podle lotyšského zákona může fyzická osoba získat do vlastnictví až 2 000 ha zemědělské půdy.

Některé právní předpisy pamatují i na nedělitelnost zemědělské usedlosti, jak to konkrétně uvádí 
slovinský zákon. Jeho čl. 17 a deklaruje, že předmětem prodeje statku může být pouze celý vlastnický 
nebo spoluvlastnický podíl. Kromě toho tento předpis zavádí pojem tzv. „chráněný“ statek, který se 
kromě v zákoně uvedených důvodů nesmí dělit.
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Omezení práv zahraničních osob při nabývání pozemků

Obecně platí a v zákonech je uvedeno, že půdu kromě občanů daného státu mohou získat občané 
členských států EU, občané států Evropského hospodářského prostoru a občané Švýcarské konfederace 
(jak poslední možnost zmiňuje lotyšský zákon). Podle estonského zákona státní příslušník třetího státu 
má právo nabývat zemědělskou nemovitost pouze na základě povolení krajského hejtmana v případě, 
že minimálně v průběhu šesti měsíců před podáním žádosti o povolení trvale bydlel v Estonsku nebo 
v případě, že v průběhu roku předcházejícího roku podání žádosti o povolení působil v Estonsku jako 
podnikající fyzická osoba ve výrobě zemědělských výrobků. 

Další dvě země – Maďarsko a Slovensko – nemají jako jeden z cílů zákona omezení práv zahraničních 
osob, ovšem z předmětu zákona je naznačený záměr zákonodárce jasný a v následném paragrafovaném 
znění určitý. Maďarský zákon definuje zahraniční fyzickou osobu jako osobu, která není členem 
členského státu EU a zahraniční právnickou osobu jako právnickou osobu se sídlem mimo členský 
stát EU, eventuálně organizace bez právní subjektivity. Podle odst. II § 9 odst. 1 vlastnické právo 
k pozemkům nemůže získat zahraniční fyzická osoba a kromě státu žádný jiný stát. Zákon připouští, 
že občan členského státu, který není kvalifikovaným zemědělcem, může získat vlastnické právo 
k pozemku pouze v případě, že velikost pozemku celkově nepřesáhne 1 ha. V předmětu slovenského 
zákona, který upravuje postup získávání vlastnictví k zemědělskému pozemku převodem, je zakotven 
režim omezení nabývání práv zahraničních osob k pozemkům. Příslušný okresní úřad při prokazování 
podmínek podle § 6 odst. 5 písm. e) odmítne vydat osvědčení, jestliže nabyvatel nemá trvalý pobyt 
nebo sídlo ve Slovenské republice nejméně 10 roků před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví 
zemědělského pozemku.

Nájem (pacht) zemědělské půdy

Jak již bylo uvedeno, zahraniční zákony značně preferují nájemce jako nabyvatele půdy. Přesto 
vlastnímu nájmu zemědělské půdy je v nich věnována minimální pozornost, hovoří se v nich pouze 
o  (pro)nájmu pozemků, přičemž v našem právním pojetí jde o pacht. Pouze maďarský a slovinský 
zákon podrobně rozebírá otázku pronájmu půdy. Tyto právní předpisy spojují uzavření nájemní 
smlouvy s  úředním postupem a některé z nich tento postup ve svých ustanoveních specifikují 
a podřizují ho přísnému právnímu režimu, jak je tomu nejzřetelněji v případě maďarského zákona, 
konkrétně v jeho § 39. Podle § 44 nájemní smlouva na pronájem zemědělského pozemku se uzavírá 
na dobu určitou, minimálně na jeden rok a maximálně na 20 let. Zemědělský správní orgán musí 
rozhodnout do 15  dnů od doručení dokumentace o neschválení nájemní smlouvy, pokud její návrh 
odporuje právním předpisům.

Slovinský zákon v čl. 26 pojednává konkrétně o nájmu zemědělské půdy. Nájem zemědělské půdy 
musí být založen obligatorně písemnou nájemní smlouvou a kromě klasického nájmu zákon upravuje 
i institut dědičného nájmu. Při nájmu zemědělské půdy lze uplatnit přednostní právo oprávněnými 
osobami v tomto pořadí: 1) nájemce, 2) sedlák sousedního pozemku, 3) jiný sedlák, zemědělská 
organizace nebo osoba, která potřebuje půdu k provozu zemědělství. Podle zákona doba nájmu 
nesmí být kratší než:

a) 25 let, pokud se využije pozemek pro zakládání vinohradů, sadů, chmelnic,

b) 15 let pro zakládání porostů,

c) 10 let pro jiné účely.

Podle čl. 33 zákona pronajímatel smí odstoupit od smlouvy, a to přibližně za stejných podmínek, 
jak je tomu v českém právu.

Obdobně podle čl. 36 lotyšského zákona smlouva o pronájmu zemědělské půdy se uzavírá písemně 
na dobu nejméně pět let. Litevský zákon z roku 1994 nehovoří přímo o nájmu (pachtu) půdu, 
ale z právního hlediska používá institut služebnosti (čl. 11).
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6. KVANTITATIVNÍ VÝVOJ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ V ČR

Regulativní opatření z předchozí kapitoly je vhodné posoudit i podle ekonomické charakteristiky. 
Vedle finančních nástrojů zemědělské politiky mohou mít regulativní opatření dopad na ekonomické 
prostředí dané země, na cenu půdy a pachtu, Tyto dopady se mohou velmi obtížně odhadovat 
a jedna z možností je porovnat vývojové tendence v ostatních evropských zemích. Z tohoto důvodu 
je vhodné znát souvislosti cenového vývoje v ČR i v mezinárodním porovnání. Podnikatelské prostředí 
bylo kvantifikované na základě obhospodařované výměry jednotlivých právních forem zemědělců 
i základní ekonomické charakteristiky těchto právních forem, hodnoty jejich majetku i mezinárodního 
porovnání vybraných ekonomických indikátorů. Uvedené podklady jsou porovnány ve vztahu  
k regulativním opatřením ve státě.

6.1. Cena půdy

Cena půdy je hlavním faktorem ovlivňujícím cenu majetku zemědělských podniků a soutěž o půdu 
na základě nabídky a poptávky vyjadřuje ekonomické možnosti podnikatelů v zemědělství. Cena 
půdy se následně promítá jak do hodnoty majetku a kredibility pro úvěry, tak i do bilance cash-flow 
zemědělských podniků, ze kterého jsou pozemky hrazeny. Nárůst ceny majetku zemědělských farem 
však následně zhoršuje přístupnost podnikání pro začínající farmáře. Důvodů pro nárůst cen půdy 
je více a v zásadě vychází z nabídky a poptávky na trhu. Pokud z různých důvodů nabídka půdy klesá, 
potom cena půdy roste. Situace je ovlivněna omezenou výměrou zemědělské půdy a jejím neustálým 
poklesem.

Vývoj vztahu k půdě se postupně, zejména v posledním období, projevuje nárůstem tržní ceny 
půdy a tato situace je zpracována pro posouzení institucionálního prostředí v ČR. Na českém trhu 
dochází k očekávání srovnatelné ceny půdy se západními zeměmi, vlastníci vnímají jistotu investice 
v zemědělském majetku a z tohoto důvodu je nabídka půdy relativně nízká (Ciaian a kol 2012). 
Vývoj cen podpořil diskusi o tom, zda trhy s půdou jako alokační nástroj pracují efektivně a zda jsou 
současné předpisy o trhu s půdou v souladu s politickými a sociálními cíli. Zatímco cykly vzestupu 
a útlumu na trzích s půdou nejsou novým fenoménem a byly pozorovány dříve, nový vývoj vyžaduje 
analýzu problému regulace trhů se zemědělskou půdou.

Fungování trhu s půdou se věnoval Swinnen a kol. (2014): „Dobré pochopení fungování trhů 
se zemědělskou půdou – a tedy i pravidel regulace – je také z politického hlediska relevantní. 
Předpokládá se, že regulace trhu s půdou budou reagovat na zemědělskou politiku. Několik autorů 
již analyzovalo kapitalizaci zemědělských podpor na ceny půdy v EU (např. Patton a kol., 2008, Ciaian 
a kol., 2010, Ciaian a Kancs, 2012, Van Herck a kol., 2013). Tyto studie obecně ukazují, že zatímco 
zemědělské dotace jsou součástí komunitní zemědělské politiky, jejich redistribuční dopad se mezi 
členskými státy výrazně liší. Jedním z možných vysvětlení je, že kapitalizace zemědělských dotací závisí 
na konkrétních nařízeních trhu s půdou, které se v jednotlivých členských státech liší. Komparativní 
celostátní informace o pozemkových regulacích proto budou mít zásadní význam pro posouzení 
toho, do jaké míry mají obecné politiky, jako jsou zemědělské dotace, rozdílné redistribuční dopady 
mezi členskými státy EU“.

Vlastní cenotvorba by měla být výsledkem procesu jednání smluvních stran, ale obecná pravidla musí 
současně poskytovat přiměřenou jistotu kupcům, kteří, pokud mají efektivně fungovat v souladu 
s mezinárodními standardy, budou moci získat v průběhu času přiměřenou návratnost jejich investic. 
Některé míry pružnosti cen v průběhu hospodářské sezóny musí být součástí revidovaných cenových 
přístupů (Tschirley a kol., 2009, str. 176).

Kromě stálého záboru zemědělské půdy pro urbanizaci (Montanarella L. 2007) a rostoucí poptávku po 
surovinách z obnovitelných zdrojů (Spilková, Šefrna 2010) se na trhu zemědělské půdy vyskytl značný 
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příliv finančních prostředků od nezemědělských investorů během a po finanční krizi. Tyto finanční 
prostředky často vytvářejí převis ceny půdy nad kapitalizovanou hodnotou příjmů ze zemědělské 
činnosti (Deininger, Feder 2001). 

Součástí poptávky je i poptávka po zemědělské půdě v okolí velkých měst. Podle Evropské agentury 
pro životní prostředí, se celková plocha měst v EU od poloviny padesátých let zvýšila o 78 %, zatímco 
populace vzrostla jen o 33 % (Evropská komise, 2016). Předpokládá se, že zvýšená poptávka finančních 
investorů značně ovlivnila ceny pozemků.

Několik empirických studií (Swinnen a kol 2009)19 ukázalo, že zvýšení cen pozemků nemusí být 
důsledkem selhání trhu, je ale spíše důsledkem zemědělské, environmentální a energetické politiky, 
nebo příznivých ekonomických podmínek. Swinnen na základě zjištěných podkladů popisuje, 
že jedno procento produkčních podpor zvedá cenu půdy o 0.38%. 

Rostoucí podíl nezemědělského kapitálu do půdy může v delším období vést k tomu, že bude 
neúměrně upřednostňován krátkodobý zisk z půdy oproti zajištění trvalé udržitelnosti péče o půdu. 
Nadměrné spekulace na finančních trzích mohou mít za následek i bubliny realitních cen (Janáčková 
2015, Kuchtiak 2014), které by se mohly týkat i zemědělské půdy. Nadvláda velkých farem na trhu 
s půdou může také vést k nedokonalé konkurenci. Velké zemědělské korporace využívají svou tržní 
sílu na místní nebo regionální úrovni a mohou ovlivnit ceny pozemků a podmínky nájmu ve své 
smlouvě. 

 Transakce na trhu s půdou by měly být podpořeny snížením vedlejších nákladů. Politika státu by měla 
směřovat ke snížení transakčních a výrobních nákladů zemědělců pro řešení rozptýlení pozemků 
a roztříštěnosti vlastnictví půdy formou podpory pozemkových úprav. Nakonec musí regulace věnovat 
pozornost ekologickému dopadu možného selhání trhu, protože zemědělci působící na vlastní půdě 
se mohou chovat k půdě šetrněji.

Vývoj tržních cen půdy v ČR udává graf 1.

Graf 1:  Vývoj tržních cen půdy v ČR
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Vývoj tržních cen půdy je v posledních letech v prudkém nárůstu. Od roku 2010 narostly ceny 
půdy k roku 2016 o 103 %, k roku 2017 pravděpodobně o 135 %. Tento stav vyvolávají jak dozvuky 
ekonomická krize a s tím spojená změna priorit, tak ziskovost sektoru v posledních letech a pokles 
ploch prodeje státní půdy. V současné době (2018) však existují signály stagnace ceny půdy. Vyšší 
cena půdy působí pozitivně pro vyšší hodnotu majetku a možnost poskytnutí vyššího ručení pro 
půjčky z bankovního sektoru, z druhé strany vysoké ceny půdy působí menší podnikatelskou pružnost 
podniku pod vlivem odčerpání zisku firmy pro nákup pozemků. Na vyšších cenách půdy se podílejí 
i některé podpory, které zvyšují zisk sektoru. Podíl na nárůstu cen půdy má i nezemědělský sektor.
19 byly zkoumány studie 11 studií zemí a 18 krajů
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Obdobně vývoj pachtovného v procentech k úřední ceně půdy (graf 2) ukazuje v posledních letech 
progresivnější nárůst pachtovného, zejména v horské, bramborářské a bramborářsko – ovesné výrobní 
oblasti. Předpokladem pro tento nárůst může být zejména podpora v podobě platby ANC (dřívější 
platby na LFA) a podpora travních porostů, které jsou nejvíce rozšířené právě v těchto oblastech.

Graf 2:  Vývoj pachtovného ve vztahu k úřední ceně půdy
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Procento pachtovného ve vztahu k úřední ceně půdy se zvýšilo přibližně z 1,3 % v roce 2007 na 3,2 % 
v roce 2015. Pachtovné SPÚ je přitom 2,2 % ceny půdy s tím, že platí předpoklad správné péče o půdu. 
Výše pachtovného se dá zpětně vysvětlit i potřebou návratnosti investičních prostředků do nákupu 
půdy. Dosažené pachtovné může následně zhoršit ekonomický výsledek zemědělců a nastává tlak 
na intenzivnější využití půdy, které však může být v rozporu s ochranou životního prostředí.

Negativním jevem je zejména závislost ceny půdy a tím i pachtovného na dotacích, která není z tohoto 
důvodu krytá vyšší produktivitou půdy. 

V současné době je diskutována možnost úpravy dosud v podstatě liberálního pachtovního trhu. 
Je na místě řada úvah o nabízených variantách, zda ponechat stávající prostředí, zda je vhodnější 
zákonné omezení tohoto trhu, nebo použít jiná opatření bez úpravy zákona, např. smluvní nebo 
daňová. Pachtovní trh je přitom velmi úzce propojený s trhem s půdou ve vlastnickém pojetí 
a v některých případech je regulace obou trhů v Evropě propojená v jednom zákoně. 

6.2. Vývoj výměry zemědělských podniků v rozdělení dle právních forem

Zemědělskou půdu je třeba v dalším kontextu chápat v celé šíři právních vztahů na úrovni vlastnictví 
půdy. Podle výměry zemědělské půdy v jednotlivých skupinách vlastnictví půdy lze dále posuzovat 
stav a vývoj vlastnictví půdy a tomu odpovídající trendy vývoje jednotlivých skupin. Závěry mohou 
poukázat v souvislosti s ekonomickými ukazateli na soulad ekonomických a strukturálních změn.

Soukromé vlastnictví je rozděleno na vlastníky z řad fyzických osob, družstev a obchodních společností. 
Dále je vlastnictví půdy rozlišeno na státní a obecní, a základní formy vlastnictví mohou být dále 
sloučeny do nadstavbové formy užívání půdy, např. klubové zboží (myslivost). S vlastnictvím pak 
souvisí institut veřejného statku – životní prostředí, péče o krajinu, zaměstnanost, které jsou indikátory 
souladu vlastnictví a veřejných statků. Lze předpokládat, že jednotlivé formy zemědělských podniků 
mají různý dopad na tvorbu veřejných statků a z tohoto pohledu se vlastnictví prolíná s veřejným 
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zájmem a mělo by být v zájmu společnosti udržovat harmonii tohoto stavu.

Otázka regulace vlastnictví půdy je často spojována s vývojem výměry zemědělských podniků podle 
jednotlivých právních forem. Pokud klesá výměra některé formy, může to znamenat především její 
sníženou konkurenceschopnost, i když se jedná mnohdy i o další, administrativní vlivy, jako v případě 
transformace zemědělských družstev.

Celkový přehled o zastoupení právních forem na zemědělském půdním fondu ukazuje v historickém 
vývoji od roku 2000 graf 3. 

Graf 3: Průměrné zastoupení jednotlivých právních forem zemědělských podniků podle výměry v %
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Pramen: Zpráva o stavu zemědělství ČR za roky 2000, 2005, 2010, 2015, 2016

Z grafu je patrné, že hlavní zastoupení na výměře zemědělské půdy mají obchodní společnosti, 
které v roce 2016 dosáhly téměř 50 % zastoupení v ČR. Dále následují fyzické osoby s podílem 
téměř 30 % a  zemědělská družstva s podílem téměř 20 %. Většina kategorií právních forem má 
spíše charakter nárůstu výměry půdy, kromě družstev; u zemědělských podnikatelů výměry spíše 
stagnující. Počet fyzických osob zůstává přibližně na stejné úrovni okolo 23 tis. osob, z toho počet 
zemědělských podnikatelů mírně klesá – od roku 2000 poklesl jejich počet o cca 2 tis. Z pohledu 
politiky EU není nárůst výměry obchodních společností, které dosahují vyšších výměr, podporovaný, 
ale je podporována především forma rodinných hospodářství (dokument Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova Evropského parlamentu (2016)). Naopak parlamentem EU podporovaná forma 
zemědělských družstev ve výměře klesá (uvedený dokument uvažuje družstevní formu podnikání 
jako alternativní k rodinným farmám). I z důvodu strategie vývoje zemědělství je vhodná diskuse 
o  národních preferencích jednotlivých výrobních forem, zejména z důvodu zodpovědného 
plánování kapitálových investic podnikatelů. Podrobnější členění podle velikosti podniků je uvedené 
pro právnické osoby na grafu 4.
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Graf 4:   Průměrné zastoupení jednotlivých právnických forem zemědělských podniků podle výměry, kategorie 
podniků s výměrou nad 2000 ha z. p.
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Pramen: ČSÚ, Zpráva o stavu zemědělství ČR za r. 2015

Z grafu vyplývá, že ve skupině podniků právnických osob s výměrou nad 2000 ha se celková výměra 
snižuje u všech forem a největší zastoupení je akciových společností a družstev. Vzhledem k roku 
2015 stouplo pouze zastoupení akciových společností. Akciové společnosti ve výměře nad 2000 ha 
obhospodařují více než polovinu plochy obhospodařovanou akciovými společnostmi celkem, 
družstva nad 2000 ha tvoří cca 40 % všech družstev.

Při menší průměrné výměře je zastoupení podniků odlišné. Největší podíl výměry tvoří společnosti 
s ručením omezeným a obchodní společnosti celkem v kategorii mezi 100 a 500 ha (graf 5). Výměra 
všech právnických forem v této skupině rovněž roste.

Graf 5:  Zastoupení právních forem v kategorii výměry 100 až 500 ha
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Pramen: ČSU, Zpráva o stavu zemědělství ČR za 2016

Na celkové výměře se akciové společnosti podílejí nejvíce ve výměře od 1000 ha, společnosti s ručením 
omezeným se podílejí nejvíce ve výměrách od 100 do 1000 ha.
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6.3. Vztah ceny půdy a velikosti pozemku

V ČR existuje vlastnicky vysoce fragmentovaný zemědělský půdní fond, se kterým jsou spojené 
vysoké transakční náklady při směně vlastnictví a jeho propachtování. V rámci tohoto procesu 
přímé platby a další provozní podpory (zejm. bioenergetika) stimulují transakce s půdou. Transakční 
náklady spojené s různě fragmentovanými vlastnickými a koncentrovanými uživatelskými tituly 
zpomalují nebo zdražují objemy transakcí (včetně změn nájemců), ale nezastaví je. Dřívější modelové 
propočty ukazovaly, že velikostně menší (individuální) hospodářství musejí v důsledku existence 
transakčních nákladů platit vyšší pachtovné, aby získali nebo udrželi svoji půdu (Medonos, Jelínek 
2015), v současnosti platí vyšší pachtovné právnické osoby.

Jak udává Sklenička (2013), cena půdy je závislá na velikosti pozemku. Malé pozemky přinášejí 
zpravidla menší tržní cenu, plynoucí jak z velikosti transakčních nákladů, tak z provozních nákladů na 
jejich obdělávání, v případě arondace pozemku však může cena malé nakupované výměry znamenat 
vysokou cenu. Nejvyšší cenu mají parcely o výměře cca 8 ha, u nižších i vyšších výměr cena půdy klesá. 
Ze sledování Skleničky rovněž vyplývá, že malá výměra parcely pod 1,07 ha je častěji předmětem 
pachtu. Otázkou úpravy pozemků se zabývá rovněž Borská (2017), která řeší priority týkající se 
vlastnických právních vztahů.

6.4.  Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů ve vztahu  
k právní formě vlastnictví

Výsledky hospodaření zemědělských podniků ve výši čisté přidané hodnoty na 1 roční pracovní 
jednotku (AWU-Annual Work Unit) je jedním z hlavních indikátorů efektivnosti hospodaření 
zemědělského podniku. Na grafu 6 je uvedené porovnání tohoto ukazatele od roku 2005.

Graf 6:  Vývoj ČPH/AWU podle kategorií ekonomické velikosti podniků
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Pramen: ČSU, Zpráva o stavu zemědělství ČR za 2015



67

KVANTITATIVNÍ  VÝVOJ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ  V ČR

Charakteristika ekonomických tříd velikosti podniku vychází z tabulky 2.

Tab. 2: Vymezení tříd ekonomické velikosti podniků podle standardní produkce1)

Třídy Prahové hodnoty standardní produkce Označení velikostních tříd

IV.-VI. nejméně 8 000 €, méně než 50 000 € malá

VII.-IX. nejméně 50 000 €, méně než 500 000 € střední

X.-XI. nejméně 500 000 €, méně než 1 000 000 € velká

XII.-XIV. nejméně 1 000 000 € největší

Pramen: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 
Poznámka: Podniky označené jako velmi malé (I. - III.) nejsou v databázi FADN CZ podchyceny.

Mezi ekonomicky nejvýznamnější indikátory patří čistá přidaná hodnota (ČPH) na pracovní hodinu 
v roce (Annual work unit - AWU). Tento ukazatel vykazuje produktivitu pracovníka v zemědělství. 
Nejvyšší ČPH/AWU je dosažena v roce 2015 u středních, velkých a největších podniků, malé podniky 
dosahují třetinovou hodnotu, i když tento ukazatel může být ovlivněn metodickým postupem 
výpočtu AWU u fyzických osob. I přes uvedený nedostatek z tohoto ukazatele vyplývá předpokládaný 
vliv velikosti podniku na produktivitu práce.

Pro porovnání delší časové řady mezi fyzickými a právnickými osobami, ke které nejsou k dispozici 
jednotné údaje, byla sestavena čistá přidaná hodnota na hektar podle podkladů FADN v časové řadě 
od roku 2000. Výsledek je uveden na grafu 7. 

Graf 7:  Čistá přidaná hodnota na hektar podle druhu podniku
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Právnické osoby dosahují vyšší čistou přidanou hodnotu (ČPH) na hektar v celém období. Tento stav 
navozuje úvahy o možnostech podpory malých zemědělských podnikatelů, tak na druhou stranu 
o  ekonomické efektivnosti kumulace kapitálu v zemědělském podnikání, která však současně 
stimuluje velké podniky k nákupu další půdy. V posledním sledovaném roce dosáhly největší ČPH 
družstva.
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Ekonomické charakteristiky zemědělských podniků podle ekonomické velikosti20 v porovnání 
výrobní spotřeby, celkové produkce a celkové produkce včetně dotací uvádí graf 8. Z grafu vyplývá 
největší produkce včetně dotací na hektar u největších podniků, obdobně narůstá s velikostí podniku 
i výrobní spotřeba a celková produkce.

Graf 8:  Ekonomické charakteristiky zemědělských podniků podle ekonomické velikosti
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Pramen: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016, zpracoval J. Špička

6.5. Mezinárodní porovnání vybraných ekonomických indikátorů  
v závislosti na regulaci trhu s půdou

Mezinárodní porovnání vychází z dostupných demografických a zemědělských údajů sítě FADN. 
Cílem kapitoly je posoudit vliv míry regulace trhu na ekonomické indikátory zemědělské ekonomiky. 
Ke kvantifikaci míry regulace trhu byl využit počet regulačních opatření podle tabulky 1. Autoři použili 
tento počet s vědomím, že jednotlivá opatření nemají ve skutečnosti stejnou váhu, slouží však 
k orientačnímu posouzení vztahu intenzity regulace trhu a jednotlivých ekonomických indikátorů. 
Skutečný vliv jednotlivých opatření bude hodnocen v navazující práci. Z následujících grafů vyplývá 
souvislost regulačních opatření s jednotlivými indikátory. Hlavní ekonomický ukazatel faremní čistá 
přidaná hodnota je převzat z podkladů FADN (graf 9).

20  Ekonomická velikost – klasifikační systém EU definuje podle hodnoty celkové standardní produkce podniku celkem 14 tříd ekonomické 
velikosti.
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Graf 9:  Faremní čistá přidaná hodnota a počet regulačních opatření v roce 2016
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Z porovnání výsledků čisté přidané hodnoty a počtu regulačních opatření jednotlivých zemí vyplývá 
velmi malá míra závislosti obou indikátorů. Na základě tohoto grafu lze usuzovat, že míra regulace 
souvisí s tvorbou čisté přidané hodnoty velmi málo. Míra regulace čistou přidanou hodnotu negativně 
neovlivňuje, spíše se projevuje ochrana zemědělců, protože s nárůstem počtu regulačních opatření 
roste i čistá přidaná hodnota. Obdobně vychází i porovnání s hodnotou majetku (tedy celkových 
aktiv) na hektar zemědělské půdy (graf 10).
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Graf 10:  Celková hodnota oběžného majetku na hektar v porovnání s počtem regulačních opatření v roce 2016
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Hodnota oběžného majetku na hektar je nejvyšší v Holandsku a Itálii, nejmenší v Řecku a Estonsku. 
Údaje jsou na míře regulace prakticky nezávislé, stejnou hodnotu oběžného majetku má Francie  
i Španělsko, obě s výrazně odlišnou mírou regulace, přesto k mírnému nárůstu hodnoty oběžného 
majetku s nárůstem regulačních opatření dochází.

Graf 11:  Celková cena půdy, trvalých kultur a kvót na hektar v porovnání s počtem regulačních opatření v roce 2016
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Pramen: FADN, vlastní sledování



71

KVANTITATIVNÍ  VÝVOJ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ  V ČR

Cena půdy podle grafu 11 rovněž není v podstatě závislá na míře regulace, i když cena půdy velmi 
mírně stoupá s počtem regulačních opatření. Ke grafu je nutno podotknout, že ceny půdy jsou 
ve Francii regulovány. Míra regulace není ve vazbě ani na hrubý domácí produkt, viz graf 12.

Graf 12:  Celková hodnota HDP v mil EUR na rok na 1000 ha v porovnání s počtem regulačních opatření v roce 2015
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Celkově lze konstatovat, že sledované indikátory ekonomické výkonnosti nejsou úzce vázány s mírou 
regulace zemědělské půdy. Existuje naopak mírná tendence s nárůstem hodnoty ekonomických 
indikátorů uplatňovat větší regulace trhu s půdou. To však neplatí absolutně, některé země jako 
Maďarsko, Polsko, Slovensko a Bulharsko se snaží chránit svůj trh i při relativně nízkých hodnotách 
ekonomických ukazatelů.

Z hlediska struktury podnikatelských subjektů v rámci zemí EU je důležité postavení zejména 
právnických osob, které jsou předmětem diskusí o jejich vlivu na vývoj zemědělství, zejména 
z  pohledu přístupu k půdě. Na grafu 13 je uvedeno procento právnických osob mezi zemědělci  
v letech 2005–2013. Procento v ČR je srovnatelné s Belgií, Estonskem a Slovenskem, největší zastoupení 
z podnikatelských subjektů má Francie, nejmenší Řecko, Irsko, Slovinsko, Litva a Lotyšsko. Z časového 
průběhu vyplývá, že ve většině evropských zemí dochází k nárůstu podílu právnických osob podle 
let, jedinou výjimkou je Spojené království. V některých zemích dochází k razantnímu zvýšení jejich 
zastoupení, jako např. ve Francii o 8%, v Estonsku o  9%, v ČR se naopak nárůst jejich zastoupení v roce 
2013 zastavil.
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Graf 13:  Procento právnických osob mezi zemědělci zemí EU v letech 2005–2013
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V porovnání s ostatními zeměmi byl v ČR dosažený nejvyšší standardní výstup na právnickou osobu 
(graf 13). V Irsku a Řecku byla průměrná užitná výměra zemědělské půdy vyšší než v ČR, avšak zastoupení 
těchto právnických osob v zemi je velmi malé. Obdobná výše standardního výstupu byla dosažena 
v Německu a Holandsku.

Graf 14:  Průměrný standardní výstup na právnickou osobu (€)
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Z grafu vyplývá, že právnické osoby v ČR dosahují v porovnání s EU vysokou hodnotu standardního výstupu.



73

KVANTITATIVNÍ  VÝVOJ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ  V ČR

6.6. Vývoj zaměstnanosti v zemědělství 

Počet pracovníků v českém zemědělství velmi prudce klesal zejména v první polovině 90. let, 
pak se tempo úbytků poněkud zpomalilo (v současnosti pracuje v zemědělství jen zhruba pětina jejich 
počtu z roku 1989). Ke specifickým důvodům snižování zaměstnanosti v odvětví z počátku období 
transformace zemědělských podniků a k žádoucímu zavádění modernější techniky a technologií 
se postupně přidružovaly i změny v rozsahu a struktuře zemědělské výroby – klesaly výměry pracovně 
náročnějších plodin (zelenina, brambory, cukrovka aj.) - a snižovaly se stavy hospodářských zvířat. 
Ani vstup do EU tento trend zásadně nezměnil, naopak se zrychlilo tempo úbytků pracovně náročných 
komodit. Docházelo tak kontinuálně ke ztrátám pracovních míst jak v samotném zemědělství, 
tak i  v  navazujících sektorech na vstupu a výstupu. Potenciál půdy ke generování zaměstnanosti 
a získávání zemědělské produkce není v ČR v žádoucí míře využíván, což je patrné i z mezinárodního 
srovnání: Podobně jako v ČR je tomu i na Slovensku, více pracovníků (AWU) na 100 ha zemědělské 
půdy vykazuje z okolních zemí zejména Polsko a Maďarsko, s podstatně menším rozdílem i Rakousko 
(graf 15). Německo má pak tento ukazatel prakticky shodný s ČR, přičemž však stejný počet pracovníků 
na jednotku plochy vytváří výrazně vyšší, tj. dvojnásobnou přidanou hodnotu (ČPH), což svědčí o nižší 
efektivitě zemědělské výroby v ČR ve srovnání s vyspělými zeměmi EU 15.

Graf 15:  Počet pracovníků (AWU) na 100 ha zemědělské půdy, ČPH/ha (EUR) a počet regulačních opatření
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Vzdělání vedoucích pracovníků zemědělských podniků je důležitým indikátorem úrovně vedení 
podniku. Na grafu 16 jsou uvedeni vedoucí pracovníci v třídění na právnické a fyzické osoby. Z grafu 
je patrná vyšší vzdělanost vedoucích pracovníků u právnických osob. Vyplývá to z velikosti podniku, 
ovšem odpovídají tomu i ekonomické výsledky podle grafu 6.
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Graf 16:  Vzdělání vedoucích pracovníků podle právních forem
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Pramen: ČSÚ

Zaměstnanost pracovníků v zemědělských podnicích je vyšší u akciových společností a družstev, menší 
u podniků fyzických osob a s.r.o. (graf 17). Uváděné hodnoty odpovídají průměrné zaměstnanost v ČR 
a v jednotlivých zaměřeních se mohou lišit, např. fyzické osoby se zaměřením na trvalé kultury (sady, 
vinice, chmelnice) mají nejvyšší pracovní intenzitu.

Graf 17:  Počet pracovníků (AWU) na 100 ha zemědělské půdy v ČR – podle právních forem
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Snižování zaměstnanosti v zemědělství v ČR bylo spojeno s velmi nízkými počty mladých pracovníků 
vstupujících do sektoru, důsledkem je pak velmi nepříznivá věková struktura, zřetelně patrná 
při  srovnání s věkovou strukturou pracovníků celého národního hospodářství (podíl pracovníků  
do 30 let je v NH zhruba o třetinu vyšší než v zemědělství, v němž je naopak o více než třetinu vyšší 
podíl pracovníků nad 60 let; v zemědělství je nejpočetnější kategorie 45 až 59 let, zatímco v NH 
je to mladší kategorie 30–44 let).

Porovnání vzdělanosti se zeměmi EU je uvedené na grafu 18.
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Graf 18:  Vzdělanostní struktura pracovníků v zemědělství v zemích EU v procentech
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Spolu se Slovenskem a Polskem tvoří v ČR střední vzdělání největší zastoupení v Evropě. Malý podíl 
základního vzdělání v ČR je zřejmě způsoben převzetím soukromých podniků vlastníky z jiných oborů s 
vyšší úrovní vzdělání, ve velkých podnicích se vyšší vzdělání uplatňuje z důvodu vyšší specializace prací.

Vývoj věkové struktury v zemědělství je uvedený na grafu 19. Počet mladých pracovníků v  podstatě 
stagnuje, klesá počet pracovníku v kategorii 45–59 let a stoupá počet pracovníků nad 60 let. 
K dynamičtějšímu pojetí zemědělství jsou potřeba zejména mladí, kteří však většinou nemají k dispozici 
dostatek kapitálu k pořízení zemědělského podniku. Programy na jejich podporu i při nákupu půdy jsou 
žádoucí.

Graf 19:  Vývoj podílu jednotlivých věkových skupin na celkovém počtu pracovníků v agrárním sektoru (%)

Pramen:  Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil, roční průměr 2004–2014,  
ČSÚ 2005–2015

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

15–29

30–44

45–59

60 a více

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14



76

KVANTITATIVNÍ  VÝVOJ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ  V ČR

Vzdělanostní struktura pracovníků v zemědělství se dlouhodobě zlepšuje (zvyšují se podíly pracovníků 
s maturitou a vyšším odborným a s vysokoškolským vzděláním, naopak klesá podíl pracovníků se 
základním vzděláním a středním bez maturity vč. vyučených). Ve srovnání se situací v NH (v němž 
samozřejmě také průběžně dochází ke zlepšování vzdělanostní struktury) jsou mezi pracovníky 
sektoru nadále nižší podíly vzdělanějších kategorií, což je však do jisté míry ovlivněno charakterem 
zemědělské práce (vzdělanostní struktura srovnatelnějšího průmyslu se od struktury v zemědělství 
nijak výrazně neliší, přece jen je však dosud poněkud příznivější v průmyslu). 

Aspekt udržování přiměřené zaměstnanosti v zemědělství (potažmo ve venkovském prostoru ČR) 
je předmětem veřejného zájmu a je v poslední době zřetelně akcentován při aktuálním nastavování 
nástrojů uplatňované zemědělské politiky. Podporována je produkce zemědělských komodit 
náročnějších na pracovní vstup (např. zelenina, ovoce, brambory, jednotlivá odvětví živočišné 
výroby), tvorba pracovních míst je zohledňována formou preferenčních bodů v některých opatřeních 
PRV aj. specifická opatření stimulují i generační obměnu v sektoru či vzdělávání zemědělců. Poněkud 
odlišný charakter má nově zaváděná podpora tzv. sociálního zemědělství, jehož cílem je zde účelně 
zaměstnávat handicapované osoby.

Důraz na kvalitu práce v zemědělství je nutno podporovat zejména s ohledem na podporu vztahu 
k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu by požadavek na vzdělání a dodatečné kvalifikace měl být 
součástí zemědělské politiky a vzhledem k nárůstu požadavků na kvalifikační předpoklady v oboru 
by neměl být výrazný problém.

6.7. Ověření ekonomických vazeb nákupu zemědělské půdy

V oblasti veřejného zájmu je podle vyhodnocení zahraničních právních norem i kumulace kapitálu 
a v některých zemích i tlak na větší transparentnost použitého kapitálu. V České republice byla zjištěna 
provázanost kapitálu podle regionálních souvislostí analýzou územní shody pozemků a kupců. Bylo 
provedeno zpracování finanční provázanosti v ČR a zlepšila se povědomost o zájmech a zdrojích 
finančního kapitálu použitého při nákupu půdy.

Předmětem analýzy ÚZEI bylo přímé nabytí zemědělské půdy i šetření majetkové provázanosti kupců 
zemědělské půdy na zahraniční vlastníky týkajícího se prodejů zemědělské půdy pro zemědělské 
účely. Šetření propojenosti kapitálu bylo zajištěno společností Bisnode u celkem 2500 subjektů, 
u kterých byl evidován nákup zemědělské půdy v pěti vybraných okresech (Praha-východ, Klatovy, 
Havlíčkův Brod, Olomouc, Znojmo) v roce 2008 – polovina roku 2014. Tyto subjekty byly vybrány 
rovněž na základě výměry nakoupených pozemků a byly zahrnuty subjekty s největší převedenou 
výměrou. Při sledování byly vybrány pozemky, u kterých dochází k dalšímu využití pro zemědělské 
účely na základě expertního posouzení umístění pozemku v terénu a byla tak vyloučena zemědělská 
půda, u které došlo k prodeji s vazbou na stávající stavební objekt nebo blízkost zastavěného území.

Pro analýzu použitého kapitálu v ČR byl využit systém evidence majetkového složení firem21. 
Majetkové vazby jsou analyzovány mezi právnickými osobami až do 10. úrovně, nebo konečného 
vlastnictví finální fyzické osoby. Ke sledování byla využita databáze smluvních převodů parcel v pěti 
okresech ČR. Ve všech pěti sledovaných okresech byly vybrány pozemky, které jsou určeny podle své 
polohy a kupní smlouvy k dlouhodobému zemědělskému užití. Tímto způsobem byly vyhodnoceny 
převody na úrovni zemědělské výroby a byly tak vynechány zemědělské pozemky v územích určených 
k zastavění nebo pozemků sousedících se stavbou tak, aby byl získán zájem o financování pozemků 
pro zemědělské užití.

21 Voltr, V., Hruška M., Vilhelm, V. (2015): Role zemědělské půdy v podmínkách ČR a její institucionální aspekty. ÚZEI, interní projekt
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6.7.1. Metodika zpracování dat

K vstupním subjektům byly dohledány na základě evidence majetkových podílů firem z povinných 
oficiálních výkazů, které eviduje společnost BISNODE níže uvedené typy propojení firem do nejvýše 
10. úrovně s přesahem do 1. majetkové vazby do zahraničí.

 y  do 1. úrovně byly dohledány majetkové a personální vazby s více než 5% podílem majetkové 
vazby (statutární osoby a management)

 y  od 2. do 10. úrovně byly dohledány pouze majetkové vazby. V případě nedohledatelnosti 
majetkového podílu byla tato vazba rovněž zařazena do výstupních dat.

6.7.2. Zpracovaná data

Data byla předána společností Bisnode ve zpracovaných souborech podle výše uvedené identifikace 
s tím, že násobný výskyt vazeb v jednotlivých řádcích je dán povahou zadání v rámci jednotabulkového 
zobrazení propojenosti na výchozí subjekty a to především z hlediska vícečetnosti propojení entit dle 
jednotlivých typů vazeb a rolí, které mohou být z pohledu struktury subjektu i ve vztahu 1:N či N:1. 
Např. pokud je entita vlastníkem více subjektů vlastnících výchozí subjekt či subjekt v prostoru do 10. 
úrovně vazeb, nebo pokud je entita navázána na jeden subjekt ve více rolích, např. jednatel je zároveň 
i vlastník. Při pokročilé úrovni propojenosti na další subjekty vzniklé těmito vazbami, se takové vztahy 
pro relaci k výchozímu subjektu vždy duplikují. Je tak zachována konzistence jednotabulkového 
zobrazení, kde jsou jednotlivé entity označeny unikátním ID, čímž je možné se souborem dále 
analyticky pracovat a filtrovat duplicitní výskyty.

Výstupní data obsahovala:

 y detail propojení vazeb (cestu) včetně definitivního majetkového podílu vůči výchozímu subjektu
 y subjekty s nejvyšší vyskytující se úrovní majetkových vazeb 
 y popis, ze které úrovně vazeb tyto subjekty pocházejí
 y  dopočítaný skutečný majetkový vliv ve vztahu k výchozímu subjektu (v případě existence 

dohledatelných majetkových podílů)
U jednotlivých subjektů byly doplněny následující atributy:

 y  ID subjektu, 
 y IČ subjektu,
 y typ subjektu (právnická osoba, fyzická podnikající, fyzická nepodnikající),
 y adresa subjektu,
 y stát,
 y majetkový podíl,
 y úroveň majetkové vazby,
 y typ vazby,
 y právní forma,
 y hlavní NACE,
 y kategorie obratu,
 y základní kapitál,
 y celková aktiva.
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6.7.3. Výsledky šetření majetkové propojenosti kupců zemědělské půdy

Přímý převod půdy do vlastnictví zahraničních osob byl zjištěn u 1,3 % převedené výměry u fyzických 
osob. Jednalo se převážně o osoby z Nizozemska, u právnických osob se jednalo převážně o rakouské 
společnosti. U právnických osob činil tento převod 0,71 % (tab. 3).

Tab. 3: Přímé vlastnictví zemědělské půdy podle vzorku 2500 nabyvatelů v 5 okresech
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Česká republika 520 12 033 99,29 1433 18 970,00 98,70

Zahraničí celkem 7 86,32 0,71 5 249,00 1,30

Z toho:

Rakousko 4 81,58 94,50 0 0 0,00

Spojené státy 1 3,5 4,06 0 0 0,00

Kazachstán 1 0,68 0,78 0 0 0,00

Spojené království 1 0,57 0,66 0 0 0,00

Německo 0 0 0,00 1 2,55 1,02

Nizozemsko 0 0 0,00 1 244,80 98,31

Slovensko 0 0 0,00 3 1,66 0,67

Pramen: ÚZEI

Kromě tohoto způsobu přímého vlastnictví půdy bylo zkoumáno majetkové propojení kupců 
pomocí jejich podílu v právnických společnostech, které může signalizovat případné financování 
nákupu půdy ze zahraničních zdrojů (viz tab. 4). Někteří kupci zemědělských pozemků v kategorii 
právnických osob jsou zčásti vlastněni zahraničními subjekty nebo v případě fyzických osob vlastní 
podíly ve společnostech, kde je část zahraničních majitelů. Tyto majetkové účasti pouze ilustrují 
globální propojení kapitálu, ale s vlastním aktem koupě zemědělského pozemku nemusí mít žádnou 
souvislost. Vzorek kupců byl zkoumán podle charakteru právního postavení kupce na právnické 
a fyzické osoby. Výsledkem šetření je pravděpodobná majetková propojenost prodeje půdy pro čistě 
zemědělské účely na zahraniční kapitál v průměru u cca 10 % zkoumané výměry.

Potenciálně větší pravděpodobnost majetkového propojení kupců půdy se zahraničím je při nákupu 
půdy právnickými osobami, u kterého dochází k propojenosti kapitálu u 18 % prodané výměry. Z této 
výměry se nejvíce na nákupech podíleli kupci s propojením na kapitál v Rakousku, Slovensku, Kypru, 
Velké Británie a 3 % ze států mimo EU.
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Tab. 4: Vyhodnocení vazeb nákupů právnickými osobami a fyzickými osobami identifikovanými IČ na jednotlivé státy 

Stát s majetkovým propojením Celkem výměra zemědělské půdy 
ha

Podíl na převodu celkem 
%

Bez identifikace 35,24 0,50

Arménie 0,37 0,01

Belgie 12,7 0,18

Britské Panenské ostrovy 4 0,06

Česká republika 5 786,22 81,77

Dánsko 132,99 1,88

Francie 3,54 0,05

Itálie 28,73 0,41

Kypr 148,25 2,09

Lichtenštejnsko 37,31 0,53

Lucembursko 54,33 0,77

Malta 0,48 0,01

Marshallovy ostrovy 0,72 0,01

Německo 32,94 0,47

Nizozemí 52,07 0,74

Polsko 21,35 0,30

Rakousko 375,08 5,30

Rusko 3,57 0,05

Seychely 3,06 0,04

Slovenská republika 185,59 2,62

Spojené státy americké 2,15 0,03

Svatý Vincent a Grenadiny 0,18 0,00

Španělsko 12,65 0,18

Švédsko 2,12 0,03

Švýcarsko 29,02 0,41

Velká Británie 111,9 1,58

Celkem 7 076,56 100,00

Pramen: ÚZEI

Konečné majetkové propojení při nákupu půdy právnickou osobou je většinově zastoupené fyzickou 
osobou z téměř 70 % (tab. 5).

Tab. 5: Rozdělení provázanosti propojení podle právní formy vlastnictví

Provázanost na Prodaná výměra  
ha

Podíl na převodu celkem 
%

Právnickou osobu 2 201,03 31,10

Fyzickou osobu 4 875,53 68,90

V případě prodeje fyzickým osobám dochází k majetkovému propojení na zahraniční kapitál 
u přibližně 4 % jimi nakupované půdy. Z tohoto pohledu je patrné, že na zemědělské půdě podniká 
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větší podíl právnických osob ze zahraničí, než v případě fyzických osob. Nejvíce se na nákupu půdy 
s kapitálem propojeným do zahraničí podíleli kupci s podílem v Dánsku, Rakousku a Velké Británii, 
16 % celkových převodů za účasti zahraničního kapitálu je propojeno na kapitál pocházející mimo 
státy EU.

Tab. 6: Vyhodnocení vazeb nákupů fyzickými osobami na země, z nichž pocházejí

Stát s majetkovým propojením Celkem výměra zemědělské půdy 
ha Podíl na převodu celkem

Bez identifikace 39,36 0,10%

Ázerbájdžán 3,08 0,01%

Belgie 3,18 0,01%

Bělorusko 1,23 0,00%

Česká republika 36 908,53 96,77%

Dánsko 264,79 0,69%

Francie 5,82 0,02%

Itálie 33,97 0,09%

Izrael 70,19 0,18%

Japonsko 22,62 0,06%

Kypr 98,26 0,26%

Lichtenštejnsko 101,87 0,27%

Maďarsko 0,7 0,00%

Malta 0,67 0,00%

Moldávie 0,47 0,00%

Německo 41,14 0,11%

Neurčen 0,28 0,00%

Nizozemí 21,17 0,06%

Polsko 12,88 0,03%

Rakousko 235,02 0,62%

Rusko 53,31 0,14%

Saudská Arábie 0,72 0,00%

Seychely 0,58 0,00%

Slovenská republika 67,56 0,18%

Spojené státy americké 1,02 0,00%

Sýrie 0,7 0,00%

Švýcarsko 25,59 0,07%

Ukrajina 1,95 0,01%

Velká Británie 123,05 0,32%

Celkem 38 139,71 100,00%

Pramen: ÚZEI
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Vzorek kupců půdy byl dále analyzován ve vztahu k podílu kupců a převedené výměry v rámci ČR. 
V případě kupců – fyzických osob jsou výsledky uvedeny na grafu 20, v případě kupců – právnických 
osob jsou výsledky uvedeny na grafu 21. Na grafech jsou uvedeny zkoumané okresy a hlavní město 
Praha. Grafy jsou založeny na porovnání bydliště původního a nového vlastníka, rovněž v závislosti 
na právním statutu nabyvatele. Všechny prodeje ve vybraných 5 okresech byly identifikované podle 
bydliště původního vlastníka před prodejem a nového vlastníka po prodeji. Nový i původní vlastník 
mohl mít přitom bydliště i mimo vybrané okresy a Prahu, součet těchto vlastnictví a vybraných 
vlastnictví tvoří 100%. Hlavní město Praha bylo vybrané jako reprezentační vzorek velkého města. 
U každého okresu je značené procento původního vlastnictví a nového vlastnictví.

Jak vyplývá z daných grafů, velmi významný podíl majetkové provázanosti původních kupců 
zemědělské půdy v daných okresech tvoří rezidenti z Prahy. V případě kupců z řad fyzických osob činí 
tento podíl kupců z Prahy cca 15 % z celého objemu kupců22 v daných 5 okresech, v případě nákupu 
zemědělské půdy právnickými osobami činí tento podíl cca 30 %. V případě nákupu fyzickými osobami 
se dále posiluje majetková provázanost na hl. město Prahu v rámci majetkové účasti v analyzovaných 
firmách, v případě nákupu právnickými osobami se vlastnictví se sídlem v Praze mírně zmenšuje. Platí 
předpoklad, že občané se sídlem v Praze zpravidla v prvovýrobě nepracují. Situace spíš ukazuje na to, 
že mnohé případy nákupu zemědělské půdy jsou chápány jako investice bez přímého záměru tuto 
půdu osobně obhospodařovat.

Graf 20:   Majetková provázanost s vlastníky s bydlištěm nebo sídlem v hlavním městě Praze při převodech půdy  
ve vybraných okresech při nákupu půdy fyzickými osobami
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V případě nákupu právnickými osobami zůstává majetková provázanost na fyzické a právnické osoby 
s bydlištěm nebo sídlem v Praze na stejné úrovni i z pohledu majetkové provázanosti firem, ovšem 
na vysoké úrovni 30 % ze všech prodejů v daných 5 okresech.

22  Obyvatelé Prahy představují 13 % populace ČR a i v souvislosti s vyšším průměrem jejich příjmů u nich lze předpokládat vyšší kupní sílu 
než u průměru obyvatel ČR.
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Graf 21:   Majetková provázanost s vlastníky s bydlištěm nebo sídlem v hlavním městě Praze při převodech půdy 
ve vybraných okresech při nákupu půdy právnickými osobami
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Z obou grafů lze dále vyčíst zvýšenou aktivitu kapitálu pocházejícího mimo daný okres v marginálních 
oblastech, zejména v Klatovech a Havlíčkově Brodě. Majetková účast v těchto oblastech pochází 
ve významném podílu z ostatních okresů, ale zejména z Prahy. V případě nákupu fyzickými osobami 
se tento proces ještě dále prohlubuje s vazbou na majetkové zázemí ve firmách, ve kterých tito kupci 
působí. Znamená to, že smlouva je sepsaná s osobou například v daném okrese, ale vlastní majetkový 
podíl osoby je majetkově provázaný s vlastnictvím v ostatních okresech a Praze.

V důsledku tohoto procesu se zisk z dané půdy může transformovat mimo dané území s efektem 
dalšího relativního chudnutí převážně marginálních oblastí. V případě nákupu právnickými osobami 
k větší majetkové provázanosti mimo původní sídlo kupce zpravidla nedochází, ovšem s výjimkou 
Klatov, kde tento efekt pokračuje a znamená zejména nízkou úroveň majetkových zdrojů, které jsou 
vlastněny vlastníky v této oblasti.

6.8.  Názor veřejnosti na regulaci trhu s půdou podle dotazníkového šetření 
provedeného na ÚZEI v roce 2015

Dotazníkové šetření bylo založeno na analýze předmětů veřejného zájmu a jeho vnímání profesními 
organizacemi v zemědělství a veřejné správě. Přístup k dotazníku byl anonymní a výzvu k vyplnění 
individuálních názorů jednotlivců obdržely všechny významné nevládní organizace, vybrané 
výzkumné organizace, zástupci obcí a Svaz vlastníků půdy, který se ho však nezúčastnil. Dotazníky 
byly zpracovány pro zemědělce a pro obecní úřady. Dotazníky pro zemědělce byly rozděleny na 
základě kategorizace respondenta do bloků podle: vztahu k pozemkům, předkupnímu právu, k dělení 
pozemků, vztahu k honitbám a vztah k venkovu. Jednotlivé otázky byly voleny tak, aby pokrývaly 
možné alternativy právní úpravy podmínek nabývání půdy. Dotazník zodpovědělo 94 respondentů 
z řad profesních organizací a výzkumníků a 145 zástupců obcí.

Hlavní zkoumaný faktor pro ověření respondentů v šetření byla příslušnost bydliště kupce v místě 
výskytu pozemku. Podle všech názorových skupin místní bydliště přispívá k rozvoji venkova a obce 
a ve své podstatě i přirozeně reguluje celkové vlastnictví půdy. Předpokladem je, že nabyvatel by měl 
mít dostatečné vzdělání v oboru a provozovat zemědělskou činnost. S tímto bodem se pojí případný 



83

KVANTITATIVNÍ  VÝVOJ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ  V ČR

požadavek na maximální výměru celkového vlastnictví půdy fyzické nebo právnické osoby. Pokud by 
byl uplatněn požadavek na trvalé bydliště, nemusí být zaváděn požadavek na maximalizaci celkové 
výměry podnikatele, pokud by platila přednost nabývání půdy v rámci obce. Tento bod však vzhledem 
k duální struktuře našeho zemědělství musí být projednán s oběma stranami.

Další řešenou otázkou v šetření byl názor na regulaci prodeje celých zemědělských společností 
hospodařících na půdě. Respondenti v šetření tuto regulaci podpořili. Tato otázka nebyla dále 
strukturovaná podle forem regulace.

Přednostní právo státu pro nákup zemědělských pozemků nebylo v šetření vnímáno pozitivně, zřejmě 
v důsledku do té doby nevyřešené výkupní ceny pozemků, které nebyly pro vlastníky adekvátní. 
Přednostní právo státu však vyplývá ze změny aktuální situace v držbě státní půdy. Vzhledem 
k faktickému ukončení režimu prodeje státní půdy jsou vyčerpány její zdroje a v dalším období není 
v některých lokalitách dostatečná rezervní výměra pro zabezpečení rozvoje území, zejména pro 
komplexní pozemkové úpravy. Zejména pro tyto účely lze doporučit selektivní výběr katastrálních 
území, na kterých se bude provádět komplexní pozemková úprava, jako území s přednostním právem 
státu k převáděným pozemkům. Toto právo by umožnilo pozdější ekonomicky méně náročný proces 
zajištění dostatečné výměry půdy pro společná zařízení KPÚ.

6.9. Ekonomické souvislosti vývoje tržní ceny půdy

Tržní – obvyklá cena půdy je obecně dána definicí podle Zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.  
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby  
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Tato definice nám říká, jaká je obvyklá cena v daných ekonomických podmínkách. Podmínky 
jsou přitom utvářeny jak vlastní výnosovou hodnotou nemovitosti, tedy hodnotou, která přináší 
hospodářský efekt, tak i náklady příležitosti, které říkají, jakou cenu má zemědělská půda pro 
alternativní nezemědělské využití. V rámci výnosové hodnoty nemovitosti je cena půdy odvozena 
z přímého hospodářského efektu při výrobě na jedné straně a přímými platbami na straně druhé. 
Tato druhá část výnosové hodnoty nemovitosti je dána podporou zemědělství plynoucí z evropských 
fondů i z národních zdrojů České republiky (státního rozpočtu). Tato část slouží za podmínky 
způsobilosti příslušné podpory pro lepší hospodářský výsledek zemědělských podniků v porovnání  
s prostou výnosovou cenou bez podpor. 

Vzhledem k tomu, že průměrný rozdíl tržeb a nákladů ze zemědělské půdy včetně podpor SAPS  
a Greening činí v průměru let 2013–2017 cca 7 100 Kč/ha a přímé platby jen pro SAPS a Greening 
činily v roce 2018 více než 5 200 Kč/ha, potom tvoří přímé platby většinu z dosaženého rozdílu 
tržeb a nákladů. Při odstranění podpor by cena produkce jistě vzrostla, ovšem na trhu by působila  
i konkurence levnějších producentů potravin. V tomto kontextu lze nahlížet i na odvozenou výnosovou 
cenu zemědělské půdy. Pokud platí předpoklad, že je půda využívána především k zemědělské 
výrobě, potom vlastní výnosovou hodnotu tvoří v podstatné míře podpora EU a státu do zemědělství. 
V rámci této úvahy lze akceptovat, pokud by stát vyžadoval určité chování účastníků na trhu s půdou 
z důvodu veřejného zájmu.

6.10. Problematika nových zemí Německa

Aplikace německých zákonných norem do nových spolkových zemí Německa byla popsána  
v příloze 2. Právní stav legislativy trhu s půdou starých spolkových zemí byl aplikován bez výraznějších 
rozdílů s tím, že specifikou nových spolkových zemí zůstává privatizace státní půdy společností BVVG. 
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Lze konstatovat, že administrativní proces se podařilo aplikovat bez výraznějších personálních potřeb. 

Specifikou zemědělství v nových zemích je existence agrárních holdingů, které se však začínají prosazovat 
i ve starých spolkových zemích. Probíhá restrukturalizace zemědělských podniků v souvislosti s jejich 
specializací, a zejména ve východoněmeckých státech se vytváří některé složité podnikové struktury, kdy 
část těchto změn se uskutečnila u právnických osob převzetím podniků formou akcií. 

Agrárně politická opatření ke stabilizaci zemědělství v regionech byla vývojem v posledních 25 letech  
ovlivněna. V roce 2014 konference ministrů zemědělství jednotlivých spolkových zemí (AMK) 
pověřila experty zabývat se vývojem na trhu s půdou. Zpráva pracovní skupiny23 se zabývala mj. také  
holdingovými strukturami, které jsou založeny na prorůstání zemědělského a nezemědělského kapitálu. 
Bylo konstatováno, že regulační opatření uplatňovaná zákonnými normami nový trend nepostihují,  
i když k němu probíhá v současné době diskuse. Mezi hlavní agrárně strukturální cíle AMK navrhla:

 y podporu široce rozptýleného vlastnictví půdy, 
 y vyloučení dominantních postavení na regionálních trzích pozemků,
 y  upřednostňování zemědělců („zemědělkyň“ a zemědělců - Landwirtinnen und Landwirten) 

při získávání půdy oproti zájmům „nezemědělců“,
 y zajištění budoucí životaschopnosti zemědělství,
 y omezení růstu nákupních a nájemních cen zemědělské půdy,
 y prioritu zemědělského využití zemědělské půdy,
 y zlepšení situace v oblasti informací a transparentnosti trhu s půdou.

Bylo proto mj. navrženo do zákona o převodech pozemků začlenit i převody podílů podniků 
a vytvořit možnost odmítnutí transakce s ohledem na příliš vysokou koncentraci vlastnictví, omezit 
možnost obejití placení daně z nabytí pozemku a zvýšit transparentnost této podnikatelské struktury. 
Tyto návrhy nejsou zatím realizovány v žádné spolkové zemi.

23  Landwirtschaftliche Bodenmarktpolitik: Allgemeine Situation und Handlungsoptionen Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Bodenmarktpolitik“ gemäß Beschluss der Amtschefinnen und Amtschefs der Agrarressorts der Länder vom 16. Januar 2014. březen 
2015, 112 str. 
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7. ZÁVĚRY A VÝCHODISKA

Předložená studie se zabývá právními i ekonomickými vztahy na trhu s půdou. Vyhodnotili jsme 
základní aspekty role zemědělské půdy ve společnosti i její vazby, politické aspekty a cíle zemědělské 
politiky, jakož i podrobnou analýzu právního prostředí v ČR i v zahraničí. Všechna uvedená témata 
mají velmi široký záběr a není možno je plně vyčerpat. Přesto jsme došli k některým základním 
poznatkům, které budou čtenáře zajímat.

7.1. Společná zemědělská politika v rámci EU

Společná zemědělská politika v České republice byla ovlivňována během své existence velkými 
reformami, z nichž poslední tři proběhly v těchto etapách: v roce 2003 (revize stavu v polovině období), 
v roce 2009 (vyhodnocení dosažených výsledků) a v roce 2013 (další směřování na období 2014–2020). 
Reforma zemědělské politiky z roku 2013 představovala poslední fázi tohoto zahájeného a dosud 
nedokončeného procesu úprav mechanismů sloužících k dosažení vytčených cílů24. Základní směry 
společné zemědělské politiky na období 2014–2020 obsahují kromě jiného integrovanější a cílenější 
přístup k rozvoji venkova, více prosazující územní hledisko. Počítá se s  důraznějším prosazováním 
opatření v oblasti rozvoje venkova se zbývající části strukturálních fondů. K tomu má sloužit řada 
stávajících nástrojů v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky, aby úsilí zainteresovaných 
složek, především státu, směřovalo na podporu konkurenceschopnosti, inovací a odborného 
vedení zemědělství, podporu mladých zemědělců, udržitelného hospodaření s  přírodními zdroji 
a vyváženého územního rozvoje. A právě prosazování cílů zemědělské politiky EU by mělo směřovat 
k vytvoření prosperujícího venkovského prostředí včetně zajištění vlastnických a uživatelských vztahů 
k půdě. Jde o zabezpečení budoucnosti venkovských oblastí při aktivním využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů.

Rovněž soulad venkovského prostředí s cíli zemědělské politiky v EU by měl pomoci tento trend řešit. 
Jedním ze základních nástrojů je aplikace pravidel a právních norem EU pro nabývání vlastnictví 
zemědělské půdy zejména s důrazem na rozvoj venkovského prostředí (Výbor EP 2017). Spojení 
vlastnictví a užívání půdy s místem (trvalého) bydliště aktivního zemědělce může být jedním 
ze  základních předpokladů pro rozvoj místních aktivit a tento požadavek je normován, jak jsme 
poznali výše, v zákonodárství výše uvedených zemí.

7.2. Specifická právní úprava v zemích EU

V úvodu studie jsme podrobně představili právní úpravu pozemkového vlastnictví k půdě v ČR, 
abychom se mohli zabývat možností aplikace zjištěných právních souvislostí ve Francii, Německu 
a Rakousku do českého právního prostředí při institucionálním vymezení prodeje a zejména pachtu 
zemědělské půdy. 

Stručně zopakujeme nejdůležitější právní skutečnosti obsažené v zákonodárství těchto zemí. Podle 
německého sídelního zákona je možné omezit nebo odmítnout prodej zemědělské nebo lesní 
půdy zájemcům, kteří nesplňují základní předpoklady ve smyslu uvedeného zákona, když těmito 
předpoklady jsou např. pobyt v obci, kde se prodávaný pozemek nachází, nebo požadavek, aby 
u  zájemců existovala záruka řádného hospodaření s půdou včetně odborné kvalifikace. Zmíněný 
německý sídelní zákon důsledně vychází z pruské legislativy a je aplikovatelný pouze na německé 
poměry. Kapitalismus v zemědělství v českých zemích se od konce 19. století vyvíjel přerůstáním 
feudálního velkostatku v kapitalistický při zachování pozůstatků feudalismu. Rozvoj kapitalismu 
24  Právní základ společné zemědělské politiky vychází z článků 38-44 Smlouvy o fungování EU, z nařízení EU č.  1303–1308(2013), 

publikované v Úředním věstníku L 347 dne 20. 12. 2013.
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v této oblasti hospodaření zprvu narážel na nejsilnější přežitek feudalismu, tj. na existenci latifundií 
(soustředění půdy) ve vlastnictví přibližně dvou desítek šlechtických rodů.  Po provedení pozemkové 
reformy v letech 1919–1928 došlo sice k odstranění přežitků feudalismu v zemědělství a k rozsáhlému 
přídělu půdy do soukromého vlastnictví, avšak v majetkové soustavě pozemkového vlastnictví 
převládaly nesoběstačné zemědělské podniky do 2 ha zemědělské půdy. Během této pozemkové 
reformy byly nově vytvořeny tzv. zbytkové statky, které byly z hlediska zemědělské výroby 
nejrentabilnější, ovšem neměly historickou tradici a zpravidla postrádaly rodinné hospodaření. 
Roztříštěnost pozemkového vlastnictví v českých zemích přetrvala do roku 1949, kdy se započalo 
se  združstevňováním. Proto zejména z těchto důvodů nelze v našem zemědělském prostředí 
a s ohledem na stávající poměry uplatnit některé, byť zajímavé a přínosné podněty ze sledovaného 
zahraničí, jak byly prezentovány zemědělskými zákony jednotlivých zemí. Jde o to, že konkrétní 
zahraniční právní úprava je nepřevoditelná (teoreticky sice ano), ale prakticky nepoužitelná, týká se to 
vzdálenější Francie, ale i nám historicky, hospodářsky a společensky bližších německých mluvících 
zemí, ale i Nizozemí či Dánska. 

Ve všech zemích jsou uplatňovány specifické zákony pro řešení pachtu s půdou a existuje zde poměrně 
silná ochrana pachtýře, když jeho práva jsou spojena s předkupním právem. V Německu v některých 
spolkových zemích existuje předkupní právo farmářů k prodávaným pozemkům. V Německu a Francii 
působí dohlížecí orgán nad pachtovním trhem a ceny podléhají jisté revizi. V Rakousku a  Francii 
je doba pachtu regulována. Ekonomický rozbor pachtu naznačuje, že regulace pachtovních vztahů 
může mít signifikantní význam pro tvorbu pachtovného. Podle statistické analýzy pachtu půdy 
ve většině zemí EU působí předkupní právo pachtýře na snížení pachtovného, ale předkupní právo 
obecně podle všech dostupných pramenů v dané zemi (tedy nejen pro pachtýře) působí na vzrůst 
velikosti pachtovného. Minimální zákonné pachtovné působí na výsledné pachtovné pozitivně 
v  kompletním souboru sledování všech zemí, přitom ve starých zemích EU nebyl tento indikátor 
statisticky významný. Ve výpočtu existuje signifikantní konstanta velikosti pachtovného v nových 
zemích, která je o 104 euro/ha nižší oproti starým zemím EU.

Avšak mezi právní úpravou v České republice a ve jmenovaných státech existuje zásadní rozdíl, že totiž 
v českém právním prostředí jak dřívější občanský zákoník účinný do konce roku 2013, tak současný 
Nový občanský zákoník, obligatorní písemnou formu nájemní či pachtovní smlouvy pro platný vznik 
nájemního či pachtovního vztahu nevyžaduje a ani nikdy nevyžadoval. Naproti tomu v  Německu, 
Rakousku a Francii je odlišné pojetí právní úpravy, když k přenechání zemědělské půdy jiné osobě je 
zde ze zákona třeba dodržet obligatorně písemnou formu, jako jednu ze základních podmínek vzniku 
nájmu či pachtu. Pro naše prostředí platí, je-li zemědělský pacht sjednán na dobu delší než dva roky 
a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou  
(§ 2345 odst. 2 NOZ). Nelze doporučit, aby právní úprava obsažená v NOZ byla změněna v tom směru, 
že by podobně jako v uvedených státech i v ČR byla stanovena obligatorní forma pachtovní smlouvy. 
A to proto, neboť po 1. 1. 2014 u nově uzavíraných smluv v případě užívání zemědělských pozemků 
lze uzavřít toliko smlouvu pachtovní a nikoliv nájemní, neboť ta by zajistila užívání nikoli požívání 
zemědělských pozemků, i když tím není nikterak dotčena kontinuita nájemních vztahů, které platně 
vznikly před 1. 1. 2014. Podmínka obligatorní písemné formy pachtovní smlouvy, jak je to nutné  
ve sledovaném zahraničí, je zajímavým a cenným podnětem v tom smyslu, že lze doporučit vzhledem 
k větší právní jistotě, aby propachtovatel a pachtýř uzavírali pachtovní smlouvu v písemné podobě 
(konkrétně zápis práva požívání do katastru nemovitostí přichází v úvahu toliko na základě písemné 
smlouvy, písemná forma pachtovní smlouvy je požadovaná finančním úřadem pro uznání uhrazeného 
pachtovného jako daňově odečitatelného základu).

Pokud se týká ceny pronájmu, potom právní úprava ve sledovaných státech upravuje toto podrobněji 
než české zákonodárství, které dává v zásadě přednost nájemnému (podle ust. § 2341 NOZ se toto 
přirozeně vztahuje i na pacht, tudíž i na výši pachtovného). Přirozeně čím podrobnější právní úprava, 
tím zpravidla bývá méně sporných aspektů jednotlivých právních institutů, i když tato premisa neplatí 
absolutně. Domácí soudní judikatury v této věci dlouhodobě vychází z principu, že rozhodující pro 
určení výše nájemného je skutečná výše nájemného, za které se srovnatelné věci v  daném místě  
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a čase skutečně pronajímají, a nikoliv výše nájemného, za které by se pronajímat měly či mohly. Proto 
z těchto důvodů by nebylo vhodné doporučit vzhledem k právní úpravě ve  zkoumaných státech 
obdobnou podrobnější úpravu výše nájemného (pachtovného) v NOZ, nehledě na skutečnost, 
že zemědělská a právní praxe takovou změnu nevyžaduje.

7.3. Impulsy pro právní úpravy

Každá nová právní úprava by měla vždy vycházet z potřeb praxe a neměla by být samoúčelná. V našem 
případě bude žádoucí posoudit, zda zemědělská praxe, případně právní teorie po takovéto změně 
právní úpravy vůbec volá, jinak řečeno, zda je vůbec „poptávka“ po požadované změně. Výsledky 
dotazníkového šetření ÚZEI v tomto nemohou podpořit určitý směr právní úpravy vzhledem k relativně 
malému množství respondentů, avšak odpovědi signalizovaly povědomí respondentů o některých 
formách regulace. Každý nový záměr a návrh zákona týkající se půdy či pozemkového práva obecně, 
musí být zpracován ústavně konformním způsobem, Listinou základním práv a svobod a samozřejmě 
také se Směrnicí Rady Evropy č. 51 z roku 1993 o volném pohybu kapitálu a osob v zemích Unie. Jinak 
řečeno, každá právní úprava o podmínkách nabývání vlastnictví zemědělské půdy musí být v souladu 
s těmito dokumenty.

Při úvahách o legislativním prostředí v ČR je nutno vzít v potaz i skutečnost, že většina západních 
zemí vstupovala do EU již s historickou regulací trhu s půdou, zatímco v ČR tato regulace řešena 
nebyla a zemědělci nabývali půdu především pachtem.

Při posuzování vlastnického práva k půdě s ohledem na zjištěné skutečnosti s nakládáním s půdou 
ve vybraných západních zemích by bylo vhodné zodpovědět i otázku, zda trh s půdou v ČR odpovídá 
zemědělské praxi a vývojovým trendům v zemědělství s ohledem na sílící veřejný zájem, i když 
vysvětlení tohoto problému je již nad rámec řešené problematiky této studie (Voltr 2017). Řešení 
naznačeného problému se týká střetávání soukromého a veřejného zájmu, v němž se nachází 
zemědělec, kterému by mělo záležet nejenom na vlastním využívání (vytěžování) půdy, ale potažmo 
i na zušlechťování konkrétního místa, kde hospodaří a žije. A v tomto směru by měly být kladeny 
na  zemědělce vyšší nároky, jak je to uplatňováno ve sledovaných západních zemích. Při hledání 
možností úpravy právních vztahů k půdě je možno zvážit zabránění vstupu spekulativního kapitálu 
na dotovaný trh. Pojem spekulativní kapitál je daný především pořízením vlastnictví pozemku 
bez předpokladu vlastní zemědělské činnosti na něm, ale tento stav nelze právně specifikovat.

7.4. Ekonomické a společenské souvislosti

Trh s půdou je základním dějem, který v praxi směruje další vývoj právních skupin v zemědělství 
a zbývá si položit otázku, zda bude dále hlavní směrování trhu s půdou spočívat na finančních 
nástrojích, nebo zda bude koncipován nový legislativní předpis regulující trh s půdou.

Péče o zemědělský půdní fond je předmětem stále větších požadavků jak ze strany environmentální, 
tak péče o rozvoj venkova. To se projevuje ve vyšší podpoře podnikání v zemědělství, která má 
za cíl dorovnat zvýšené ekonomické nároky na podnikání v důsledku vyšších požadavků na kvalitu 
prostředí. Stát v tomto procesu hraje velmi důležitou regulační roli, včetně platby plošných podpor 
a zabezpečení požadovaného veřejného zboží. Zejména z důvodu ekonomické podpory podnikání 
v zemědělství mu náleží právo vstupovat do tohoto procesu tak, aby tvorba veřejného zboží nebyla 
znehodnocena.

Rozbor indikátorů v ČR prokázal, že rychle narůstá cena půdy i pachtovného. Od roku 2010 narostly 
ceny půdy k roku 2016 o 103 %, k roku 2017 pravděpodobně o 135 %. Tento stav vyvolávají jak dozvuky 
ekonomická krize a s tím spojená změna priorit, tak ziskovost sektoru v posledních letech a pokles 
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ploch prodeje státní půdy. Někteří zemědělci však již signalizují, že stávající cena půdy přesahuje 
jejich možnosti nákupu. Nárůst ceny půdy i pachtovného nemusí být v souladu s cíli zemědělské 
politiky vzhledem ke zvyšujícímu tlaku na životní prostředí z důvodu intenzifikace výroby.

Procento pachtovného ve vztahu k úřední ceně půdy se zvýšilo v průměru ČR přibližně z 1,3 % 
v roce 2007 na 3,2 % v roce 2015. Výše pachtovného se dá zpětně vysvětlit i potřebou návratnosti 
investičních prostředků do nákupu půdy. Dosažené pachtovné může následně zhoršit ekonomický 
výsledek zemědělců a nastává tlak na intenzivnější využití půdy, které však může být v rozporu 
s ochranou životního prostředí.

Negativním jevem je zejména závislost ceny půdy a tím i pachtovného na dotacích, která není z tohoto 
důvodu krytá vyšší produktivitou půdy a ceny půdy se stávají závislé na státních podporách.

Narůstá počet obchodních společností, klesá počet družstev a narůstá počet fyzických osob. Přitom 
všechny formy právnických osob s časem klesají na průměrné velikosti, zastoupení farem o velikosti 
100 – 500 ha stoupá. Ukázalo se, že pro další vývoj vztahu k půdě bude potřeba nadále zlepšovat 
vzdělávání, nejvíce pro podporu práce fyzických osob, které oproti právnickým osobám dosahují 
nižšího vzdělání tak, aby byl sektor co nejvíce připraven využít svého potenciálu k péči o půdu.

Podle stávajícího rozboru ekonomických indikátorů ve vztahu k půdě není v EU míra regulace 
prokazatelně propojena s ekonomickými výsledky a regulace vyplývá z jiných než ryze hospodářských 
důvodů. Z provedených analýz vyplývá, že regulace se prosazuje spíše v zemích se silnou ekonomikou 
a větší zaměstnaností v zemědělství, i když Slovensko, Maďarsko a Polsko dosahují poměrně vysokého 
stupně regulace také. Pravděpodobný důvod může spočívat v požadavku na ochranu investic 
a pracovního trhu. Česká republika patří k zemím s menší hodnotou ČPH na AWU i hektar, obdobná 
situace je i u oběžného majetku, HDP a ceny půdy, i když metodicky spočívá výsledek na ceně podle 
oceňovací vyhlášky Ministerstva financí. Naše situace je srovnatelná s ostatními zeměmi bývalého  
tzv. Východního bloku.

Z ekonomického pohledu vyplývá z rozboru majetkové provázanosti kupců, že velký podíl na trhu 
patří kupcům s majetkovou provázaností na fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem 
v Praze, kteří nakupují půdu často v marginálních oblastech. Půda jakožto nenahraditelný výrobní 
prostředek potom neslouží svým ziskem k rozvoji venkova v místě, odplývá vlastníkům žijících 
ve městech. Zásadním důvodem pro podporu vlastnictví půdy v místě je zejména dotační politika 
státu, která přispívá k podpoře zemědělství plošně, i specificky na území LFA (ANC). Dělba podpor 
mezi vlastníky půdy a nájemci může snižovat konkurenceschopnost zemědělců a v případě bydliště 
vlastníka půdy mimo dané území nezůstává pro rozvoj venkova dostatek zdrojů. Právnické osoby 
jsou častějším důvodem propojenosti kapitálu mimo daný region. 

Preferovaným bodem, na kterém se shodly jak některé právní normy zemí v EU (Příloha 1.4), 
tak  respondenti v dotazníkovém šetření, je požadavek na bydliště kupce v místě. Podle všech 
názorových skupin přispívá k rozvoji venkova a obce a ve své podstatě i přirozeně reguluje celkové 
vlastnictví půdy v obci. K podpoře rozvoje venkova může také přispět, pokud by nabyvatel měl mít 
dostatečné vzdělání v oboru a provozovat zemědělskou činnost. Respondenti v šetření podpořili 
rovněž regulaci prodeje zemědělských společností, hospodařících na půdě. 

Péče o půdu není podle respondentů z obcí i zemědělců stále na dobré úrovni. Tento stav mnohdy 
vyplývá i z nedostatečné péče o pozemek při vědomí nejistoty jeho využívání v dalších letech. 
Právě tento moment je důvodem případného požadavku na úpravu pravidel pachtu půdy, protože 
v současné době je víceletý pacht pouze na dobrovolném přístupu vlastníka. Z odpovědí obcí 
v dotazníkovém šetření je zřejmé, že zemědělství je chápáno většinově jako péče o krajinu a z tohoto 
důvodu by mělo být hospodaření ve prospěch přírody podpořeno. Tvorba pracovních míst sice 
zůstává z pohledu obcí důležitým momentem, není ale rozhodující.

Možnost přednostního práva státu pro nákup zemědělských pozemků vyplývá ze změny aktuální 
situace v držbě státní půdy. Vzhledem k faktickému ukončení režimu prodeje státní půdy jsou 
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vyčerpány její zdroje a v dalším období není v některých lokalitách dostatečná rezervní výměra 
pro zabezpečení rozvoje území, zejména pro komplexní pozemkové úpravy. Pro tyto účely je možné 
využít selektivní výběr katastrálních území, na kterých je plánovaná komplexní pozemková úprava, 
jako území s přednostním právem státu k převáděným pozemkům. Toto právo by umožnilo pozdější 
ekonomicky méně náročný proces zajištění dostatečné výměry pro společná zařízení KPÚ. Obdobné 
řešení je např. v právní úpravě Holandska a některých pobaltských států.

Porovnání právních norem ukazuje, že dojednaná cena může být založena pouze na smluvním 
základě, nebo může být i regulována, jako např. v Německu a Francii. V případě regulace ceny bývá 
hlavní motiv v dosažení nižších cen půdy, které vedou k menší zátěži zemědělců při nákupu půdy. 

Omezení práv zahraničních osob je možné pouze pro země mimo rámec dohod s EU a je předpoklad 
uplatnění recipročních práv nákupu půdy na obou stranách. Další problematickou částí je vlastnictví 
půdy obchodními společnostmi. Pokud jde o problematiku změny vlastnických struktur obchodních 
společností jako vlastníků půdy, pak je rozhodující, kdo je v daném případě vlastníkem nebo 
pachtýřem půdy a tím je obchodní společnost bez ohledu na to, kdo je aktuálně jejím akcionářem 
(společníkem, členem). Vlastníkem půdy je společnost jakožto právnická osoba, půda ve vlastnictví 
společnosti tudíž není ve vlastnictví jednotlivých společníků. Stávající právní úpravy ve většině zemí 
tuto problematiku buď neřeší, nebo jí nevěnují dostatečnou pozornost ve vztahu k zemi původu 
akcionáře. 

Jakékoliv vymezení souhlasu s prodejem zemědělské půdy předpokládá vytvoření schvalovacího 
procesu pro uzavření smlouvy. Podle zkušeností z Německa má takový proces především preventivní 
charakter, při vhodně zvoleném režimu nemusí být regulace příliš zatěžující (příloha 2).

Shrnutí možných přístupů k řešení problémů vývoje trhu s půdou:

1. Právní úprava nabývání půdy

a. podpora nákupu půdy pro stát v území s plánovanými komplexními pozemkovými úpravami

b. podpora předkupního práva cílových skupin – mladí začínající zemědělci, místní farmáři

c. omezení spekulativních nákupů půdy cenovou limitací

d. podpora, preference vlastnictví půdy v místě bydliště

e. limitace vlastnické výměry podniku

f. omezení nákupu půdy kupci ze třetích zemí mimo EU

2. Volba finančních nástrojů pro ovlivnění nákupu půdy:

a. daňové zvýhodnění cílových skupin (viz tab. 1)

b. vyšší daňová zátěž pro nepreferované osoby

c. podpora nákupu půdy cílových skupin (PGRLF)

3. Ostatní (podpora cílových skupin organizačními, nefinančními nástroji)

Z přehledu regulace v jednotlivých zemích (tab. 1) vyplývá, že některé země preferují legislativní 
i daňovou cestu k dosažení cílového politického efektu. Rozhodnutí o jednotlivých postupech náleží 
politickému rozhodnutí daného státu na základě společenského konsenzu. Zdanění kapitálu je přitom 
v zemědělství zvlášť citlivé, vzhledem k vysokému podílu kapitálu v nemovitostech (Munton 2009).
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7.5. Cesty dalšího vývoje

Poznali jsme, že právní předpisy ve studovaných zemích účinně přispívají ke stabilizaci agrárního 
sektoru, chrání ho a podle potřeby rozvíjejí. Přístup k půdě a možnost jejího vlastnění jsou základními 
právy stanovenými vnitrostátními právními předpisy každého členského státu EU. Ukazuje se, že půda 
je nejenom majetkem, ale i veřejným statkem, který podléhá sociálním i environmentálním závazkům. 
Členské státy odpovídají za to, že agrární politika a trh se zemědělskou půdou jsou různě regulovány, 
což má přirozeně dopad na konkurenceschopnost zemědělských podniků na vnitřním trhu. Kvalitní 
zemědělská půda, která má rozhodující vliv na zabezpečení kvalitní potravinové produkce a na dobré 
životní podmínky, je rozdělena nerovnoměrně a jednotlivé země skýtají různé možnosti jejího nabytí. 
Pro západní země je z hlediska práva jedním z nejrozšířenějších způsobů nabytí zemědělské půdy 
stále pacht, který je řádně regulován, pro země jihovýchodní Evropy jsou typické malé a střední 
zemědělské podniky charakteristické rodinným hospodářstvím. Pacht je v těchto zemích prozatím 
poměrně málo využíván. Ovšem určitým stabilním, a přitom osvědčeným institutem v západních 
zemích je předkupní právo, a to nejčastěji pro nájemce i stát, a v zemích jihovýchodní Evropy se tento 
institut výrazně prosazuje. 

Z celospolečenského hlediska je podstatný vztah zemědělské půdy k životnímu prostředí. Tento 
vztah je možno ovlivnit různými způsoby, avšak nejvíce preferované jsou ty, které zaručí dlouhodobý 
vztah zemědělce k půdě tak, aby měl důvod se o půdu starat s péčí řádného hospodáře. Tyto 
možnosti spočívají především ve sjednocení vlastnických a uživatelských práv a dále v dlouhodobosti 
případného pachtovního vztahu tak, aby se zemědělec staral o dlouhodobější vlastnosti půdy, 
zejména obsah organické hmoty, projevy eroze, utuženost půdy a další navazující souvislosti.

Cílem evropské zemědělské politiky je zachování evropského modelu zemědělství založeného 
na multifunkčním zemědělství, které charakterizují především malé a střední rodinné a družstevní 
podniky vlastnící půdu. Bez přehánění lze dodat, že právní režim nakládání s půdou v západních 
zemích je stabilní, podložený historickými zkušenostmi a tradicí. Země jihovýchodní Evropy zejména 
ty, které se staly členy EU v posledním období, jsou na cestě stabilizace právního prostředí v agrárním 
sektoru. Ovšem i zde platí, a to pro obě strany představeného právního prostředí zemí západní 
a  jihovýchodní Evropy, že vše je ve vývoji, nic není jednoznačné. Základem by mělo být hledání 
Paretovo optima pro dosažení největší shody na zájmech farmářů a společnosti. Za této situace je 
třeba věnovat pozornost usnesení Evropského parlamentu, který naléhavě připomíná, že otázka 
půdy spadá do působnosti členských států, a proto je vyzývá, aby v rámci své veřejné politiky lépe 
prosazovaly uchovávání zemědělské půdy, její obhospodařování a předávání dalším generacím25. 
V této souvislosti je myšlený tradiční model rodinného faremního hospodaření včetně družstevního 
hospodaření. Na druhou stranu je nutno brát v úvahu i ekonomickou podstatu všech regulačních 
opatření. Jak píše Harrison (1985), pokud mají být zemědělské podniky omezeny ve velikosti, musí se 
jednat o prokazatelně zdravé důvody pro ekologii, volný čas a přístup, faktory zaměstnanosti a lepší 
využívání venkovské sociální infrastruktury. Vzhledem k doloženým výsledkům hospodaření podle 
právních forem i podle vztahu k půdě (Radová 2017) je další rozhodnutí o směrování vztahu k půdě 
především na politické reprezentaci. 

Pravidla pro nastavení vlastnicko-uživatelských vztahů by měla být součástí strategie zemědělství do 
dalších let. Strategie 2030 v gesci MZe počítá s případnou úpravou podmínek nabývání zemědělské 
půdy s preferencí farmářů – rezidentů a vzniká tak základ pro další upřesnění řešené problematiky, 
která patří k nejdůležitějším v zemědělství. Právní úprava trhu s půdou může pomoci v prvé řadě při 
směřování podpor do rukou zemědělců a omezit tak kapitalizaci podpor u nezemědělských subjektů.

25  Viz Zpráva o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě. Evropský parlament. Výbor 
pro zemědělství a rozvoj venkova. 30. 3. 2017. RR/1121959CS.docx.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 

PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ASPEKTŮ TRHU S PŮDOU26

Příloha 1.1: ÚČEL ZÁKONA

V této části jsou citovány účely zákonů při regulaci nabývání zemědělských nemovitostí

Holandsko

Královna: Jsme toho názoru, že je žádoucí regulovat jednání při převodech zemědělské půdy 
a  přírodních oblastí, a to za účelem vyváženého rozvoje, jakožto i získávání přednostních práv 
pro instituci Bureau beheer landbouwgeonden (Úřad zabývající se správou zemědělské půdy) 
při nabývání zemědělské půdy a přírodních oblastí.

Maďarsko

 –  Zajistit populační obnovu vesnic, snížit odchod jejich obyvatel do měst a zlepšit věkovou 
strukturu venkovského obyvatelstva, 

 –  zlepšit podmínky v zemědělství a v zemědělských službách a přispět tak vyšší měrou 
k zabezpečení příjmu venkovských obcí, 

 –  využívání příjmů vytvářených v zemědělství využívány k rozvoji venkova, ke zvyšování 
zaměstnanosti, a to pokud možno přímo v místě vzniku,

 –  posilovat vývojové trendy agrární společnosti směřující k přeměně venkovské rodinné 
komunity ve výrobní společenství a podporovat rozvoj místních podniků, 

 –  rozšiřovat zemědělské podniky střední velikostí a zabezpečit stabilitu a další rozvoj drobných 
zemědělských podniků, 

 –  rozšiřovat zemědělské hospodaření založené na vlastní práci bezprostředně ve výrobě 
a ve službách, 

 –  zajistit, aby samostatná výdělečná činnost představovala pro zemědělce skutečnou širší 
alternativu, tedy mimo jiné rozšiřovat místního potenciál obchodů s potravinami, vytvářet lepší 
podmínky k pokračování činností založených na vlastní práci a na doplňkových činnostech, 
jako jsou například vesnická pohostinství, 

 –  upřednostňovat podmínky hospodaření souvisejícího s využíváním trvale udržitelného 
půdního fondu s přihlédnutím k přírodním podmínkám hospodaření (půda, voda, biotopy) 
a k potřebám ochrany kulturního a životního prostředí,

 –  podporovat vývoj a provoz vznikajících nových průmyslových organizací, s využitím 
zemědělské a lesní půdy k zajištění nezbytných úvěrů, 

 –  podporovat vznik velkostatků, jejichž velikost umožní pokračování životaschopné 
a konkurenceschopné zemědělské výroby, 

 –  zamezovat nepříznivým důsledkům fragmentace vlastnictví na vlastnickou strukturu, a zajistit 
kontinuitu zemědělské výroby.

26 Příloha 1 je předmětem překladu překladatelskou agenturou a ÚZEI nenese odpovědnost za případné chyby v překladu
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Dolní Rakousy

1.  Udržování, posílení a vytvoření výkonného rolnického zemědělství a lesnictví v souladu 
s přirozenými a strukturálními podmínkami spolkové země Dolní Rakousy;

2.  udržování, posílení a vytvoření ekonomicky zdravého zemědělského nebo lesnického vlastnictví 
půdy;

3.  omezení nabývání práv k pozemkům zahraničními osobami.

Horní Rakousy

(1) Tento zemský zákon má za cíl chránit při převodech pozemků nebo jejich částí za zohlednění zásad 
komplexní ochrany životního prostředí, přírody a krajiny veřejný zájem, týkající se

1. řádného vývoje osídlení,

2.  ekonomicky zdravého a výkonného zemědělství a lesního hospodářství v neporušené venkovské 
oblasti,

3.  zajištění neobnovitelných půdních rezerv pro zdravou, výkonnou a konkurenceschopnou 
ekonomiku ve funkčním prostoru,

4.  zajištění neobnovitelných půdních rezerv pro založení hlavního sídla, zejména pro bytové 
potřeby místních obyvatel,

5.  úsporného a vhodného užívání pozemků a půdy,

6.  ochrany proti nabývání pozemků převážně pro spekulativní účely, jakož i

7.  omezení nabývání práv k pozemkům cizinci, pokud nejsou podle ustanovení práva Společenství 
rovni rakouským státním občanům.

Rumunsko

a)  Zajištění potravinářské bezpečnosti, ochrana státních zájmů a vytěžení přírodních zdrojů  
v souladu s národním zájmem;

b)  stanovení některých opatření v úpravě prodeje-koupě zemědělských pozemků situovaných 
v extravilánu;

c)  sloučení zemědělských pozemků za účelem růstu rozměrů zemědělských podniků a založení 
ekonomicky životaschopných provozů.

Dánsko

1.  Zajistit odpovědné a všestranné využití zemědělských statků s pozemky s přihlédnutím 
k zemědělské výrobě, přírodě, životnímu prostředí a krajinným oblastem,

2. zajistit udržitelný rozvoj zemědělské činnosti a lepší konkurenceschopnosti v této oblasti, 

3.  zvážit osídlení a rozvoj venkovských oblastí a

4.  zachovat přímé obhospodařování vlastníky jako převažující formy vlastnictví a obhospodařování 
v zemědělství a zároveň zajistit zemědělským podnikům potřebný základ pro jejich produkci.
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Německo
Právní úprava podle Říšského sídelního zákona (Reichssiedlungsgesetz)

Sídelní podniky
§ 1
(1) Spolkové státy jsou povinny tam, kde neexistují veřejně prospěšné sídelní podniky, takovéto 
zakládat pro vytvoření nových sídelních útvarů, jakož i k zvelebení stávajících malých podniků, 
avšak nanejvýše ve velikosti samostatné užitné zemědělské plochy, pokud lze k tomu potřebnou 
půdu na základě ustanovení tohoto zákona pořídit. Obchodní oblast podniků (sídelní obvod) určují 
ústřední zemské orgány. Vláda spolkové země může právním nařízením určit za sídelní podnik také 
úřady, instituce veřejného práva, společenství účastníků a asociace společenstev účastníků podle 
zákona o pozemkových úpravách nebo právnické osoby, které se v souladu se stanovami zaobírají 
úkoly pro vylepšení zemědělských struktur.

(1a) Sídelní podnik ve smyslu odstavce 1 může začít působit také jako pověřená osoba obce při 
přípravě či realizaci urbanistických sanačních opatření nebo opatření k rozvoji, zejména jako hybná 
síla sanace či rozvoje, jakož i mentor majitelů při realizaci sanačních opatření nebo opatření pro rozvoj.

(1b) K úkolům sídelní podniků ve smyslu tohoto zákona také patří, obstarat či poskytnout pro obec 
vhodné pozemky, pokud v souvislosti s urbanistickým opatřením má být zemědělci nebo lesnímu 
hospodáři poskytnut náhradní pozemek. Sídelní podniky mohou být obcí také pověřeny realizací 
přesídlení.

(2) Dozoru nad plánováním osídlení se účastní důvěrníci osadníků a původních vlastníků s rozhodujícím 
hlasem podle bližšího určení spolkových států. Této účasti na dozoru není třeba, pokud budou takoví 
důvěrníci jmenováni do dozorčí rady jednotlivých sídelních podniků.

Gründstückverkehrsgesetz ze dne 28. 7. 1961 je popsán přímo v názvu zákona:
Zákon o opatřeních ke zlepšení zemědělské struktury a k zajištění zemědělských a lesnických podniků.

Francie

Francouzský zákon o řízení zemědělství má v kontextu hospodářské a sociální politiky za cíl zajistit 
rovnost mezi zemědělstvím a jinými hospodářskými činnostmi: 

1.  zvýšením podílu zemědělství na rozvoj francouzské ekonomiky a národní společenský život, 
vyvažováním globální zemědělské obchodní rovnováhy země, s přihlédnutím k měnícím se 
potřebám, přírodnímu určení země, jejímu postavení ve Společenství a Evropské unii a pomoci, 
kterou musí poskytnout rozvojovým zemím; 

2.  spravedlivou účastí zemědělství na výnosech z tohoto růstu tím, že odstraní příčiny nepoměru 
mezi příjmy osob pracujících v zemědělství a příjmy osob zaměstnaných v ostatních odvětvích, 
s cílem dostat sociální situaci zemědělců a zemědělských pracovníků na stejnou úroveň jako 
u jiných povolání; 

3.  zajištěním toho, aby zemědělství a zejména rodinné farmy byly schopné kompenzovat přírodní 
a hospodářské nevýhody, kterým i nadále čelí v porovnání s ostatními odvětvími ekonomiky.

Polsko

Zákon O vytváření zemědělského systému Sb. zák. 2003 č. 64 poz. 592 ze dne 11. dubna 2003

Zákon vymezuje pravidla formování zemědělského systému státu:

1. zlepšováním struktury zemědělských hospodářství;

2. zabraňováním nadměrné koncentraci zemědělských nemovitostí;

3.  zajišťováním provozování zemědělské činnosti v hospodářstvích osobami disponujícími 
příslušnými kvalifikacemi.
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Slovensko

bez preambule

Lotyšsko

vytvořit základ a záruky pro rozvoj zemědělství;

Slovinsko

cílem je trvalá udržitelnost půdy, krajiny a ochrana a rozvoj venkova.

Bulharsko

bez preambule

Litva

půda určená pro zemědělské účely byla využívána racionálně, docházelo k podpoře zemědělské 
činnosti a konkurenčního zemědělského hospodářství, vytvářet podmínky pro formování racionálního 
spravování pozemků a pro konsolidaci půdy

Estonsko

Zákon o omezeních při nabývání nemovité věci, přijat dne 08.02.2012

Veřejným zájmem pro účely tohoto zákona je podpora cíleného a udržitelného hospodaření 
s nemovitostmi určenými pro ziskové pozemky obsahující zemědělskou a lesní půdu.



104

PŘÍLOHA 1: PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ASPEKTŮ TRHU S PŮDOU  
1.2: VÝŇATKY ZÁKONŮ JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ K PŘEDNOSTNÍMU PRÁVU NA NÁKUP POZEMKU

Příloha 1.2: VÝŇATKY ZÁKONŮ JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ K PŘEDNOSTNÍMU PRÁVU NA NÁKUP POZEMKU

Belgie

Výtah z občanského zákoníku – Kniha III – Hlava VIII – Kapitola II - čl. 1763 až 1778 (zákon z 04.11.1969) 

Čl. 48. (1.) Majitel může prodat svou nemovitost přímo jinému subjektu než nájemci až poté, 
co tomuto umožní uplatnit své předkupní právo. Za tímto účelem musí notář informovat nájemce 
o obsahu dokumentu připraveného pod odkládací podmínkou o neuplatnění předkupního práva, 
bez uvedení totožnosti kupujícího. Toto oznámení má platnost nabídky k prodeji. (2) Pokud nájemce 
nabídku přijme, musí sdělit svůj souhlas [notáři] do jednoho měsíce od oznámení uvedeného 
v prvním odstavci. V takovém případě je podle čl. 1583 prodej mezi účastníky dokončen, jakmile se 
o přijetí nájemcem dozví majitel. 

Pokud nabídka není přijata během výše uvedeného období, nesmí majitel bez souhlasu nájemce 
provést žádný přímý prodej třetím stranám za nižší cenu nebo za výhodnějších podmínek. 

Po uplynutí jednoho roku od data, kdy byla nabídka provedena, nesmí majitel prodat nemovitost 
i za podmínek stanovených v předchozím odstavci, aniž by učinil novou nabídku nájemci. 

Notář, který realizuje přímý prodej jinému zájemci, než je nájemce, je povinen do jednoho měsíce 
od zápisu nájemci oznámit cenu a podmínky takového prodeje. 

Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení, nájemce má lhůtu jednoho měsíce od oznámení 
o akceptaci nabídky na to, aby uhradil cenu.

(2.) V případě veřejného prodeje musí notář oznámit nájemci místo, datum a čas prodeje, nejméně 
patnáct dnů předem. 

V případě, že se prodej koná s výhradou případného uplatnění práva na navýšení ceny, notář se musí 
na konci aukce a před přidělením nemovitosti veřejně zeptat, hodlá-li nájemce nebo jeho zástupce 
uplatnit své předkupní právo na cenu konečné nabídky. V případě, že nájemce odpoví na dotaz 
notáře kladně, prodej je definitivní. V případě, že nájemce odmítne, mlčí nebo je nepřítomen, prodej 
pokračuje. V případě, že nájemce není rozhodnutý se svou odpovědí na otázku notáře, k přidělení 
dojde pod podmínkou neuplatnění předkupního práva.

V případě, že nájemce neoznámí do deseti dnů svou kladnou odpověď notáři, v souladu s článkem 57, 
nebo nedoručí svou odpověď prostřednictvím notářského zápisu, prodej je konečný.

V případě, že se prodej koná s výhradou případného uplatnění práva navýšení ceny, notář se nemusí 
zeptat nájemce, hodlá-li uplatnit své předkupní právo:

a) existuje-li vyšší nabídka, výkon bude oznámen nájemci jakožto vydražiteli; 

b)  není-li vyšší nabídka, nebo je-li tato nabídka odmítnuta notářem, musí tento oznámit výši konečné 
nabídky nájemci a zeptat se ho, jestli chce uplatnit své předkupní právo. V případě, že nájemce 
neoznámí notáři do deseti dnů svůj souhlas podle článku 57 nebo nedoručí tento souhlas 
prostřednictvím notářského zápisu, přidělení je konečné.

Při dalším prodeji po navýšení nabídky musí být nájemci provedeno stejné oznámení nájemci osm 
dnů předem a ta samá otázka mu musí být veřejně položena při dražbě.

Bulharsko

Zákon 14/2015 o vlastnictví a užívání zemědělské půdy 

Čl. 3c. (1) Vlastnické právo na zemědělskou půdu mohou nabýt fyzické a právnické osoby, které 
pobývaly nebo se usadily v Bulharské republice na dobu delší než 5 let.

 (2) Právnické osoby, registrované dle bulharské právní úpravy po dobu kratší než 5 let mohou 
nabýt vlastnické právo na zemědělskou půdu, pokud společníci společnosti, členové sdružení nebo 
zakladatelé akciové společnosti splňují požadavky odst. 1.
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Čl. 37e.  (1) Stát podporuje výměnu a prodej mezi sousedními nemovitostmi za účelem jejich sloučení, 
když pokrývá náklady spojené s technickou činností při uskutečňování výměny a prodeje.

Čl. 21.  (1) Půda je přednostně poskytována následujícím způsobem:

1. osobám, které se zabývají zemědělskou činností v obci;

2.  osobám trvale žijícím v dané obci a, které se vzdaly půdy do státního pozemkového fondu v jiné 
obci;

3.  zemědělským odborníkům, jakož i mladým rodinám, kteří se zavážou provádět zemědělskou 
činnost;

4. osobám, jejichž zemědělská půda byla vyvlastněna pro státní nebo veřejné potřeby.

 (2) Mezi kandidáty ze stejné řady priority se uplatní následující pořadí osob, které:

1.  jsou registrované u obecního úřadu sociální pomoci a/nebo úřadu práce, které nevlastní půdu 
nebo mají méně půdy;

2.  nevlastní půdu nebo mají méně půdy

3.  Rozhodnutí obecního zemědělského úřadu se oznamuje zúčastněným osobám způsobem 
stanoveným Občanským soudním řádem a je možné se proti němu odvolat podle čl. 14.

Litva

Pozměňovací zákon předběžného zákona litevské republiky č. IX-1314 ohledně nabývání půdy určené 
pro zemědělské účely ze dne 24. dubna roku 2014 č. XII-854

Článek 2 Osoby s právem na nabytí půdy určené pro zemědělské účely

1. Právo na nabytí půdy určené pro zemědělské účely mají:

1)  fyzická osoba mající profesionální dovednosti a kompetence. Za takovou osobu se považuje 
fyzická osoba, která nejméně 3 roky během posledních deseti let do dne uzavření transakce 
nabytí půdy určené pro zemědělské účely prováděla zemědělskou činnost (včetně doby 
studia a (nebo) získávání vzdělání v oboru zemědělství) deklarující využití obdělávané půdy 
a plodin, která si v souladu s postupem stanoveným Zákonem Litevské republiky o právech 
v zemědělství zaregistrovala hospodářský statek nebo vlastní diplom o vzdělání v oboru 
zemědělství. Ustanovení tohoto bodu se neuplatňují vůči mladým hospodářům do 40 let, 
kteří získali povolení od oddělení Národní půdní správy při Ministerstvu zemědělství (dále 
Národní půdní správa) podle místa výskytu půdy na pořízení půdy určené pro zemědělské 
účely; 

2)  právnická osoba či jiná organizace (dále - právnická osoba), nejméně 3 roky za posledních 
deset let do data uzavření transakce na pořízení půdy určené pro zemědělské účely 
vykonávala zemědělskou činnost a deklaroval využití obdělávané půdy a plodin, pokud její 
příjmy ze zemědělské činnosti tvoří více než 50 procent veškerých získaných příjmů a pokud 
může být její ekonomická životaschopnost prokázána v souladu s postupem stanoveným 
Ministerstvem zemědělství Litevské republiky (dále - Ministerstvo zemědělství) pro posouzení 
perspektiv této osoby. 

2.  Osoby, které v souladu s postupem stanoveným v tomto zákoně získaly půdu určenou pro 
zemědělské účely, kromě výjimek uvedených v části 5 tohoto článku, jsou povinny nejméně 
5 let ode dne pořízení této půdy (kromě případů, kdy je pozemek převáděn na třetí osoby 
před uplynutím této lhůty) zajistit jeho využití pro zemědělskou činnost, jejíž minimální roční 
objem na jeden hektar půdy stanovuje Ministerstvo zemědělství. Tento požadavek se považuje 
za vyřízený, pokud je objem vykonané činnosti za každý rok nejméně v objemu minimálního 
limitu na jeden hektar půdy stanovený Ministerstvem zemědělství, vynásobený počtem hektarů 
plochy pořizované půdy.
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3.  Osoby, uvedené v části 1 tohoto článku, mohou získat půdu určenou pro zemědělské účely 
pouze po obdržení povolení ze strany oddělení Národní půdní správy podle místa výskytu dané 
půdy. Povolení se vydává či je předkládáno odůvodněné odmítnutí jeho vydání nejpozději ve 
lhůtě 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání na oddělení Národní půdní 
správy podle místa výskytu příslušné půdy.

4.  Povolení ohledně pořízení půdy určené pro zemědělské účely se vydává, pokud osoba, která 
má zájem o pořízení půdy určené pro zemědělské účely, splňuje požadavky uvedené v části 1 
tohoto článku a zaváže se dodržovat požadavky uvedené v části 3 článku 47 Zákoně o provádění 
ústavního práva Ústavy Litevské republiky a v článku 21 Zákona o půdě Litevské republiky 
týkajícího se státních pozemků.

5.  Požadavky stanovené v tomto článku se neuplatňují a povolení není povinné, pokud se do 
vlastnictví nabývá tolik půdy, aby po provedení transakce převodu půdy určené pro zemědělské 
účely rozloha půdy určené pro zemědělské účely ve vlastnictví osoby nepřesahovala na území 
Litevské republiky 10 ha dohromady s již vlastněnou půdou určenou pro tytéž účely, když se 
pořizují pozemky s půdou určenou pro zemědělské účely, využívané držiteli vlastnických práv 
nebo dohromady se stavbami a zařízeními k provozu pořizovanými společně s pozemkem, pokud 
jsou pozemky kupované na základě předkupního práva v souladu s postupem stanoveným 
Zákonem o půdě přiřazeny na území, jež je součástí projektu konsolidace půdy, když jsou podle 
tohoto zákona kupovány rozlohy státní půdy určené pro zemědělské účely, jež se dostaly mezi 
pozemky vlastněné na základě vlastnického práva nebo je-li privatizována využívaná soukromá 
zemědělská půda v souladu s postupem stanoveným Zákonem o pozemkové reformě Litevské 
republiky (dále – Zákon o pozemkové reformě) nebo když pořizovaný pozemek spadá do území, 
kde se dle obecných plánů územního plánování samosprávy či místního plánování plánuje využití 
půdy pro jiné než zemědělské účely, nebo je-li pozemek s půdou určenou pro zemědělské účely 
v souladu s postupem stanoveným článkem 4.192 Občanského zákoníku Litevské republiky (dále 
- Občanský zákoník) předáván úvěrové společnosti na základě uzavřené hypotéční smlouvy. 
Pozemek předaný úvěrové společnosti je povinna úvěrová společnost realizovat nejpozději  
ve lhůtě tří let od nabytí pozemku.

Slovinsko

Zákon o zemědělských pozemcích (Sbírka zákonů 59/96 z dne 25. 10. 1996)

23. článek

Při nákupu zemědělského pozemku, lesa nebo statku, pokud s ohledem na zemědělské pozemky, 
lesy nebo statky není stanoveno jinými zákony jinak, se může uplatnit předkupní právo oprávněnými 
osobami k předkupnímu právu podle následujícího pořadí:

1. spoluvlastník;

2. sedlák, jehož pozemek, který má ve vlastnictví, sousedí s pozemkem, který je na prodej;

3. nájemce pozemku, který je na prodej;

4. jiný sedlák;

5.  zemědělská organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná, pro které je pozemek nebo 
statek potřebný pro provádění zemědělské, respektive lesnické činnosti;

6. Fond zemědělských pozemků a Lesů Republiky Slovinsko pro Republiku Slovinsko.
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Estonsko

Zákon o omezeních při nabývání nemovité věci. Přijat dne 08.02.2012

§ 4.

Nabývání nemovité věci obsahující zemědělskou a lesní půdu osobou ze smluvního státu

  (1) Občan Estonska nebo jiného smluvního státu Evropského hospodářského prostoru nebo 
členského státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále dohromady jen smluvní 
stát) má právo nabývat nemovitou věc obsahující zemědělskou a lesní půdu bez omezení.

  (2) Právnická osoba, jejíž sídlo je v členském státě (dále jen právnická osoba členského státu), 
má právo nabývat nemovitou věc obsahující méně než deset hektarů zemědělské půdy, lesní 
půdy nebo zemědělské a lesní půdy dohromady bez omezení.

  (3) Právnická osoba ze smluvního státu má právo nabývat nemovitou věc obsahující 
deset hektarů nebo více zemědělské půdy, pokud se v průběhu třech let bezprostředně 
předcházejících roku uskutečnění transakce o nabývání nemovité věci zabývala výrobou 
zemědělských výrobků vyjmenovaných v příloze č. I Smlouvy o fungování Evropské unie, 
s výjimkou výroby rybích výrobků a bavlny (dále jen zemědělských výrobků).

  (4) Právnická osoba ze smluvního státu má právo nabývat nemovitou věc obsahující deset 
hektarů nebo více lesní půdy, pokud se v průběhu třech let bezprostředně předcházejících 
roku uskutečnění transakce zabýval lesním hospodařením ve smyslu zákona o lesích (dále 
jen lesní hospodaření) nebo výrobou zemědělských výrobků.

  (5) Právnická osoba ze smluvního státu má právo nabývat nemovitou věc obsahující deset 
hektarů nebo více zemědělské nebo lesní půdy, pokud se v průběhu třech let bezprostředně 
předcházejících roku uskutečnění transakce zabýval výrobou zemědělských výrobků nebo 
lesním hospodařením.

  (6) V případě, že právnická osoba ze smluvního státu neodpovídá požadavkům stanoveným 
v odstavcích 3–5 tohoto paragrafu, může nabývat nemovitou věc obsahující deset hektarů 
nebo více zemědělské půdy, lesní půdy nebo zemědělské a lesní půdy dohromady na základě 
povolení místně příslušného dle polohy nabývané nemovité věci krajského hejtmanu (dále jen 
krajský hejtman).

Lotyšsko

Zákon lotyšské republiky O privatizaci půdy ve venkovských oblastech

Článek 28.1 Subjekty provádějící transakce s půdou využívanou v zemědělství

Půdu využívanou v zemědělství a půdu, jejíž významná část spadá do kategorie půdy využívané 
v zemědělství, pokud porovnáme jí zaujímající rozlohu s množstvím rozlohy půdy spadající do jiných 
kategorií využití půdy příslušného předmětu transakce či rozlohu stávajících samostatných jednotek, 
jež jsou součástí předmětu transakce, a dále rozlohu myšlených částí těchto vlastnictví půdy (dále – 
zemědělská půda), mohou ekonomické subjekty uvedené v první části článku 28 tohoto zákona 
získat do vlastnictví, pokud jsou:

1. fyzické osoby, které splňují všechny následující podmínky:

 a) jsou registrovány jako vykonavatelé hospodářské činnosti v Lotyšské republice,

 b) (vyškrtnuto zákonem ze dne 18.05.2017),

 c)  písemně potvrzuje, že pokud bylo v souvislosti s půdou v předchozím a aktuálním roce žádáno 
o přímé platby, začne tuto půdu využívat pro zemědělskou činnost ve lhůtě jednoho roku 
po jejím získání a zajistí i nadále, nebo zahájí využívání během tří let a zajistí i nadále, pokud 
v předchozím a aktuálním roce nebylo v souvislosti s půdou žádáno o žádné přímé platby,
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 d)   celková částka dluhů v Lotyšsku nebo státě, v němž se nachází trvalé bydliště osob, nepřesahuje 
150 euro,

 e)  získaly potvrzení o registraci občana Unie a doklad prokazující znalost státního jazyka alespoň 
na úrovni B2, pokud jsou občany jiných členských států Evropské Unie, států Evropského 
hospodářského prostoru či občany Švýcarské konfederace;

2. právnické osoby, které splňují všechny následující podmínky:

 a) (vyškrtnuto zákonem ze dne 18.05.2017),

 b)  písemně potvrzuje, že pokud bylo v souvislosti s půdou v předchozím a aktuálním roce žádáno 
o přímé platby, začne tuto půdu využívat pro zemědělskou činnost ve lhůtě jednoho roku 
po jejím získání a zajistí i nadále, nebo zahájí využívání během tří let a zajistí i nadále, pokud 
v předchozím a aktuálním roce nebylo v souvislosti s půdou žádáno o žádné přímé platby,

 c) (vyškrtnuto zákonem ze dne 18.05.2017),

 d)  mohou uvést skutečné vlastníky a potvrdit, že všichni skuteční vlastníci jsou osobami ve smyslu 
bodu 1 první části článku 28 tohoto zákona,

 e)  celková částka dluhů v Lotyšsku nebo státě, kde jsou tyto osoby registrovány, nepřesahuje 
150 euro,

 f )  jsou majitelem či majiteli jejích kapitálových podílů, kteří společně zastupují více než polovinu 
z kapitálu s hlasovacími právy ve společnosti, a všechny osoby, které mají právo zastupovat 
společnost, pokud jsou občany jiných členských států Evropské Unie, občané států Evropského 
hospodářského prostoru či Švýcarské konfederace, získaly potvrzení o registraci občana Unie 
a doklad o znalostech státního jazyka na úrovni alespoň B2.

Polsko
Zákon O vytváření zemědělského systému Sb. zák. 2003 č. 64 póz. 592 ze dne 11. dubna 2003

Čl. 2 a.

1.   Nabyvatelem zemědělské nemovitosti může být výhradně individuální zemědělec, nestanoví-li to 
zákon jinak. Pokud má získávaná zemědělská nemovitost nebo její část vstoupit do společného 
majetku manželů, stačí, je-li individuálním zemědělcem jeden z manželů. 

2.  Plocha získávané zemědělské nemovitosti spolu s plochou zemědělských nemovitostí, které 
se stávají součástí rodinného hospodářství nabyvatele, nemůže překračovat plochu 300 ha 
zemědělské půdy stanovené v souladu s čl. 5 odst. 2 a 3.

3. Předpisy odst. 1 a 2 se netýkají získání zemědělské nemovitosti:
1) 
a) blízkými osobami prodávajícího

b) jednotkou územní samosprávy

c) státem nebo v jeho jménu působícím Krajským střediskem

d)  právnické osoby působící na základě předpisů o vztahu státu ke Katolické církvi v Polsku, o 
vztahu státu k jiným církvím a náboženským spolkům a o zárukách na svobodu svědomí a 
vyznání

e)  národní parky, v případě nákupu zemědělské nemovitosti pro účely související s ochranou 
přírody;

2)  v důsledku dědictví a zápisu o zpětném získání pohledávek;

3)  na základě čl. 151 nebo čl. 231 občanského zákoníku;

4) v průběhu restrukturalizačního řízení v rámci sanačního řízení.
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4.  Získání zemědělské nemovitosti jinými subjekty než uvedenými v odst. 1 a odst. 3 bod 1 
a v jiných případech, než uvedených v odst. 3 bod 2–4, může proběhnout na základě souhlasu 
předsedy Agentury (generálního ředitele Krajského střediska), uvedeného na základě správního 
rozhodnutí, vydaného na žádost:

1) prodávajícího, pokud:

a) prokáže, že zemědělskou nemovitosti nebylo možno získat subjekty, uvedenými v odst. 1 a 3, 

b) nabyvatel poskytuje záruku na správnou realizaci zemědělské praxe,

c) v důsledku nabytí nedojde k nadměrné koncentraci zemědělských pozemků,

2) fyzická osoba, jež má záměr vytvořit rodinné hospodářství a která:

 a)  má zemědělské kvalifikace nebo které bylo, pod podmínkou doplnění profesní kvalifikace, 
udělená pomoc, zmiňovaná v čl. 5 odst. 1 bod 2 zákona ze dne 7. března 2007 o podpoře 
rozvoje venkova za účasti prostředků z Evropského zemědělského fondu pro Rozvoj 
venkova v rámci programu Rozvoje venkova pro léta 2007–2013 (Sb. zák. z 2016 pol. 1387 
a 1579) nebo v čl. 3 odst. 1 bod 6 písm. a zákona ze dne 20. února 2015 o podpoře rozvoje 
venkova při účasti prostředků z Evropského zemědělského fondu Pro rozvoj venkova 
v rámci programu Rozvoje Venkova pro léta 2014–2020 (Sb. zák. pol. 349 a 1888 z 2016 
pol. 337 a 1579), termín pro doplnění těchto kvalifikací ještě nevypršel,

b) poskytuje záruku na správnou realizaci zemědělské praxe, 

c)  zavazuje se po dobu 5 let ode dne nabytí nemovitosti k pobytu na území obce, na jejímž 
území se nachází jedna ze zemědělských nemovitostí, která se stane součástí vytvářeného 
rodinného hospodářství.

5.  Orgánem vyššího stupně, ve smyslu předpisů Správního řádu, v záležitostech zmiňovaných 
v odst. 4, je ministr pro místní rozvoj.

6.  V případě, že souhlas zmiňovaný v odst. 4, nebude vydán, je Agentura (krajské středisko), 
na písemnou žádost prodávajícího podanou během měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o nevydání 
souhlasu nabylo právní moci, povinná podat prohlášení o získání zemědělské nemovitosti 
za  cenu, která je peněžním ekvivalentem hodnoty odpovídající její tržní hodnotě stanovené 
Agenturou (Krajským střediskem) při použití způsobů pro stanovení hodnoty nemovitostí, 
zohledněných v předpisech o hospodaření s nemovitostmi.

7.  Agentura (Krajské středisko) během měsíce od převzetí žádosti od prodávajícího zemědělskou 
nemovitost mu oznámí výši peněžního ekvivalentu, uvedeného v odst. 6. 

Slovensko
Zákon O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zo 16. mája 2014

Postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

 (1)  Vlastník alebo iná osoba oprávnená previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku 
(ďalej len „prevádzajúci“) môže poľnohospodársky pozemok, bez použitia postupu podľa 
odsekov 3 až 10 a podľa § 5 a 6, previesť do vlastníctva

a)  osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky 
predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,

b)  spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa 
osobitných predpisov,

c)  blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 
Občianskeho zákonníka.
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 (2)  Inej osobe ako osobe podľa odseku 1 môže prevádzajúci previesť vlastníctvo 
poľnohospodárskeho pozemku len postupom podľa odsekov 3 až 10 a podľa § 5 a 6.

 (3)  Prevádzajúci je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“) na webovom sídle Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
a zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, 
kde  sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli 
je bezodplatné.

 (4)  Osoba oprávnená nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku je osoba, ktorá 
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva 
poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy 
o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „nadobúdateľ“)

a)  v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza, 
alebo

b) bez ohľadu na miesto podnikania.

 (5)  Ak po zverejnení ponuky podľa odseku 4 písm. a) prejaví záujem nadobúdateľ z obce,  
kde  je ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, má pri akceptovaní ponuky 
prednosť pred nadobúdateľom zo susednej obce. Rovnako platí prednosť pri ponuke podľa 
odseku 4 písm. b) nadobúdateľa z obce a v druhom poradí nadobúdateľa zo susednej obce 
pred nadobúdateľom bez ohľadu na miesto podnikania.

 (6)  Prevádzajúci môže rozšíriť ponuku pre osoby podľa odseku 4 písm. b), ak žiaden nadobúdateľ 
podľa odseku 4 písm. a) neprejavil záujem o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku ani prevádzajúci nepreviedol vlastníctvo ním ponúkaného poľnohospodárskeho 
pozemku.

 (7)  Ak osoba spĺňajúca podmienky podľa odseku 4 neprejaví záujem o prevod vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku ani sa neuskutoční prevod poľnohospodárskeho pozemku, 
môže prevádzajúci poľnohospodársky pozemok previesť za cenu podľa § 5 ods. 1 písm. d) 
na osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať 
rokov, najneskôr však šesť mesiacov od uplynutia lehoty podľa § 4 ods. 3.

 (8)  Postup a podmienky podľa odsekov 3 až 6 sa vzťahujú aj na bezodplatný prevod darovaním 
poľnohospodárskeho pozemku.

 (9)  Nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku môže za tých istých podmienok 
ako nadobúdateľ aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky predo dňom uzavretia 
zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu 
v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom 
vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie.

 (10)  Na nadobúdateľa, ktorý je mladým poľnohospodárom, sa nevzťahuje ustanovenie 
o  povinnosti vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. 
Mladý poľnohospodár nemôže poľnohospodársky pozemok prenajať, predať ani darovať 
tri roky od nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
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Holandsko

Zákon ze dne 26. března 1981 upravující využívání zemědělské půdy

Kapitola II. Převod půdy a zřízení omezeného práva či jeho převod

Článek 6

1. Smlouva o převodu musí být odsouhlasena institucí Grondkamer (pozn.: nizozemská instituce 
zabývající se mj. kontrolou smluv o nájmu).

2. Smlouva bude odsouhlasena v případě, že:

 a.  se jedná o smlouvu uzavíranou mezi pokrevními příbuznými v přímé linii nebo mezi manžely 
nebo s osobami svěřenými do výchovy, osobou svěřenou do výchovy se rozumí osoba, která 
je trvale zaopatřena a vychovávána jako vlastní dítě;

 b.  se jedná o smlouvu o převodu půdy na úřad vykonávající správu zemědělské půdy nebo 
na námi vybranou právnickou osobu vykonávající činnost ve veřejném zájmu; 

 c.  se jedná o smlouvu o převodu půdy týkající se částí půdy, jež je předmětem převodu, jak je myšleno 
v bodě j;

 d.  se jedná o smlouvu mezi nájemcem a pronajímatelem za účelem předkupního práva nájemce, 
jak je myšleno v článku 11 kapitoly 5 knihy 7 občanského zákoníku (afdeling 11 van titel 5 
van Boek 7 Burgerlijk Wetboek);

 e.  se jedná o pozemkové úpravy u smluv, jak je myšleno v článku 85, odstavce 1 zákona 
o pozemkových úpravách (artikel 85, eerste lid, van de Wet inrichting landelijk gebied), který 
odpovídá požadavkům ministra;

 f.  se jedná o smlouvu o převodu půdy, jejíž rozloha není větší než 50 arů a která patří ke stavbě, 
jež neslouží k zemědělským účelům. Pokud stavba průběžně sloužila k zemědělským účelům, 
je nabyvatel povinen prokázat, že stavbu bude používat k jiným zemědělským účelům;

 g.  se jedná o smlouvu, ve které nabyvatel ozřejmí, že zemědělskou půdu bude využívat k jiným 
než zemědělským účelům a z prohlášení starosty či zastupitelů bude zřejmé, že tyto záměry 
nejsou v rozporu s platným nebo připravovaným územním plánem; 

 h.  se jedná o smlouvu o rozdělení rozděleného společného jmění manželů, registrovaných 
partnerů nebo dědictví;

 i. se jedná o převod poslední vůle;

 j.  se jedná o smlouvu týkající se převodu půdy státu, provincii, okresu nebo osobě dle zákona 
upravujícího spolupráci mezi orgány veřejné správy (Wet gemeenschappelijke regelingen  
(Stb. 1950, K 120), vodohospodářské správě, správě rašelinových poldrů;

 k.  se jedná o smlouvu o převodu půdy úřadům vykonávajícím správu zemědělské půdy, 
státu, provincii, okresu, subjektu s právní subjektivitou tak, jak je myšleno v zákoně 
upravujícím spolupráci mezi orgány veřejné správy (Wet gemeenschappelijke regelingen), 
vodohospodářské správě, správě rašelinových poldrů nebo námi určené právnické osobě 
vykonávající činnost ve veřejném zájmu.

3.  Smlouva o převodu půdy mezi pokrevními příbuznými v boční linii do druhého kolene bude 
schválena, pokud budou splněny požadavky dle článku 8, odstavce dva, písmena a) nebo článku 
9, písmena c).

4.  V naší kompetenci je propojit předpisy s pokyny tak, jak je myšleno v odstavci 2, písmeně b. 
Tyto předpisy mohou obsahovat omezení. Pokyny budou zveřejněny ministrem ve věstníku 
(Staatscourant).
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5.  Starosta a zastupitelé rozhodnou ve lhůtě třiceti dnů od podání žádosti o získání vyjádření 
dle odstavce 2, písmena g). V případě, že starosta a zastupitelé v předepsaném termínu vyjádření 
nevydali, lze požádat o vydání vyjádření u příslušného úřadu, který je povinen rozhodnout 
ve lhůtě třiceti dnů.

6.  Ve druhém odstavci, písmeně g) je stanoveno, že vyjádření jsou platná šest měsíců od jejich 
vydání, podpisu, pokud příslušný úřad tuto lhůtu nezkrátí.

7.  Ustanovení druhého odstavce, písmene j), jsou platná pouze v případě, že daná zemědělská 
půda spadá do územního plánu, který hovoří o jejím nezemědělském využití, nebo o které 
příslušné orgány státní správy rozhodnou, že bude využita jiným způsobem než k zemědělským 
účelům. Vyjádření lze usnesením příslušného orgánu státní správy regulovat.

8.  V případě, že se jedná o zemědělskou půdu, v jejímž případě nebude předloženo prohlášení tak, 
jak stanovuje předchozí odstavec, bude smlouva schválena, pokud bude předložena schválená 
smlouva nebo její návrh, ve kterém příslušné orgány státní správy opětovně přistoupily k převodu 
zemědělské půdy.

Francie 

Zákon o venkovu (Code Rural) Francie Zákon č. 60 - 808 z 5.srpna 1960 o řízení zemědělství

Zákon č. 62-933 ze dne 8. srpna 1962, který doplňuje zákon o řízení zemědělství

Článek 7

I.  Pro společnosti pro rozvoj krajiny a venkova (Sociétés d‘aménagement foncier et d‘établissement 
rural, SAFER) ustanovené v souladu s článkem 15 zákona č. 60 - 808 z 5. srpna 1960 o řízení 
zemědělství je zřízeno předkupní právo pro případy placených převodů zemědělských fondů nebo 
zemědělské půdy, bez ohledu na její rozlohu, s výhradou ustanovení posledního odstavce tohoto 
oddílu I. Toto předkupní právo může být také uplatněno v případě placeného převodu obytných 
budov, které jsou součástí zemědělského provozu nebo hospodářských budov, které si zachovaly 
zemědělské využití.

Uplatnění tohoto práva má za cíl (v rámci cílů stanovených v zákoně o řízení zemědělství z 5. srpna 1960): 

1. Zřízení zemědělských podniků, jejich přemístění a podporu zemědělců. 

2.  Rozšiřovat stávající provozy v mezích čtyřnásobku minimální plochy instalace, v případě potřeby 
rozdělením provozů získaných na základě dohody nebo uplatněním předkupního práva a zlepšit 
jejich parcelové rozdělení tak, aby jim takto vzniklé plochy a struktury zemědělských provozů 
umožnily dosáhnout ekonomické rovnováhy, jak je definováno v bodě 7 článku 2 zákona  
č. 60–808 ze dne 5. srpna 1960, viz výše.

3. Zachování rovnováhy provozů v případě ohrožení vlivem veřejných prací. 

4. Zachování rodinného charakteru provozu. 

5. Boj proti spekulacím s půdou. 

6.  Zachování stávajících životaschopných zemědělských podniků, pokud je ohrožuje oddělený 
převod půdy a obytných nebo provozních budov. 

7.  Majetek zahrnutý do plánu úplného nebo částečného prodeje firmy v souladu s články 81 a násl. 
zákona č. 85-98 ze dne 25. ledna 1985 o reorganizaci a likvidaci společností.

Společnosti pro rozvoj krajiny a venkova musí odůvodnit své rozhodnutí o přednostním odkoupení 
výslovným a motivovaným důvodem odkazujícím na jeden nebo více z cílů stanovených výše 
a musí toto odůvodnění sdělit zúčastněným stranám. V opačném případě bude záměr neplatný.
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Musí také odůvodnit a zveřejnit rozhodnutí o zpětném převodu a před každou takovou operací 
musí oznámit svůj záměr prodat pozemky získané dohodou nebo na základě předkupního práva. 

V případě, že společnost pro rozvoj krajiny a venkova zažádala o předkupní právo, prefekt každého 
departmentu musí po obdržení stanoviska od Departementní komise pro struktury a Agrární 
komory definovat zóny, ve kterých je udělení předkupního práva oprávněné a minimální plochu, 
pro kterou bude mít toto právo platnost.

II.    V takto definovaných oblastech a na žádost společnosti pro rozvoj krajiny a venkova, bude na návrh 
ministra zemědělství vydán dekret umožňující výkon tohoto práva a stanovující jeho dobu trvání.

III.   Předkupní právo společnosti pro rozvoj krajiny a venkova neruší přednostní práva stanovená 
platnými právními předpisy ve prospěch státu, veřejných orgánů, veřejných institucí a dědiců 
preferenčního přidělení, definovaného v článku 832-2 občanského zákoníku.

Toto předkupní právo lze uplatnit proti nájemci, jeho manželce/manželovi nebo potomkovi, který 
je právoplatným nástupcem za podmínek stanovených v článku 793 rolnického zákoníku, pouze 
pokud nájemce užívá dotčený majetek po dobu kratší než tři roky. Pro účely tohoto odstavce, 
podmínka délky užívání nájemcem může být rovněž splněna manželem/manželkou, potomkem 
přímým nebo jeho/jejím manželem/manželkou. 

Předkupní právo společnosti pro rozvoj krajiny a venkova se uplatňuje za podmínek stanovených 
v článcích 796 až 799 včetně a 800 (odstavec 2) rolnického zákoníku, nebo pro zámořské departmenty 
za podmínek definovaných v souladu s články 18, 21 a 22 zmíněného zákona dne  17. prosince 
1963. Nicméně funkce přidělená výše uvedenými ustanoveními paritnímu soudu je vykonávána 
soudem první instance.

Společnosti pro rozvoj krajiny a venkova, chtějí-li zastoupit vydražitele, mají dobu jednoho měsíce 
od dražby. Tato lhůta může být prodloužena v případě dobrovolného přidělení, aby SAFER měly 
dodatečnou lhůtu 5 dnů od data uplynutí doby dražby stanovené specifikacemi.

V průběhu pěti let od vkladu majetku, který by mohl být předmětem předkupního práva společnost 
pro rozvoj krajiny a venkova, jsou daňoví inspektoři povinni, na základě odůvodněné žádosti 
společnosti, poskytnout rozdělení kapitálu přijímající společnosti mezi společníky, aby mohla 
v případě potřeby provést zrušení těchto vkladů.

IV. Nemohou být předmětem předkupního práva:

1. Výměny provedené podle § 37 rolnického zákoníku.

2.  Převody majetku na základě doživotní renty na celek nebo na základ ve formě poskytování 
personálních služeb.

3.  Koupě realizované dědici na základě smírčí nebo soudní dražby a převody povolené rodičům 
nebo příbuzným až do čtvrtého stupně včetně, nebo dědicům a jejich pozůstalým partnerům. 
Dále pak smlouvy uzavřené mezi spoluvlastníky podle článků 815-4, 815-15 a 883 občanského 
zákoníku.

4.  Ve všech případech, má-li takto vzniknutý finální provoz o rozloze menší, než je plocha definovaná 
v odst. I-2 článku 188-2 rolnického zákoníku, koupě, kterou realizují:

a)  zemědělští pracovníci, ošetřovatelé a společníci provozu, plnoletí, za předpokladu, že splňují 
podmínky zkušeností a odborné způsobilosti stanovené vyhláškou;

b)  farmáři nebo pachtýři vystěhovaní z jejich farem v souladu s čl. 811, 844, 845 a 861 rolnického 
zákoníku týkajícího se vrácení soukromého majetku nebo družstev a článků 10, 13 a 27 zákona 
č ° 63-1236 ze dne 17. prosince 1963 o pronájmu farem v departmentech Guadeloupe, Guyana, 
Martinik a Réunion. Dále pak hlavní zemědělci, u kterých došlo k vyvlastnění, pokud uplatnění 
práva na vrácení nebo vyvlastnění mělo pro provoz zúčastněné strany za důsledek jeden 
z uvedených v části II, 1 ° článku 188-2 rolnického zákoníku nebo byl-li provoz zrušen úplně. 
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5. Nákup pozemků určených pro: 

a) výstavbu, průmyslový rozvoj a těžbu nerostných surovin; 

b)  vytvoření nebo zachování domácích zahrad uvnitř aglomerací, za předpokladu, že jejich plocha 
nepřesahuje 1500 m2, nebo nacházejících se v podobné oblasti na základě plánovacího 
dokumentu vůči třetím osobám, nebo na základě rozhodnutí legislativního orgánu 
veřejnoprávního subjektu. 

6. Nákupy lesů, s výjimkou: 

a)  v případě, že jsou nabízeny k prodeji s jinými nezalesněnými plochami náležícími do stejného 
zemědělského provozu. Kupující má v takových případech možnost zachovat zalesněné 
plochy, pokud jejich cena byla výslovně uvedena v oznámení společnosti pro rozvoj krajiny 
a venkova nebo v zadávací dokumentaci dražby; 

b)  pokud se jedná buď o osetou půdu, nebo plantáže na pozemcích malé rozlohy, u nichž místní 
pozemková komise rozhodla o jejich zničení podle čl. 21- I rolnického zákoníku, nebo osetou 
půdu nebo plantáže zřízené v rozporu s ustanoveními článku 52-1 rolnického zákoníku; 

c)  v případě, že byly předmětem povolení k zorání nebo jsou osvobozeny od prohlášení o zorání 
podle článku 162 (3) lesního zákona (1). 

Kromě případů, kdy se jedná o vklad do obchodní společnosti nebo nerealizovanou výměnu podle 
čl. 37 rolnického zákoníku, jakákoli podmínka k převodu s výhradou neuplatnění předkupního práva 
společnosti pro rozvoj krajiny a venkova je neplatná. 

Pokud chce společnost pro rozvoj krajiny a venkova využít své předkupní právo a pokud se domnívá, 
že cena a podmínky převodu jsou přehnané, a to zejména ve vztahu k cenám nemovitostí stejného 
typu v dané oblasti, odešle prodávajícímu, po dohodě s komisaři vlády, kupní nabídku, ve které stanoví 
své vlastní podmínky. V případě, že prodávající nebude akceptovat nabídku společnosti pro rozvoj 
krajiny a venkova, může buď odejmout majetek z prodeje, nebo požádat o revizi navrhované ceny 
u soudu, který rozhoduje podle podmínek stanovených v čl. 795 rolnického zákoníku.

Jestliže do šesti měsíců od oznámení této nabídky prodejce nevyjádří svůj souhlas, nestáhne 
nemovitost z prodeje ani nepožádá soud o vyjádření, má se za to, že nabídku společnosti pro rozvoj 
krajiny a venkova přijal. Tato tak nabývá majetek za cenu, kterou nabídla. Nicméně, v případě úmrtí 
prodávajícího před uplynutím této lhůty, tento předpoklad není pro jeho nástupce závazný a musí 
zopakovat svou nabídku. Pokud soud, u kterého se prodávající dovolával, stanoví cenu, každá smluvní 
strana má právo odstoupit od operace. Pokud to však bude prodávající do tří let od pravomocného 
rozhodnutí soudu požadovat, společnost pro rozvoj krajiny a venkova nesmí odmítnout koupi 
nemovitosti za cenu určenou soudem. Tato cena může být revidována v případě, že prodej proběhne 
v posledních dvou letech. 

Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije v případě veřejné dražby. Nicméně vyhláška uvedená 
v oddílu II tohoto článku může obsahovat ustanovení vyžadující pro určité oblasti nebo pro určité 
kategorie nemovitostí, aby majitelé nemovitostí s předkupním právem společnosti pro rozvoj krajiny 
a venkova, kteří je chtějí prodat dobrovolnou dražbou, je nabídli smírně této společnosti alespoň 
dva měsíce před uvedeným datem prodeje, za předpokladu, že dražba nebyla nařízena zákonem 
nebo nařízením. V případě použití těchto ustanovení, pokud se společnost pro rozvoj krajiny 
a  venkova nevyjádří ve lhůtě dvou měsíců od doručení přátelské nabídky, znamená to v každém 
případě, že nabídku nepřijala. V případě, že cena byla stanovena v souladu s předchozím odstavcem, 
má prodávající právo odstoupit od prodeje nemovitosti; pak ale nemůže po dobu tří let nabídnout 
nemovitosti v přátelské dražbě. Pokud trvá na svém záměru prodat nemovitost, společnost pro rozvoj 
krajiny a venkova nesmí během tohoto období odmítnout nákup za cenu stanovenou soudem. 
Tato cena však může být revidována v případě, že prodej proběhne v posledních dvou letech. 

V každém případě, prodej společnosti pro rozvoj krajiny a venkova může být zrealizován až po dokončení 
postupů, při kterých mohou držitelé předkupního práva toto právo aplikovat. 
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Pokud není porušeno respektování cílů zákona, jsou nepřípustné jakékoli soudní kroky napadající 
rozhodnutí o předkupním právu přijatá společnostmi pozemkových úprav a venkovských zřízení, 
podniknuté po uplynutí doby šesti měsíců od data, kdy byla taková rozhodnutí zveřejněna. 

Rovněž jsou nepřijatelné soudní kroky napadající rozhodnutí o vrácení přijatá společnostmi 
pozemkových úprav a venkovských zřízení a rozhodnutí o předkupním právu (pokud se nejedná 
o zpochybnění cílů zákona) započaté po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy odůvodněná 
rozhodnutí o vrácení byla zveřejněna. 

Soudní kroky napadající rozhodnutí o předkupním právu a vrácení, ke kterým došlo před datem 
nabytí účinnosti zákona č. 77–1459 ze dne 29 prosince 1977, musí být zahájené (aby byly přípustné) 
v roce následujícím po zveřejněni zákona. 

Vyhláška Státní rady vymezuje podmínky uplatňování tohoto článku, a především podmínky reklamy 
umožňující zúčastněným stranám být informované o existenci předkupního práva a o odůvodněných 
rozhodnutích přijatých společnostmi pozemkových úprav a venkovských zřízení.

Kapitola II: Code Rural: Předkupní právo a přednostní právo

Oddíl 1: Předkupní právo v případě zcizení za úplatu zemědělských pozemků

L.412-1  Majitel a propachtovatel zemědělských pozemků nebo zemědělského statku, který se rozhodne, 
nebo je nucen jej zcizit za úplatu, vyjma případu vyvlastnění v zájmu veřejného blaha, může provést 
toto zcizení jen v souladu s ustanoveními tohoto oddílu, s ohledem na předkupní právo ve prospěch 
stávajícího provozovatele-pachtýře. Toto právo pachtýř získává, i když má postavení spolumajitele 
prodávaného majetku. Ustanovení předchozího odstavce nelze uplatnit, pokud se jedná o majetek, 
z jehož zcizení, provedeného buď na základě vypořádání za života darováním nebo poslední vůlí 
ve prospěch potomka, vstupujícího do sporu smírnou cestou mezi spoludědici nebo na základě 
převodu, nebo na základě převodů, profitují, ať už se jedná o kterýkoli z těchto tří případů, rodiče 
nebo příbuzní majitele do téhož stupně.

L.412-2 Ustanovení tohoto oddílu lze uplatnit na veškeré prodeje nebo přisouzení, dokonce i přiřčení 
navýšené nabídce. Stejně tomu je v případě prodeje, týkajícího se holého vlastnictví nebo požívacího 
práva, ledaže by nabyvatel byl, podle situace, holý vlastník prodávaného majetku v užívacím právu 
nebo poživatel užívacího práva prodávaného majetku v holém vlastnictví.

L.412-3 Předkupní právo neexistuje, jestliže se jedná o: výměnu, a to dokonce i s doplatkem na vyrovnání, 
pozemkových parcel zemědělského statku s jinými parcelami nebo zemědělskými statky kvůli 
činnostem, srovnatelným s činnostmi v rámci souboru opatření k zajištění racionálního využívání 
půdy a lesů zemědělskými podniky, nebo spadajícími do působnosti takových činností, pod 
podmínkou, že  nově nabyté parcely nebo pozemky budou obhospodařovány namísto vyjmutých 
parcel a  pozemků. Rovněž už neexistuje, pokud se jedná o pozemky, jejichž poloha je zproštěna 
písemné podoby v podmínkách, stanovených v článku L.411-327.

L.412-4 Předkupní právo je uplatněno, nehledě na jakákoli opačná ujednání. Může být uplatněno, 
pokud nebylo využito předkupních práv, stanovených platnými právními předpisy, zejména ve prospěch 
státu, veřejných subjektů a veřejných institucí. V žádném případě nemůže být předmětem převodu.

L.412-5 Z předkupního práva těží pachtýř, který vykonával alespoň po dobu tří let zemědělskou 
profesi a provozuje sám nebo se svou rodinou pozemek, nabízený k prodeji.

Může toto právo uplatnit osobně, buď s cílem provozovat jej sám, nebo s cílem zajistit, aby na pozemcích 
hospodařil jeho manžel nebo partner v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, podílející se na provozu 
podniku, nebo potomek, pokud tento manžel, partner nebo potomek vykonával zemědělskou profesi 
alespoň po dobu tří let, nebo je držitelem diplomu ze zemědělské školy.

Může také postoupit toto právo svému manželovi nebo partnerovi v rámci smlouvy o registrovaném 
27 Další odkazy na články řady 411 – pronájem zemědělského majetku, viz příloha 1.3
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partnerství, který se podílí na hospodaření, nebo plnoletému potomkovi nebo potomkovi, který byl 
prohlášen za plnoletého, kteří splňují podmínky, stanovené v předchozím odstavci.

Příjemce předkupního práva, manžel nebo partner v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, 
podílející se na hospodaření, nebo potomek, v jehož prospěch pachtýř uplatnil své předkupní právo, 
bude muset osobně hospodařit na pozemku, který je předmětem předkupního práva, za podmínek, 
stanovených v článcích L.411-59 a L.412-12.

Manžel zesnulého pachtýře nebo partner v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, stejně jako jeho 
předkové a potomci, kteří dosáhli alespoň věku šestnácti let, v jejichž prospěch pacht pokračuje na základě 
článku L.411-34, odstavce prvního, budou požívat téhož práva, pokud splňují podmínky, stanovené 
v odstavci 2 výše a sami nebo jejich rodina hospodaří na pozemku nabízeném k prodeji ke dni výkonu 
práva.

Předkupní právo nemůže být uplatněno, pokud ke dni, kdy příjemce oznámil své rozhodnutí uplatnit 
toto právo, nebo v případě uvedeném ve třetím odstavci výše, manžel, partner v rámci občanské 
smlouvy o solidaritě nebo potomek, na něhož jsou převedena práva, jsou již majitelem parcel 
o rozloze vyšší než trojnásobek prahové rozlohy, uvedené v článku L.312-1.

L.412-6 V případě, že propachtovatel chce zcizit pouze jednou pozemek, zahrnující několik odlišných 
provozů, musí nabídnout k prodeji odděleně každý z nich takovým způsobem, aby to umožnilo 
každému z příjemců předkupního práva uplatnit své právo na část, kterou obhospodařuje.

L.412-7 V případě, že příjemce předkupního práva má za to, že cena a požadované podmínky 
prodeje jsou přemrštěné, může se obrátit na soud, zabývající se zemědělským pachtem, který stanoví  
po  prošetření a znaleckém posouzení tržní hodnotu majetku a prodejní podmínky. V případě 
prodeje jsou náklady na znalecký posudek rozděleny mezi prodávajícího a kupujícího. Jestliže majitel 
neakceptuje rozhodnutí soudu, zabývajícího se zemědělským pachtem, může odstoupit od prodeje. 
V případě, že se prodej nekoná, jdou náklady na odborný posudek k tíži té strany, která odmítá 
rozhodnutí soudu. zabývajícího se zemědělským pachtem.

L.412-8 Poté, co byl informován majitelem o jeho úmyslu prodat, notář pověřený vyřízením musí 
oznámit pachtýři coby příjemci předkupního práva doporučeným dopisem s doručenkou nebo 
prostřednictvím soudního vykonavatele cenu, poplatky, podmínky a způsoby plánovaného prodeje, 
stejně jako za předpokladu, uvedeného v posledním odstavci tohoto článku, jméno a bydliště 
osoby, která má zájem o koupi. Toto sdělení je nabídkou k prodeji za ceny a za podmínek, které jsou  
v ní zahrnuty. Ustanovení článku 1589 odstavce 1. občanského zákoníku lze uplatnit pro takto 
učiněnou nabídku. Pachtýř má k dispozici lhůtu dvou měsíců ode dne přijetí doporučeného dopisu 
nebo od úkonu soudního vykonavatele na to, aby sdělil stejným způsobem majiteli-prodávajícímu, své 
odmítnutí nebo svou akceptaci nabídky za uvedené ceny a poplatky a za uvedených podmínek, s tím, 
že uvede jméno a bydliště osoby, která uplatňuje předkupní právo. Jeho odpověď musí být doručena 
propachtovateli ve výše uvedené lhůtě dvou měsíců pod hrozbou propadnutí práva, zatímco jeho 
mlčení znamená vzdání se předkupního práva. V případě přednostní koupě ten, kdo jej uplatní, 
má  prospěch ze lhůty dvou měsíců od data odeslání své odpovědi majiteli-prodejci, aby vykonal 
platný úkon prodeje; po uplynutí této lhůty bude jeho prohlášení plným právem o přednostní koupi 
neplatné patnáct dnů po úřední výzvě, kterou obdržel na základě úkonu soudního vykonavatele a která 
zůstala neúčinná. Žaloba na neplatnost je právem majitele-prodávajícího a kupujícího, vypuzeného 
z držby při přednostní koupi. Kupující třetí strana může během doby výkonu předkupního práva 
pachtýřem, připojit k úřednímu oznámení, stanovenému v odstavci 1 výše, prohlášení, kterým se 
zavazuje, že nepoužije právo na obnovu držby po určitou dobu. Notář pověřený vyřízením informuje 
pachtýře-příjemce předkupního práva o tomto prohlášení stejným způsobem, jako úřední oznámení 
stanovené v 1. odstavci. Pachtýř, který neuplatnil své předkupní právo, se bude moci dovolávat 
tohoto prohlášení s cílem zrušit jakoukoli výpověď, týkající se obnovení držby před uplynutím tohoto 
období.

L-412-9 V případě, že během lhůty dvou měsíců, stanovené v předchozím článku, se majitel rozhodne 
změnit své nároky, musí prostřednictvím notáře, pověřeného vyřízením, úředně oznámit své nové 
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podmínky, zejména cenu, pachtýři-příjemci předkupního práva. Lhůta dvou měsíců, jíž tento využije 
pro uplatnění svého předkupního práva za nových podmínek, je tedy prodloužena o 15 dnů. V případě, 
že po uplynutí této lhůty dvou měsíců, uvedené v předchozím článku, má majitel v úmyslu změnit 
své nároky, nebo když jeden rok po odeslání posledního úředního oznámení se prodej neuskuteční 
a on trvá na prodeji, je povinen obnovit postup, stanovený v předchozím článku. Každopádně jakýkoli 
prodej pozemku musí být úředně oznámen do deseti dnů příjemci předkupního práva.

L.412-10 V případě, že majitel-propachtovatel prodává svůj pozemek třetí osobě buď před vypršením 
lhůt, uvedených v předchozím článku, nebo za cenu či za platebních podmínek, odlišných od těch, 
které požadoval po příjemci předkupního práva, nebo když majitel-propachtovatel vyžaduje 
od příjemce předkupního práva splnění podmínek, směřujících k tomu, aby se staly překážkou 
pro kupujícího, soud, zabývající se zemědělským pachtem, na kterého se posledně uvedený obrátil, 
musí zneplatnit prodej a prohlásit řečeného příjemce kupujícím namísto třetí osoby, za sdělených 
podmínek, s výjimkou prodeje za cenu nižší, než je cena úředně oznámená, aby bylo možno využít 
této stejné ceny.

L.412-11 V případě prodeje přisouzením, dobrovolným nebo nuceným, pachtýř jako příjemce 
předkupního práva musí, pod hrozbou neplatnosti prodeje, být vyzván doporučeným dopisem 
s doručenkou nebo prostřednictvím úkonu soudního vykonavatele, alespoň dvacet dnů před datem 
přisouzení, buď notářem, který je pověřen prodejem, nebo v případě prodeje pokračujícího u soudu 
tajemníkem-vedoucím soudní kanceláře řečeného soudu. Je mu udělena lhůta dvaceti dnů od data 
přisouzení, aby mohl oznámit notáři, pověřenému prodejem, nebo v případě prodeje pokračujícího 
u soudu tajemníkovi-vedoucímu soudní kanceláře řečeného soudu své rozhodnutí uplatnit svoje 
předkupní právo. Výkon předkupního práva buď samotným pachtýřem, nebo potomkem, za podmínek, 
stanovených v třetím odstavci článku L.412-5, má za následek prosté a jednoduché nahrazení 
vydražitelem. Prohlášení náhrady, které musí obsahovat indikaci osoby, vykonávající předkupní právo, 
se provádí formou veřejné listiny nebo úkonem soudního vykonavatele, který je přiložen k protokolu 
nebo soudnímu rozhodnutí o příklepu a současně také zveřejněno. Prohlášení o přiřčení navýšené 
nabídce je oznámeno pachtýři stejným způsobem a ve stejných lhůtách jako vydražiteli. Pachtýř 
může intervenovat do řízení o platnosti přiřčení navýšené nabídce. Jestliže ve lhůtě, stanovené 
v  předchozím odstavci, vydražitel oznámil příjemci předkupního práva doporučeným dopisem 
s  doručenkou, prostřednictvím úkonu soudního vykonavatele nebo prohlášením, zaznamenaným 
do protokolu o příklepu, svůj záměr nepoužít své právo obnovení držby během určeného období 
pachtýře, který neuplatnil svoje předkupní právo se bude moci dovolávat tohoto prohlášení pro účely 
zrušení jakékoli výpovědi, týkající se obnovení držby, před uplynutím tohoto období.

L.412-12 Ten, kdo využil předkupního práva, je vázán povinnostmi, uvedenými v článcích L. 411-58 
až L. 411-63 a L. 411-67. V opačném případě kupující, vypuzený z držby, může žádat náhradu škody, 
stanovenou soudem, zabývajícím se zemědělským pachtem. Je zbaven jakéhokoli účinku povinnosti 
osobního hospodaření po období devíti let, stanoveného v článcích L. 411-59, L. 411-60 a L. 411-63.  
Nicméně, ten, kdo využil předkupního práva, může vložit odkoupený majetek do zemědělského 
sdružení pod podmínkou, že se bude osobně věnovat hospodaření na pozemcích sdružení za podmínek, 
stanovených v článcích L. 411-59 et L. 411-60. V případě, že by předkupní právo nebylo vykonáno 
v důsledku neplnění povinností propachtovatelem na základě tohoto oddílu, je pachtýř oprávněn 
podat žalobu na neplatnost prodeje a na náhradu škody u paritních soudů ve lhůtě šesti měsíců 
ode dne, kdy byl seznámen s datem prodeje, pod hrozbou propadnutí práva. Nicméně jestliže 
propachtovatel nedodržel povinnosti uvedené v článku L.412-10, pachtýř může podat žalobu 
podle tohoto článku. Pachtýř statku-přednostní kupec holého vlastnictví není vázán povinnostmi, 
uvedenými v prvním odstavci tohoto článku, pokud je vypuzen z držby poživatelem, který využil 
svého práva na obnovení držby.

L.412-13 V souladu s článkem 707 a všeobecného zákona o daních, v případě vyklizení vypuzení 
kupujícího z držby, uplatnění předkupního práva nepovede k výběru nové poměrné daně. Výdaje 
a zákonné náklady, vynaložené v rámci této smlouvy, pokud existuje, kupujícím, vypuzeným z držby, 
mu budou pachtýřem vráceny.
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Oddíl 2:  Ustanovení, týkající se pachtovních smluv, uzavřených mezi podílníky zemědělského 
podniku na základě článku 832-2 občanského zákoníku

 L.412-14 Pachtovní smlouva uzavřená mezi podílníky zemědělského podniku na základě článku 
832-2 občanského zákoníku, s níže uvedenými výhradami, podléhá ustanovením této hlavy. Až do 
vypršení pachtovní smlouvy nelze uplatnit odchylky, uvedené v článku L.411-3, pokud se týká parcel, 
které netvoří podstatnou část statku, nebo podstatných částí zemědělského podniku. Odchylně 
od článků L.412-1 a L.412-2 bude předkupní právo otevřené pachtýři, dokonce i když existuje mezi 
kupujícím a  majitelem příbuzenský vztah nebo příbuzenství vzniklé sňatkem, nepřesahující třetí 
stupeň. Podobně jsou vyloučena omezení článku L.412-5.

L.412-15 Nedojde-li ke smírné dohodě, soud týkající se zemědělských nájmů pro zemědělské nájmy 
stanoví podmínky pachtu a případně určí cenu.

Kapitola III: Zvláštní ustanovení pro pachtýře cizí státní příslušnosti

L.413-1 Pachtýři cizí státní příslušnosti mohou využívat ustanovení této hlavy jen tehdy, když jejich děti 
jsou Francouzi, ledaže by se mohli odvolávat na ustanovení platného zákona ze dne 28. května 1943, 
týkajícího se uplatnění zákonů o problematice nájmů za pachtovné a propachtování statku. Nicméně 
podnikatelé cizí státní příslušnosti z členských států Evropského společenství s výhodou uplatňují 
ustanovení této hlavy za stejných podmínek, jako podnikatelé francouzské státní příslušnosti.

Kapitola V: Různá ustanovení a prováděcí ustanovení

L.415-1 Vzájemné povinnosti zemědělců, přicházejících a odcházejících, týkající se užívání pronajatých 
prostor za určitých podmínek se řídí článkem 1777 občanského zákoníku.

L.415-2 Povinnosti odcházejícího zemědělce, vztahující se ke slámě a píci, se řídí článkem 1778 
občanského zákoníku.

L.415-3 Placení pojištění proti požáru pronajatých budov, platby za velké opravy a pozemková daň 
jdou výhradně k tíži majitele.

V případě škody se ani propachtovatel, ani pojišťovny nemohou dovolávat stížnosti na pachtýře, 
pokud se tento nedopustil vážného pochybení.

Výdaje, připadající na místní komunikace a polní cesty, hradí pachtýř. Pro tento účel je srážen ve 
prospěch pachtýře zlomek z celkové částky pozemkové daně ze staveb a pozemkové daně týkající 
se pronajatého majetku. Nedojde-li ke smírné dohodě mezi stranami, je tento zlomek stanoven na 
jednu pětinu.

Výše zproštění od pozemkové daně vztahující se k zemědělským pozemkům, stanovená v článku 1394 
B a všeobecného zákona o daních musí, pokud jsou tyto pozemky pronajaty, být plně postoupena 
zpět pachtýřům zmiňovaných pozemků. Pro tento účel:

1. Pokud procentní sazba pozemkových daní, daná k tíži pachtýře na základě třetího odstavce, je vyšší 
nebo rovna 20 %, pachtýř zaplatí propachtovateli zlomek daně z pozemků rovnající se rozdílu těchto 
dvou procentních sazeb násobeného 1,25.

2. Pokud procentní sazba pozemkových daní, daná k tíži pachtýře na základě třetího odstavce, je nižší 
než 20 %, propachtovatel odečte od částky za pacht statku, kterou pachtýř dluží, částku stanovenou 
tak, že se na částku daně z pozemku použije sazba, rovnající se rozdílu mezi těmito dvěma procentními 
sazbami, násobenému 1,25.

Výše zproštění pozemkové daně, stanovená v článku 1395 G všeobecného zákona o daních, musí, 
je-li dotyčná nemovitost pronajatá, být plně postoupena zpět pachtýřům dotyčných nemovitostí. 
K tomuto účelu propachtovatel přičítá tuto výhodu k výši daně, která jde k tíži pachtýře na základě 
třetího odstavce. Je-li tato částka nižší než výhoda, propachtovatel odečte od částky pachtu statku, 
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dlužné pachtýřem, částku, která nemohla být přičtena.

Jestliže nemovitosti, vidované v článku 1395 H všeobecného zákona o daních, jsou pronajaté, 
propachtovatel plně postoupí zpět úlevu, uvedenou v bodu I tohoto článku, pachtýři. Způsoby 
výpočtu tohoto postoupení zpět jsou stanoveny podle principů, definovaných ve čtvrtém až šestém 
odstavci tohoto článku.

L.415-4 Pouze opravy k tíži pachtýře nebo drobná údržba, nejsou-li způsobeny zchátralostí nebo 
vadou konstrukce nebo materiálu nebo vyšší mocí, jdou k tíži pachtýře.

L.415-6 Za nepsanou se považuje jakákoli klauzule začleněná do pachtovních smluv, která stanoví, 
že držitelé práva myslivosti v lesích, nacházejících se v sousedství pronajatých pozemků, nejsou 
odpovědní ve smyslu článků 1382 a následujících občanského zákoníku za škody, způsobené 
na výsadbě zajíci z remízků a lesní zvěří v jejich lesích.

L.415-7 Pachtýř má právo lovit na pronajatém pozemku. Pokud si nepřeje toto právo uplatnit, 
je povinen oznámit to propachtovateli.

L.415-8 Poradní výbor pro zemědělské nájmy stanoví rozsah a podmínky povinností propachtovatele, 
vztahující se k trvalosti a kvalitě výsadby, uvedené v bodu 4. článku 1719 občanského zákoníku. 
Soud, zabývající se zemědělským pachtem, může případně povolit pachtýři nechat provést práce, 
příslušející do povinnosti propachtovatele, na náklady tohoto propachtovatele.

L.415-9 Nelze považovat za porušení smluvních podmínek, dokonce i když smlouva, zahrnující 
tyto povinnosti, byla uzavřena před 30. listopadem 1960, když zemědělec nebo držitel pachtovní 
smlouvy za podíl na výtěžku ze zemědělského podniku, zahrnujícího jabloňové a hrušňové sady, 
když nenahradí během doby trvání pachtu stromy, které by zanikly z jakéhokoli důvodu, nebo když 
neuvede při opouštění podniku výsadbu do stavu, analogického se stavem, v jakém se nacházela 
v době začátku jeho užívání. Stejně tak, odchylně od ustanovení článku 1719 občanského zákoníku, 
propachtovatel není povinen zajistit trvalost nebo kvalitu této výsadby.

L.415-10 Ustanovení této hlavy lze uplatnit na níže vyjmenované nájmy:

Pacht chovu, týkajícího se nadzemní produkce, pacht slanisk, rybníků a upravených vodních nádrží, 
sloužících k rybolovu, pacht zahradnictví, pěstování zeleniny, hub, stejně jako chov včel. Vyloučeny 
jsou pachty okrasných zahrad a zahrad pro rodinné potřeby, pacht lovu a rybolovu.

L.415-11 Pacht majetku státu, územních správních orgánů, jejich sdružení, stejně jako veřejných 
institucí, pokud se týkají venkovských nemovitostí, zakládajících či nikoli kompletní zemědělský 
podnik, podléhají ustanovením této hlavy. Nicméně pachtýř se nemůže dovolávat práva na obnovení 
pachtu, když mu subjekt, sdružení nebo veřejná instituce, oznámily ve lhůtě osmnácti měsíců před 
ukončením pachtu své rozhodnutí užívat pronajatý majetek přímo a bez zcizení pro obecné zájmy. 
Dále v případě zcizení pachtýř nemůže uplatňovat předkupní právo, pokud je zcizení odsouhlaseno 
subjektu, jehož cílem je veřejný zájem, a jestliže je prodávaný majetek nezbytný pro realizaci cíle, 
sledovaného subjektem kupujícího. Konečně, pachtovní smlouva může být kdykoli zrušena pro celý 
pronajatý majetek nebo jeho část, jestliže je tento majetek nutný k realizaci projektu, deklarovaného 
jako projekt veřejného zájmu; v takovém případě má pachtýř právo na náhradu škody z důvodu újmy, 
kterou utrpěl.

L.415-12 Jakákoli ustanovení o pronájmech, omezující práva stanovená touto hlavou, jsou považována 
za nepsaná.
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Kapitola VI: Zvláštní ustanovení vztahující se k dlouhodobým pronájmům

L.416-1 Dlouhodobý pacht se uzavírá minimálně na dobu osmnácti let a, s výhradou ustanovení 
článku L.416-5, bez možnosti obnovení držby, opakující se po třech letech během jeho trvání. Tento 
pacht je obnovitelný vždy po období devíti let za podmínek, stanovených v článku L.411-46 a aniž by 
během těchto období byla dotčena ustanovení článků L. 411-6, L. 411-7 a L. 411-8 (odstavec 1.). 
Obnovený pacht nadále podléhá ustanovením této kapitoly. Není-li stanoveno jinak, tyto klauzule 
a podmínky jsou klauzulemi a podmínkami předchozí pachtovní smlouvy. Nicméně, nedojde-li k dohodě 
mezi stranami, soud zabývající se zemědělským pachtem stanoví podmínky nové pachtovní smlouvy.

Propachtovatel, který hodlá podat námitky proti obnovení, musí úředně oznámit výpověď pachtýři 
v souladu s podmínkami, stanovenými v článku L.411-47. Nicméně jestliže pachtýř dosáhl věku 
odchodu do důchodu, braného v úvahu v rámci starobního pojištění pracovníků v zemědělství, každá 
z těchto stran může oznámením, podaným alespoň osmnáct měsíců předem, odmítnout obnovení 
pachtu nebo jej ukončit při vypršení každého ročního období, v němž pachtýř dosáhne řečeného 
věku, aniž by bylo nutno plnit podmínky, uvedené v oddílu VIII kapitoly 1. této hlavy.

L.416-2 Pacht zemědělského majetku může být kdykoli po dohodě stran konvertován na pacht 
dlouhodobý buď transformací počáteční pachtovní smlouvy, nebo uzavřením nové pachtovní 
smlouvy. Jestliže tato konverze neimplikuje žádnou jinou změnu podmínek pachtovní smlouvy, než 
prodloužení jejího trvání, a jestliže se propachtovatel zaváže, že nebude požadovat žádné navýšení 
ceny pachtu v závislosti na této konverzi, odmítnutí pachtýře jej zbavuje výhod z ustanovení článků 
L.411-35 a L.411-46. Nehledě na ustanovení článku L.411-14, propachtovatel, který se zavázal, 
že  nebude požadovat žádné navýšení ceny pachtu, se nemůže dovolávat ustanovení prvního 
odstavce článku L.411-13. Může být ujednáno, že potomci pachtýře nebudou moci využít ustanovení 
článků L.411-35 a L.411-38. Dále může být ujednáno, že v případě úmrtí pachtýře a transformace 
pachtovní smlouvy na členy rodiny, tito se nebudou moci po uplynutí řečené pachtovní smlouvy 
dovolávat ve svůj prospěch práva na obnovení. Nicméně v případě, že by pachtýř zemřel méně než 
osmnáct měsíců před vypršením pachtovní smlouvy, členové rodiny se budou moci dovolávat ve svůj 
prospěch práva na obnovení pouze na období devíti let, aniž by však mohli překročit datum, k němuž 
by zesnulý pachtýř dosáhl věku odchodu do důchodu, braný v úvahu v rámci starobního pojištění 
pracovníků v zemědělství.

L.416-3 Kromě toho, jestliže doba trvání počátečního pachtu je minimálně dvacet pět let, může být 
ujednáno, že dlouhodobý pacht se obnovuje při jeho vypršení bez omezení trvání konkludentně. 
V tomto případě se každá ze stran může rozhodnout jej ukončit každý rok, aniž by byly vyžadovány 
podmínky, uvedené v oddílu VIII kapitoly první této hlavy. Výpověď vstupuje v platnost na konci 
čtvrtého roku, následujícího po roce, v němž byla podána. Ustanovení článku L.416-1 (odstavce 2, 3 a 4) 
a ustanovení článku L.416-2 (odstavec 4) nelze uplatnit. V případě absence automatického obnovení 
pachtovní smlouva vyprší ve stanovené lhůtě, aniž by byl propachtovatel povinen dávat výpověď.

L.416-4 Pachtýř, kterému zbývá víc než devět let a méně než osmnáct let věku pro odchod do důchodu, 
může uzavřít dlouhodobou pachtovní smlouvu, která se řídí ustanoveními této kapitoly, a s dobou 
trvání rovnající se době, která mu musí umožnit dosáhnout věku pro odchod do důchodu.

L.416-5 Dlouhodobý pacht se označuje jako pacht dlouhodobý, jestliže se týká zemědělského podniku, 
tvořícího ekonomickou jednotku nebo pozemkové parcely o rozloze vyšší, než je prahová hodnota, 
uvedená v článku L.312-1, který se sjednává na dobu trvání, která nemůže být nižší než dvacet pět 
let, která končí uplynutím sklizňového roku, v němž pachtýř dosáhne věku pro odchod do důchodu, 
braného v úvahu v rámci starobního pojištění pracovníků v zemědělství. 

Cena kariérního pachtu je cenou pachtu na devět let. Jestliže se jedná o pacht statku, strany jsou 
oprávněny zvýšit cenu v proporcích, které nemohou být vyšší, než koeficient ve výši 1 % za rok pachtu.

L.416-6 Dlouhodobý pronájem, který se řídí ustanoveními této kapitoly, musí být doplněn předávacím 
protokolem, sestaveným podle ustanovení článku L.411-4. Jakékoli ujednání, směřující k odchýlení od 
ustanovení předchozího odstavce, je považováno za nepsané. Toto ustanovení má interpretační charakter.
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L.416-7 V souladu s ustanoveními všeobecného zákona o daních dlouhodobé pachty, sjednané 
za podmínek podle této kapitoly, jsou osvobozeny od daní, stanovených v článcích 743 (2) a 793-2 (3) 
téhož zákona. Ustanovení článků 793-1 (4) a 793-2 (3) všeobecného zákona o daních lze uplatnit bez 
ohledu na cenu a datum sjednání pachtu.

L.416-8 Ustanovení kapitoly I (s výjimkou článku L.411-58, odstavců 2 až 4), II, V a VII této hlavy 
lze uplatnit na dlouhodobé pachty, sjednané za podmínek této kapitoly, stejně jako na jejich následná 
obnovení, pokud tato nejsou v rozporu s ustanoveními této kapitoly.

L.416-9 Vyhláška Rady státu upřesňuje prováděcí podmínky této kapitoly.

Kapitola VII: Zvláštní podmínky pro smlouvy o pachtu za podíl na výtěžku

Oddíl 1: Režim pachtu

L.417-1 Smlouva o pachtu za podíl na výtěžku je smlouva, kterou je zemědělský majetek pronajat pachtýři, 
který se zaváže, že jej bude obdělávat, pod podmínkou, že se o výnosy rozdělí s propachtovatelem.

L.417-2 Smlouvu o pachtu za podíl na výtěžku lze vypovědět jednou za tři roky z vůle pachtýře, který 
musí podat výpověď ve lhůtách před uplynutím každého tříletého období, v souladu s místními 
zvyklostmi.

L.417-3 V pachtovní smlouvě podíl propachtovatele nebo cena pachtu nemůže být vyšší než třetina 
celkových výnosů, není-li soudem, zabývajícím se zemědělským pachtem, stanoveno jinak.

V důsledku toho pachtýř nemůže být nucen nad rámec podílu na výnosech, náležejících 
propachtovateli, k poplatkům, plněním nebo práci buď v naturáliích, nebo v penězích, bez ohledu 
na formu a původ. Majitel nemůže získat částku zpět změnou podmínek rozdělení.

Níže uvedená ustanovení mají charakter veřejného pořádku.

Odchylka v podílení se na výdajích na hospodaření mezi pachtýřem a propachtovatelem může 
být schválena okresním prefektem po konzultaci s okresním poradním výborem, zabývajícím 
se zemědělským pachtem.

L.417-4 Jestliže během užívání pachtýřem je celá úroda nebo její část zničena v důsledku 
nepředvídatelných událostí, nemůže žádat náhradu škody po propachtovateli. Každý z nich nese svůj 
odpovídající podíl na společné ztrátě.

L.417-5 Propachtovatel nese privilegium dle článku 2332 občanského zákoníku o movitém majetku, 
směnkách, hospodářských zvířatech a podílech na sklizni, příslušejících pachtýři, pro zaplacení 
zůstatku účtu pachtýřem.

L.417-6 Každá ze stran může požádat o roční právní úpravu provozního účtu.

L.417-7 Jakákoli činnost, vyplývající z pachtu je stanovena na pět let, od odstoupení pachtýře.

L.417-8 Výše daňové úlevy stanovené v článku L.411-24, jde ve prospěch majitele a pachtýře v poměru, 
stanoveném pachtovní smlouvou pro dělení výtěžků.

L.417-9 Pachtýř a propachtovatel mohou žádat ukončení pachtovní smlouvy okamžikem, kdy je 
z důvodu zničení majetku, zahrnutého do pachtu, ekonomická rovnováha podniku vážně ohrožena.

L.417-10 Ustanovení článku L.411-37, týkající se přistoupení pachtýře do společnosti, jejímž předmětem 
činnosti je z velké části zemědělská činnost, lze uplatnit v případě pachtovní smlouvy za podíl na výtěžku. 
Propachtovatel a pachtýř statku za podíl na výtěžku se tedy dohodnou se společností na způsobu, 
jakým budou uplatňovány na pronajatém majetku články L.417-1 až L.417-7. V případě neshody jsou 
tyto podmínky stanoveny soudem, zabývajícím se zemědělským pachtem, na který se obrátí jedna 
nebo druhá strana.
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Spoluvlastnictví

Odkazy na navazující francouzskou literaturu:

Testu L’indivision, 1996. (https://www.lgdj.fr/l-indivision-9782247022069.html)

Spoluvlastnictví (indivision) vznikne v případě, že vlastnické právo patří více osobám společně, a to 
v podílech. V občanském zákoníku Code Civil (Cciv) nebylo spoluvlastnictví původně systematicky 
upraveno, nýbrž se vyvíjelo pozvolna, zejména z ustanovení ke společenství dědiců (článek 815 
a násl. Cciv). Rozlišováno je mezi zákonným spoluvlastnictvím, tedy nesmluvním, a smluvním 
spoluvlastnictvím. Pro první případ platí právní ustanovení článku 815 a násl. Cciv, smluvní 
spoluvlastnictví bylo včleněno do zákona v roce 1976 v souvislosti s občanskoprávní společností ve 
článku 1873-1 a násl. Cciv.

Pokud není sjednáno jinak, pak platí: každý spoluvlastník má pomyslný podíl (quote-part) 
na  společenství samotném a na předmětech, které mu podléhají. Podíl lze převést (prodat), 
avšak  existují předkupní práva ostatních spoluvlastníků. Každý spoluvlastník může požadovat 
okamžité rozdělení společnosti (výjimky: článek 815 odst. 2 Cciv). Rozdělení působí jen deklaratorně, 
to znamená, že každý vlastník je zpětně posuzován jako výhradní vlastník předmětů, které mu byly 
přiděleny, článek 883 Cciv. U smluvního spoluvlastnictví mohou být v rámci článku 1873-1 a násl. Cciv 
dohodnuty různé úpravy.

Společné jmění je ve francouzském právu s vymezenými výjimkami v manželském majetkovém právu 
neznámým pojmem.

Maďarsko 

6.§  (1)  Vlastnické právo k pozemku může získat zákonem definovaná fyzická osoba, právnická osoba, 
ev. organizace bez právní subjektivity (dále spolu: právnická osoba) zákonem předepsaným 
postupem a v rozsahu. 

9.§  (1) Vlastnické právo k pozemku nemůže získat:

a) zahraniční fyzická osoba;

b)  mimo státu jiný stát, ev. jeho kterákoliv provincie, místní úřad ani některý z orgánů 
jmenovaných institucí;

c) kromě případů definovaných jmenovaným zákonem, právnická osoba.

(2)  právnická osoba, která vznikla akvizicí, odštěpením, fúzí (fúze, sloučení) změnou organizační 
formy (organizační změny) – kromě státem uznané církve, nebo vnitřní církevní právní 
subjektivity – podle zákona o zemědělské půdě, prostřednictvím svého právního předchůdce, 
nemůže získat vlastnické právo k pozemku získaného do vlastnictví před vstupem tohoto 
zákona v platnost. 

Místní fyzická osoba a občan členského státu, kteří nejsou kvalifikováni jako zemědělec – kromě osob 
definovaných v (3) odstavci – můžou získat vlastnické právo k pozemku pouze v případě, že velikost 
plochy pozemků v jejich držení a plochy pozemku, které mají v úmyslu získat, celkově nepřesahuje 
velikost 1 hektaru. 

Odstavec (2) se nemá aplikovat v případě, že fyzická osoba, která není kvalifikována jako zemědělec, 
nebo cizí státní příslušník je blízkým příbuzným osoby převádějící vlastnické právo. 

Při zjištění míry oprávněnosti k získání majetku definované v odstavci (2), se do celkové velikosti 
plochy pozemku musí započítat také plocha (podjednotka) pozemku vyjmutá z obdělávané půdy 
evidované pod stejným popisným číslem. 

(2) Vlastnické právo k pozemku může získat 

a)  státem uznaná církev, nebo vnitřní církevní právnická osoba na základě vyživovací smlouvy, 
smlouvy na doživotní důchod, smlouvy o péči, darovací smlouvy a na základě poslední vůle,
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b)  s omezením a v trvání podle zákona o hypotečním ústavu, a hypotečním ústavu a zástavním 
listu,

c)  podle polohy pozemku příslušný místní orgán, v hlavním městě okresní orgán hlavního 
města (dále spolu: místní orgán daného osídlení) můžou získat vlastnické právo za účelem 
zvýšení veřejného zaměstnávání a rozvoje osídlení.

12.§ (1)  Vlastnické právo k pozemku výměnou lze získat v případě, že strany ve směnné smlouvě 
se zavazují k vzájemnému předávání vlastnického práva pozemku a

a)  jeden z předmětných pozemků k výměně se nachází ve stejném osídlení, kde leží pozemek, 
který je již v majetku partnera, který získává daný pozemek, nebo

b) jeden z partnerů

ba) je kvalifikován jako místní obyvatel, nebo 

bb)  bydliště, nebo zemědělský výrobní podnik jednoho z partnerů se již minimálně 3 roky 
nachází v místě, jehož správní hranice je od správní hranice prodejného pozemku 
vzdálena po veřejné, nebo pro veřejnou dopravu neuzavřené cestě, maximálně 20 km.

(2)  Vlastnické právo k pozemku lze darovat pouze blízkému příbuznému, státem uznávané církvi, 
ev. vnitřní církevní právní osobě, samosprávě, nebo státu. 

Dolní Rakousy 

Dolnorakouský zákon o převodech pozemků 2007 (NÖ GVG 2007)

Úřad pro převody pozemků musí právnímu úkonu udělit povolení, pokud to neodporuje obecnému 
zájmu na zachování, posílení nebo vytvoření výkonného rolnického stavu. Pokud takovýto zájem 
neexistuje, musí být takovéto povolení uděleno také tehdy, pokud právní úkon neodporuje zájmu 
na  zachování, posílení nebo vytvoření ekonomicky zdravého zemědělského nebo lesnického 
vlastnictví půdy. Toto povolení nesmí být uděleno zejména když 

1.  nabyvatel práva nebo nabyvatelka práva není zemědělec a existuje alespoň jeden zájemce nebo 
zájemkyně;

2.  zájem na posílení nebo vytvoření jednoho nebo několika rolnických provozů převažuje 
nad zájem o využití na základě dané smlouvy;

3.  existují důvody k domněnce, že nelze očekávat řádné obhospodařování zemědělského nebo 
lesnického pozemku nebo že tento bude bez důležitého důvodu vyňat ze zemědělského nebo 
lesnického využití, nebo

4.  protiplnění přesahuje podstatným způsobem bez dostatečného zdůvodnění místní tržní 
hodnotu.

Horní Rakousy

Hornorakouský zákon o převodech pozemků (Oö . GVG 1994)

(2) Nabytí práva podle odst. 1 musí být povoleno v případě, kdy bude vyhověno veřejným zájmům 
na zachování zemědělských nebo lesnických užitných ploch a

1. vytvoření, zachování a posílení výkonného rolnického stavu, nebo

2.  zachování a vytvoření ekonomicky zdravého středního, nebo malého zemědělského, nebo 
lesnického pozemkového vlastnictví a

1.  nabyvatel práva (nabyvatelka práva) může prokázat, že bude sám (sama) nabytý pozemek řádně 
obhospodařovat, nebo

2.  nabyvatel práva (nabyvatelka práva) prokáže, že bude nabytý pozemek řádně obhospodařovat 
jiná osoba a nabytí práva nemusí být zakázáno podle § 5.



124

PŘÍLOHA 1: PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ASPEKTŮ TRHU S PŮDOU  
1.2: VÝŇATKY ZÁKONŮ JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ K PŘEDNOSTNÍMU PRÁVU NA NÁKUP POZEMKU

Německo

Říšský sídelní zákon v upraveném znění publikovaném ve Spolkové sbírce zákonů část III, dispoziční 
číslo 2331–1, který byl naposledy změněn článkem 8 odstavec 2 zákona ze dne 29. července 2009.

Předkupní právo sídelního podniku

§ 4

(1)  Bude-li kupní smlouvou prodán zemědělský pozemek či mokřad nebo neobdělávaná půda, kterou 
lze zemědělsky zhodnotit, o velikosti nad dva hektary, pak má předkupní právo neziskový sídelní 
podnik, v jehož obvodu se nachází hlavní sídlo činnosti podniku, pokud prodej vyžaduje povolení 
podle zák. o převodu pozemků ze dne 28. července 1961 (Spolková sbírka zákonů I str. 1091) a podle 
mínění schvalovacího úřadu bylo třeba povolení zamítnout podle § 9 zák. o převodu pozemků; 
neexistuje-li hlavní místo činnosti, pak přísluší předkupní právo sídelnímu podniku, v jehož okrsku 
se nachází celý pozemek nebo jeho největší část.

(2)  Předkupní právo neplatí v případě, kdy povinná osoba pozemek prodá veřejnoprávní korporaci, svému 
manželovi nebo manželce či osobě, která je s ním příbuzná v přímé linii či spřízněná až do třetího stupně 
v boční linii nebo až do druhého stupně. Prodal-li vlastník pozemek veřejnoprávní korporaci, 
může být předkupní právo uplatněno jinak, než pro účely uvedené ve větě 1 pro v § 1 odst. 1 b. 
Veřejnoprávní korporace musí být před uplatněním předkupního práva vyslyšena. Předkupní 
právo nelze uplatnit, pokud pozemek potřebuje pro výkon svých povinností.

(3)  Předkupní právo nelze vyloučit kvůli tomu, že kupní smlouva dokládá nižší než dohodnutou 
odměnu. Vůči sídelnímu podniku platí za dohodnutou doložená odměna.

(4)  Vláda spolkové země může právním nařízením pro půdu nebo části půdy stanovit minimální 
velikost pozemků, které podléhají předkupnímu právu, na více než dva hektary; na omezenou 
dobu může minimální velikost stanovit na méně než dva hektary, pokud to bude zapotřebí 
pro provedení opatření ke zlepšení zemědělské struktury.

(5)  Sídelní úřad může rozhodnout, že má namísto neziskového sídelního podniku předkupní právo 
podle § 1 odst. 1 věta 3 orgán označovaný jako sídelní podnik.

§ 5

V případě nabytí majetku výkonem předkupního práva zanikají zákonná předkupní práva. Za z toho 
vzniklou finanční újmu musí osoba mající předkupní právo odškodnit vlastníka zaniklého práva 
v  penězích; toto však neplatí, pokud v okamžiku vzniku zaniklého práva již existovalo předkupní 
právo podle tohoto zákona. Nárok na odškodnění zaniká, pokud jej osoba mající nárok na odškodnění 
neuplatní soudní žalobou do tří let po nabytí vlastnictví osobou mající předkupní právo.

§ 6

(1)  Předkupní právo lze uplatnit, pokud dá sídelní úřad osobě mající předkupní právo na vědomí 
kupní smlouvu, která mu byla předložena podle § 12 zák. o převodu pozemků. Prohlášení osoby 
mající předkupní právo o uplatnění předkupního práva musí být sídelním úřadem předáno 
schvalovacímu úřadu, který mu kupní smlouvu předložil. Předkupní právo bude uplatňováno 
tak, že schvalovací úřad sdělí toto prohlášení povinným osobám; tak platí pro právní vztah mezi 
prodávajícím a osobou mající předkupní právo prodej za schválený.

(2)  Uplatnění předkupního práva se stane neúčinným, pokud schvalovací úřad nepředá oznámení 
během lhůty uvedené v § 6 odst. 1 zák. o převodu pozemků; toto neplatí v případě § 7 věty 2.

(3)  Uplatnění předkupního práva nebrání, že o potřebném povolení kupní smlouvy ještě nebylo 
rozhodnuto podle jiných zákonů.
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§ 7

Osoba mající předkupní právo je oprávněna si pozemek prohlédnout během lhůty uvedené v § 6 
odst. 1 des zák. o převodu pozemků. Bude-li mu vlastníkem či třetí osobou zabráněno ve výkonu 
práva a sdělí-li to schvalovacímu úřadu během této lhůty, lze předkupní právo uplatnit ještě ve lhůtě 
jednoho měsíce ode dne, kdy překážka pomine, pokud schvalovací úřad doručil prodávajícímu 
sdělení o prodloužení lhůty ve lhůtě uvedené v § 6 odst. 1 zák. o převodu pozemků.

§ 8

(1) Pro předkupní právo platí přiměřeně § 464 odst. 2 a §§ 465 až 468 občanského zákoníku. Předkupní 
právo se vztahuje také na současně prodávané příslušenství.

(2) Převzal-li kupující vedlejší plnění, které nelze odhadnout v penězích, pak vlastník nemá vůči 
osobě mající předkupní právo žádný nárok na vedlejší plnění a smluvní pokuty, které jsou stanoveny 
pro  jejich splnění.

§ 9

(1)  Nepoužije-li sídelní podnik uplatňující předkupní právo podle tohoto zákona, pozemek během 
šesti let po nabytí vlastnictví pro účely osídlení, pak může osoba, které příslušelo právo zapsané  
v pozemkové knize nebo záznamem zajištěné právo, které zaniklo podle § 5, požadovat, aby jí byl 
pozemek sídelním podnikem odevzdán za úhradu dohodnutou v předchozí kupní smlouvě, 
avšak s přihlédnutím k výdajům zvyšujícím hodnotu. Pokud existovalo několik práv tohoto druhu, 
pak přísluší nárok té osobě, jejíchž právo mělo přednost. Neexistuje-li žádná takováto oprávněná 
osoba, pak může kupující, do jehož práv sídelní podnik při uplatnění předkupního práva vstoupil, 
požadovat předání úhrady uvedené ve větě 1. Předání se nelze již dožadovat, pokud se sídelní 
podnik zavázal k převodu vůči jiné osobě dříve, než byl vznesen požadavek. 

(2)  Žádost musí být podána vůči sídelnímu podniku během jednoho roku po uplynutí lhůty uvedené 
v odstavci 1.

(3)  Podle § 5 zaplacená náhrada musí být sídelním podnikem vrácena, pokud škoda odpadá převodem 
pozemku.

§ 10

Námitky proti předkupnímu právu, které se zakládají na tom, že prodej nepotřebuje souhlasu podle 
zák. o převodu pozemků, nebo že by nebylo odepřeno souhlasu podle § 9 zák. o převodu pozemků, 
mohou být kromě povinné osoby vzneseny také kupujícím a tou osobou, v jejíž prospěch byla kupní 
smlouva uzavřena. Tyto námitky lze uplatnit pouze žádostí o rozhodnutí v rámci soudního řízení před 
soudem příslušným ve věcech agrárních. Předpisy týkající se žádosti o soudní rozhodnutí obsažené 
v § 22 zák. o převodu pozemků se použijí obdobně. 

§ 11

§ 11 a

Pokud profesionální zemědělci, kteří byli vyvlastněni, během tří let po uskutečněném vyvlastnění 
nakoupí jiným způsobem, aby se mohli věnovat zemědělství jako své hlavní pracovní činnosti, 
pozbývá vůči nim zákonné předkupní právo neziskového sídelního podniku platnosti do té míry, 
do jaké nově získaná plocha nepřekračuje co do rozlohy plochu odevzdanou.

Rumunsko

Zákon č. 17/2014 o některých opatřeních v úpravě prodeje-koupě zemědělských pozemků situovaných 
v extravilánu a o pozměnění zákona č. 268/2001 o privatizaci obchodních společností, které spravují 
pozemky veřejného a soukromého vlastnictví státu se zemědělským určením a o založení Agentury 
státních zemědělských pozemků.
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Kapitola III: Výkon přednostního práva

Čl. 4.

(1)  Zcizení zemědělských pozemků situovaných v extravilánu prodejem, se provádí s dodržením 
základních právních podmínek stanovených zákonem č. 287/2009 o Občanském zákoníku, Sb., 
ve znění pozdějších změn a předkupního práva spoluvlastníků, pachtýřů, sousedních vlastníků, 
jakož i rumunského státu, prostřednictvím Agentury pro státní zemědělské pozemky, v tomto 
pořadí, za stejnou cenu a za stejných podmínek.

(2)  Výjimku z ustanovení odst. (1) tvoří zcizení zemědělských pozemků situovaných v extravilánu, 
na kterých jsou tříděná archeologická naleziště, kdy prodej se provádí podle zákona č. 422/2001 
o ochraně národních historických památek, Sb., ve znění pozdějších změn.

(3)  Žádost a použití osvědčení podle pozemkové knihy ve smlouvách o převodu vlastnictví 
nemovitostí a další reálná práva představují důkaz o dobré víře jak pro účastníky smlouvy, tak i pro 
provádějícího odborníka ohledně postavení prodávajícího jako vlastníka prodávané nemovitosti 
podle popisu v pozemkové knize.

Čl. 5. 1

 (1)  Ve všech případech, kdy se požaduje soudní usnesení, v souladu s čl. 1.669 zákona č. 287/2009 
o Občanském zákoníku, Sb., ve znění pozdějších změn, které nahrazuje kupní smlouvu, je nutné, 
aby předběžná smlouva byla uzavřená právoplatnou formou a aby byly dodrženy podmínky 
stanovené čl. 3, 4 a 9 tohoto zákona.

 (2)  Žádost o zápis vlastnického práva do pozemkové knihy, podaná na základě soudního usnesení, 
které nahrazuje kupní smlouvu, bude zamítnuta v případě, že nebudou splněny podmínky 
stanovené tímto zákonem.

Čl. 6. 2

(1)  Odchylkou od čl. 1.730 a následujících zákona č. 287/2009, Sb., ve znění pozdějších změn, 
prodávající zaregistruje žádost o vyvěšení nabídky prodeje zemědělského pozemku situovaného 
v extravilánu, na obecním úřadě správní územní jednotky, do které pozemek patří, za účelem 
oznámení této skutečnosti osobám s předkupním právem. Žádost bude doprovázená nabídkou 
prodeje zemědělského pozemku a průkaznými doklady stanovenými aplikačními metodologickými 
normami tohoto zákona.

(2)  Do jednoho pracovního dne od registrace, obecní úřad je povinen vyvěsit nabídku prodeje 
ve svém sídle, případně na svých internetových stránkách, po dobu 30 dnů.

(3)  Obecní úřad je povinen zaslat strukturám ústředního aparátu Ministerstva zemědělství a rozvoje 
venkova, dále jen ústřední struktuře, respektive jeho oblastním strukturám, dále jen oblastním 
strukturám spis, který bude obsahovat seznam osob s předkupním právem, respektive opisy 
žádosti o vyvěšení nabídky prodeje a průkazných dokladů stanovených v odst. (1), do 3 pracovních 
dnů ode dne registrace žádosti.

(4)  Za účelem rozšířené transparence, ústřední struktura, respektive oblastní struktury, se do 3 pracovních 
dnů od registrace spisu stanoveného v odst. (3) jsou povinné vyvěsit na vlastních webových 
stránkách nabídku prodeje po dobu 15 dnů.

Čl. 7. 2

(1)  2 Držitel předkupního práva musí do lhůty 30 dnů stanovené v čl. 6 odst. (2), vyjádřit písemně záměr 
koupě, sdělit přijetí nabídky prodávajícího a zaregistrovat jí na sídle obecního úřadu, kde tato byla 
vyvěšená. Obecní úřad vyvěsí, do 24 hodin od registrace přijetí nabídky prodeje, údaje stanovené 
v metodologických normách pro aplikaci tohoto zákona, respektive je zašle za účelem vyvěšení 
na webových stránkách ústřední struktury, respektive oblastních struktur.
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(2)  Pokud do lhůty 30 dnů stanovené v čl. 6 odst. (2), vyjádří písemně svůj záměr koupě více osob 
s předkupním právem různého postavení, za stejnou cenu a za stejných podmínek, prodávající 
si vybere, při dodržení ustanovení čl. 4, osobu s předkupním právem, potenciálního kupujícího, 
a sdělí její jméno obecnímu úřadu.

(3)  Pokud do lhůty 30 dnů stanovené v čl. 6 odst. (2), vyjádří písemně svůj úmysl koupě více osob 
s předkupním právem stejného postavení a žádná další osoba s předkupním právem vyššího 
postavení nepřijala nabídku, za stejnou cenu a za stejných podmínek, prodávající si z nich vybere 
a sdělí její jméno obecnímu úřadu.

(4)  Pokud do lhůty 30 dnů stanovené v čl. 6 odst. (2), osoba s předkupním právem nižšího postavení 
nabídne vyšší cenu než cenu z nabídky prodeje nebo cenu nabídnutou osobami s předkupním 
právem vyššího postavení, prodávající může obnovit řízení s osobami s předkupním právem 
vyššího postavení, s registrováním nabídky prodeje za tuto cenu.

(5)  Řízeni stanovené v odst. (4) proběhne pouze jednou, do 10 dnů od vypršení 30denní lhůty 
uvedené v čl. 6 odst. (2). Po vypršení těchto 10 dní, prodávající sdělí obecnímu úřadu jméno osoby 
s předkupním právem.

(6)  Do 3 pracovních dní od sdělení uvedeného v odst. (2), (3) a (5), obecní úřad je povinen zaslat ústřední 
struktuře, respektive oblastním strukturám, identifikační údaje vybrané osoby s předkupním 
právem, potencionálního kupujícího, za účelem ověření splnění zákonných podmínek.

(7)  Pokud do 30denní lhůty uvedené v čl. 6 odst. (2), žádný z držitelů předkupního práva neprojeví 
záměr koupit pozemek, prodej pozemku je volný, s dodržením nařízení stanovených tímto 
zákonem a metodologickými normami s tím, že prodávající oznámí písemně tuto skutečnost 
obecnímu úřadu. Volný prodej pozemku za nižší cenu než za cenu požadovanou v nabídce prodeje 
stanovené v čl. 6 odst. (1) nebo za příznivějších podmínek než podmínek v něm uvedených, 
způsobuje absolutní neplatnost.

(8)  Pokud do 30denní lhůty uvedené v čl. 6 odst. (2), respektive do 10denní lhůty uvedené v čl. 7 odst. (5), 
prodávající změní údaje zapsané v nabídce prodeje, pak prodejce obnovuje registrační řízení 
žádosti uvedené v čl. 6, s dodržením ustanovení tohoto zákona.
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Příloha 1.3: PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO DOBU NÁJMU (PACHTU)

Slovinsko

Zákon o zemědělských pozemcích (ZZP) (Sbírka zákonů 59/96 z dne 25. 10. 1996) 29. článek

Doba nájmu musí odpovídat záměru využití najímaného pozemku a nesmí být kratší než:

 – 25 let, pokud se využije pozemek pro zakládání vinohradů, sadů nebo chmelnic;

 – 15 let, pokud se využije pozemek pro zakládání porostů rychle rostoucích listnáčů;

 – 10 let, pokud se využije pozemek pro jiné účely.

Zákon o zemědělské půdě stanoví předkupní práva za pronájem pozemku ve prospěch sousedních 
farmářů.

Bulharsko

(5)  Předání půdy z obecního pozemkového fondu, s výjimkou pastvin a luk dle odst. 6, b. 4, do nájmu 
nebo pronájmu se provádí dražbou nebo soutěží za podmínek a způsobem stanovených obecní 
radou. Na základě výsledků provedené dražby nebo soutěže se uzavře smlouva o nájmu nebo 
pronájmu. Doba nájmu nesmí být delší než 10 let.

Dánsko

Podle zákona o zemědělských podnicích je maximální doba nájmu celé farmy 30 let. Nájemníci musí 
žít v zemědělském podniku, ať spravují farmu, nebo ne. Nájemce nesmí vlastnit zemědělskou půdu 
na více než pěti podnicích.

Francie

Překlad zákona o venkovu (Code Rural) Francie

Kniha IV: Pacht zemědělského majetku (Livre IV : Baux ruraux)

Hlava 1.: Statut pachtu statku a pachtovní smlouvy za podíl na výnosu

Kapitola 1.: Režim obecného práva

L.411-1 - Každé poskytnutí nemovitosti za úplatu pro zemědělské využití za účelem využívání 
k výkonu zemědělské činnosti, definované v článku L.311-1, se řídí ustanoveními této hlavy, 
s výhradami, uvedenými v článku L.411-2. Toto ustanovení se týká veřejného pořádku. Stejně je tomu 
za předpokladu, že postupitel nebo majitel neprokáže, že smlouva nebyla uzavřena za účelem 
trvalého nebo opakovaného užívání majetku a se záměrem bránit uplatňování této hlavy:- jakéhokoli 
výhradního postoupení výtěžků vzniklých obděláváním, jestliže přísluší nabyvateli sklidit je nebo 
je nechat sklidit; smluv uzavřených s cílem odkoupení zvířat majitelem pozemku k zemědělskému 
využití, jestliže povinnosti, které normálně přísluší majiteli pozemku na základě ustanovení této hlavy, 
jdou k tíži majitele zvířat. Důkaz o existenci smluv uvedených v tomto článku může být proveden 
všemi prostředky.

L.411-2 - Ustanovení článku L.411-1 nelze uplatnit: -na dohody uzavřené na základě zvláštních právních 
předpisů; -na koncese a dohody, týkající se užívání lesů nebo majetku, spadajícího do lesního režimu, 
včetně zemědělského plánu nebo plánu pastvy; -na dohody uzavřené pro účely zajištění údržby 
pozemků, nacházejících se v blízkosti nemovitosti, určené k obytným účelům, a vytvoření závislosti;  
-na dohody o dočasném držení: 1. uzavřené s cílem zhodnotit majetek zahrnutý do dědictví, až proběhne 
řízení před příslušným soudem nebo až dočasná údržba v rámci ideálního spoluvlastnictví vyplyne 
ze soudního rozhodnutí, přijatého na základě článků 821 až 824 občanského zákoníku; 2. Umožňující 
pachtýři, jeho manželovi/manželce nebo m partnerovi/partnerce, s ní(m)ž je  vázán smlouvou  
o registrovaném partnerství, zůstat v celém nebo v části pronajatého majetku, když pacht vypršel 
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nebo byl ukončen a nebyl předmětem obnovení; 3. Směřující k dočasnému využívání majetku, jehož 
hlavní využití je nezemědělské povahy, nebo jehož zemědělské určení musí být změněno; -na majetek 
poskytnutý nějaké společnosti jednou osobou, která se účinně podílí na jeho využití v rámci jí samé.

L.411-3 Po konzultaci s Poradním výborem pro zemědělský pacht úřední vyhlášky stanovují, s ohledem 
na místní a regionální potřeby, charakter a maximální plochu pozemků, které netvoří podstatnou 
část pachtu, nebo podstatných částí zemědělského provozu, pro které může být udělena výjimka 
na základě ustanovení článků L. 411-4 až L. 411-7, L. 411-8 (odstavec 1), L. 411-11 až L. 411-16 a L. 417-3.  
Charakter a maximální plocha pozemků k ponechání při každém obnovení pachtu jsou uvedeny 
v aktuálně platné vyhlášce.

Odchylku uvedenou v prvním odstavci nelze použít pro pozemky, které jsou předmětem dělení 
po dobu kratší než devět let.

Pokud to není zaznamenáno písemně, pacht pozemků, splňujících podmínky uvedené v prvním 
odstavci, podléhá ustanovením článku 1774 občanského zákoníku.

Oddíl 1: Vyhotovení smlouvy, doba trvání a cena pachtu

Pododdíl 1: Vyhotovení smlouvy

L.411-4 Smlouvy o zemědělském pachtu musí být písemné. Pokud neexistuje písemný záznam z 
doby před 13. červencem 1946, pachtovní smlouvy, uzavřené ústně před tímto datem nebo po něm, 
jsou považovány za smlouvy, uzavřené na devět let podle doložek a za podmínek, stanovených 
vzorovou smlouvou, vyhotovenou Poradní komisí pro zemědělský nájem. Předávací protokol 
je sestaven kontradiktorně a na společné náklady v měsíci, předcházejícím před počátkem užívání, 
nebo v měsíci, který po něm následuje. Po uplynutí této lhůty jednoho měsíce nejpřičinlivější strana 
vyhotoví předávací protokol, o kterém uvědomí druhou stranu formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Ta má k dispozici dva měsíce na to, aby se vyjádřila k celému projektu nebo k jeho 
části, nebo aby jej akceptovala. Po uplynutí této lhůty bude mlčení znamenat souhlas a předávací 
protokol nabude právní moci a bude považován za kontradiktorně vyhotovený. Cílem předávacího 
protokolu je umožnit, aby bylo možné stanovit jíž v počátku zhodnocení ze strany pachtýře nebo 
škody, utrpěné na stavbách, pozemcích a plodinách. Přesně konstatuje stav budov a pozemků, stejně 
jako stupeň udržování pozemků a jejich průměrné výnosy během posledních pěti let.

Pododdíl 2: Trvání pachtovní smlouvy.

L.411-5 S výhradou ustanovení článku L.411-3 a pokud nejde o pronájem, který se řídí články L.411-40 
až L.411-45, trvání pachtovní smlouvy nemůže být kratší než devět let, bez ohledu na jakékoli doložky 
nebo opačné dohody.

L.411-6 Bez ohledu na předchozí článek, v okamžiku obnovení pachtovní smlouvy nemůže pachtýř 
odmítnout vložení klauzule o obnovení po ukončení šestého roku, následujícího po tomto obnovení 
ve prospěch manžela, partnera v rámci smlouvy o registrovaném partnerství nebo jednoho nebo 
několika zletilých potomků nebo nezletilých potomků prohlášených za plnoleté, kteří budou muset 
osobně hospodařit za podmínek, stanovených v článku L.411-59. Jestliže nějaká doložka o obnovení 
držby v průběhu trvání pachtovní smlouvy figuruje v původní pachtovní smlouvě nebo v obnovené 
pachtovní smlouvě, může být plněna jen za podmínek, stanovených v předchozím odstavci, pokud 
se nejedná o pachtovní smlouvu, uzavřenou nebo obnovenou jménem nezletilého majitele nebo 
spolumajitele, který se může po dosažení své plnoletosti nebo poté, co je prohlášen za plnoletého, 
dovolávat ve svůj prospěch doložky v pachtovní smlouvě při vypršení každého tříletého období 
pro účely osobního využití za výše uvedených podmínek. Majitel, který má v plánu obnovení držby 
v  průběhu pachtovní smlouvy, musí pachtýři úředně oznámit výpověď alespoň dva roky předem 
způsobem, předepsaným v článku L.411-47. Doložka o obnovení držby, k níž se přihlíží v tomto 
článku, nemůže být uplatněna vůči pachtýři, který se nachází v jedné ze situací, uvedených v druhém 
odstavci článku L.411-58 tohoto zákoníku.
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L.411-7 Žádné obnovení držby nemůže být provedeno kupujícím za úplatu při pořízení až do vypršení 
pachtovní smlouvy. Nicméně v případě převodu pozemku ve prospěch jednoho nebo několika 
potomků propachtovatele mohou tito provést úkon obnovení držby v průběhu pachtovní smlouvy 
v  jejich prospěch nebo ve prospěch jednoho z nich, za podmínek stanovených v článku L.411-6, 
odstavcích 1 a 2. Jestliže je pronajatá zemědělská půda prodána, případ pachtýře se rovněž řídí 
článkem 1743 občanského zákoníku, mimo ustanovení, týkající se předkupního práva.

L.411-8 Jestliže potomek pachtýře z jakéhokoli důvodu dosáhl postoupení pachtu ve svůj prospěch, 
bude považován za držitele své první pachtovní smlouvy, jen pokud k tomuto postoupení došlo dříve 
než alespoň šest let před datem vypršení pachtovní smlouvy. V opačném případě je nová pachtovní 
smlouva nebo obnovená pachtovní smlouva považována za první pachtovní smlouvu.

Pododdíl 3: Cena pachtu.

L.411-11 Cena každého pachtu statku závisí zejména na době trvání pachtu, s ohledem na případnou 
doložku o odkoupení v průběhu pachtu, na stavu a významu obytných a hospodářských budov, 
na kvalitě půdy, stejně jako na struktuře pronajatého majetku a případně na závazku pachtýře, že bude 
uplatňovat postupy šetrné k životnímu prostředí, v souladu s článkem L.411-27. Tato cena sestává 
na jedné straně z nájemného za obytné budovy, a na druhé straně z pachtovného za hospodářské 
budovy a volné pozemky.

Nájemné za obytné budovy je stanoveno v penězích mezi maximem a minimem, která jsou stanovena 
správním orgánem na základě údajů, vypočítaných podle podmínek, stanovených vyhláškou. 
Toto nájemné, stejně jako maxima a minima, je každoročně aktualizováno v závislosti na změně 
referenčního indexu pachtovného, zveřejněného Národním úřadem pro statistiku a ekonomická 
studia každé čtvrtletí, a odpovídajícího průměru, za dvanáct posledních měsíců, vývoji spotřebních 
cen mimo tabák a mimo nájemné. Tyto údaje lze uplatnit pro stávající pachtovní smlouvy k datu 
vstupu v platnost smlouvy, zaprotokolované správním orgánem v každém departmentu pro vyhlášení 
maxima a minima. Nájemné za obytné budovy, stanovené v těchto pachtovních smlouvách, může 
být revidováno na podnět jedné ze stran pachtovní smlouvy po zveřejnění výše uvedené listiny. 
V případě, že nedojde k dohodě mezi stranami, je nájemné za obytné budovy stanoveno soudem.

Pachtovné za volné pozemky a hospodářské budovy je stanoveno v penězích mezi maximem 
a minimem, vyhlášenými správním orgánem.

Toto pachtovné, stejně jako maxima a minima, jsou aktualizovány každý rok podle odchylky národního 
indexu pachtu statků.

Tento index sestává:

a)  ze 60 % z vývoje hrubého příjmu zemědělských podniků na hektar, zjištěného z celostátního 
plánu v průběhu pěti předcházejících let;

b) ze 40 % z vývoje celkové úrovně cen v předcházejícím roce.

Podmínky pro výpočet indexu a jeho složek jsou upřesněny předpisem.

Národní index pachtovného a jeho roční odchylka jsou zaznamenány před 1. říjnem každého roku 
vyhláškou ministerstva zemědělství.

Bez ohledu na předchozí ustanovení, nájemné za volné pozemky, týkající se trvalých kultur vinic, 
sadů, pěstování olivových a citrusových plodů, a za hospodářské budovy k nim příslušející, může být 
posouzeno z hlediska množství komodit mezi maximy a minimy, vyhlášenými správním orgánem.

V tomto případě se neuplatní ustanovení, týkající se aktualizace pachtovného za volné pozemky 
a hospodářské budovy, stanovené v tomto článku.

Správní orgán určuje maxima a minima, uvedená v odstavcích výše, na návrh okresních poradních 
paritních výborů a případně národního výboru. V případě neplnění závazků těmito výbory přistoupí 
samotný příslušný úřad k této fixaci.
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Tato maxima a minima jsou předmětem nového přezkumu nejpozději jednou za šest let. Jestliže jsou 
upravena, cena aktuálních nájmů může být revidována, s výhradou ustanovení, uvedených v prvním 
odstavci článku L.411-13, jen při obnovení nebo, pokud se jedná o dlouhodobý pronájem, na začátku 
každého nového devítiletého období. Není-li dosaženo dohody, soud zabývající se zemědělským 
pachtem, stanoví novou cenu pachtu.

Minima, vyhlášená správním orgánem, nelze uplatnit pro nájemné, jestliže pachtovní smlouva 
zahrnuje klauzule, zmíněné ve třetím odstavci článku L.411-27.

L.411-12 Cena pachtu se platí v hotovosti. Nicméně pro trvalé kultury vinařství, sadařství, pěstování 
citrusových plodů a oliv a na základě dohody mezi stranami, je možno platit pacht v naturáliích nebo 
část v naturáliích a část v hotovosti. Kromě případu, že by propachtovatel po dohodě s pachtýřem 
realizoval investice, přesahující jeho zákonné povinnosti, nebo jestliže jsou investice uloženy pachtýři 
veřejnou právnickou osobou, nebo ještě pokud propachtovatel definitivně podpořil odškodnění 
pachtýři, odstupujícímu na základě článků L. 411-69 až L. 411-77, pacht statku nemůže zahrnovat, 
kromě ceny, vypočtené tak, jak je uvedeno v článku L.411-11, žádné poplatky ani službu jakéhokoli 
druhu.

L.411-13 Pachtýř nebo propachtovatel, který při uzavírání pachtovní smlouvy uzavřel smlouvu 
na cenu vyšší nebo nižší, než je alespoň desetina pachtovní hodnoty dané kategorie pronajatého 
pozemku, může se v průběhu třetího roku užívání a jedenkrát během každého pachtu obrátit na soud, 
zabývající se zemědělským pachtem, který stanoví pro zbývající období platnosti pachtovní smlouvy, 
na základě žádosti, obvyklou cenu pachtu statku podle výše uvedených podmínek. Možnost revize, 
uvedená v předchozím odstavci, platí pro třetí rok prvního pachtu stejně, jako pro třetí rok každého 
z obnovených nájmů.

L.411-14 Ustanovení článků L.411-11 až L.411-13 jsou veřejná; ustanovení druhého odstavce článku 
L.411-13 mají výkladový charakter.

L.411-15 Jestliže je propachtovatelem právnická osoba podle veřejného práva, může být pachtovní 
smlouva uzavřena buď smírnou cestou, nebo cestou přisouzení.

Jestliže je pachtovní smlouva uzavřena smírnou cestou, cena pachtu statku se musí pohybovat mezi 
maximem a minimem, uvedeným v článku L.411-11 tohoto zákoníku.

Jestliže je pachtovní smlouva uzavřena přisouzením, je dražba zastavena, jakmile nabídnutá cena pro 
pacht statku dosáhne maximální výše, stanovené podle článku L.411-11. V takovém případě se všichni 
dražitelé mohou přihlásit jako pachtýři za maximální cenu. V případě většího počtu dražitelů za tuto 
cenu zvolí mezi nimi propachtovatel příjemce nové pachtovní smlouvy, nebo přistoupí k losování.

Bez ohledu na způsob uzavření pachtovní smlouvy je přednost vyhrazena provozovatelům, kteří 
využívají dotace na zařízení pro mladé zemědělce nebo alternativně provozovatelům obce, která 
splňuje podmínky profesní způsobilosti a rozlohy, vidovaných v článku L.331-2 tohoto zákoníku, 
stejně jako jejich seskupením.

Tato ustanovení se uplatňují pro smlouvy víceletých zemědělských provozů nebo pastvin uvedených 
v článku L.481-1.

L.411-16 Vyhláška Rady státu stanoví podmínky uplatnění článků L.411-11 až L.411-15.

L.411-18 Předpisy, vztahující se k rozloze pozemku, poskytnutého do pachtu, jsou uvedeny v článku 
1765 občanského zákoníku.

L.411-24 Podmínky slevy z ceny pachtu v případě zničení celé nebo části úrody v důsledku 
nepředvídatelné události během pachtu se řídí články 1769 až 1773 občanského zákoníku. Ve všech 
případech, v důsledku zemědělských kalamit, je propachtovatel zemědělského majetku osvobozen 
od pozemkové daně nebo je mu daň snížena, částka, od které je osvobozen nebo jíž je zproštěn, 
půjde ve prospěch pachtýři zemědělské půdy. V důsledku toho pachtýř zemědělské půdy odečte 
od částky za pacht statku, která má být zaplacena, z titulu roku, v němž došlo ke škodní události, 
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částku, rovnající se částce, představující úlevu, poskytnutou od propachtovatele. V případě, že platba 
za pacht statku proběhla před stanovením úlevy, majitel musí částku vrátit pachtýři.

Oddíl 2: Práva a povinnosti pachtýře týkající se provozu

L.411-26 Pachtýř zemědělského statku je povinen upozornit propachtovatele na neoprávněné 
získání věci nebo majetku, spáchané na pozemku, v souladu s podmínkami článku 1768 občanského 
zákoníku.

L.411-27 Povinnosti pachtýře, týkající se pronajatého pozemku, se řídí ustanoveními článků 1766 
a 1767 občanského zákoníku.

Skutečnosti, že pachtýř pronajatého pozemku uplatňuje postupy, jejichž cílem je ochrana vodních 
zdrojů, biologická rozmanitost krajiny, kvalita produktů, půd a ovzduší, prevence přírodních rizik 
a boj proti erozi, se není možno dovolávat v rámci podpory žádosti o ukončení smlouvy, formulované 
propachtovatelem na základě tohoto článku.

Klauzule vidující, zda pachtýř pronajaté půdy dodržuje postupy, jejichž cílem je ochrana vodních 
zdrojů, biologická rozmanitost krajiny, kvalita produktů, půd a ovzduší, prevence přírodních rizik 
a boj proti erozi, včetně povinností udržovat minimální míru ekologických infrastruktur, mohou být 
zahrnuty do pachtovních smluv v následujících případech:

 y pro zajištění udržení těchto postupů nebo infrastruktur na pronajatém pozemku nebo 
pronajatých pozemcích;

 y  jestliže je propachtovatelem právnická osoba podle veřejného práva, sdružení pověřené 
ochranou životního prostředí, právnická osoba pověřená „sociálním podnikáním“, uznávaná 
charitativní nadace nebo nadační fond;

 y  pro parcely, umístěné v prostorách, uvedených v článcích L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, 
L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 až L. 341-6, L. 371-1 až L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 
a L. 562-1 zákona o životním prostředí, v článku L.1321-2 zákona o veřejném zdraví a v článku 
L.114-1 tohoto zákoníku pod podmínkou, že tyto prostory jsou předmětem úředního správního 
dokumentu a v souladu s tímto dokumentem.

Vyhláška Rady státu stanoví podmínky uplatnění třetího a předposledního odstavce tohoto článku, 
zejména povahu klauzulí, které mohou být zahrnuty do pachtovních smluv.

L.411-28 Po dobu trvání pachtovní smlouvy a s výhradou souhlasu propachtovatele může pachtýř 
shromáždit a seskupit několik přilehlých pozemků, odstranit v mezích pronajatého pozemku náspy, 
živé ploty, příkopy a stromy, které je oddělují nebo rozdělují na části, když mají tyto operace za 
následek zlepšení podmínek pro hospodaření. Propachtovatel má k dispozici lhůtu dvou měsíců, aby 
podal námitky proti provádění prací, uvedených v předchozím odstavci, od data oznámení o přijetí 
doporučeného dopisu, zaslaného pachtýřem. Po uplynutí této lhůty se absence písemné odpovědi 
vysvětluje jako souhlas.

L.411-29 Bez ohledu na ustanovení článku 1766 občanského zákoníku, uvedená v článku L.411-27, 
pachtýř může v zájmu zlepšení podmínek hospodaření přistoupit buď k přeměně zemědělských 
pozemků na travnaté, nebo k zatravnění zemědělských pozemků, nebo k provedení kultivačních 
opatření, která nejsou uvedena v pachtovní smlouvě. Není-li dosaženo přátelské dohody, musí podat 
propachtovateli ve lhůtě jednoho měsíce, předcházejícího tomuto úkonu, podrobný popis prací, 
které má v úmyslu provést. Pokud má propachtovatel za to, že takové úkony způsobují degradaci 
půdy, může se obrátit na soud, zabývající se zemědělským pachtem, ve lhůtě čtrnácti dnů od přijetí 
oznámení pachtýřem. Pachtýř může provést nebo nechat provést tyto práce, jestliže neobdržel 
žádné námitky, nebo jestliže soud, zabývající se zemědělským pachtem, neuznal přípustnost nebo 
odůvodněnost námitky propachtovatele. Není-li doložkou nebo dohodou stanoveno jinak, pachtýř 
se nemůže v žádném případě odvolávat na ustanovení, uvedená v oddílu IX této kapitoly.



133

PŘÍLOHA 1: PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ASPEKTŮ TRHU S PŮDOU  
1.3: PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO DOBU NÁJMU (PACHTU)

Oddíl 3: Ukončení pachtu

L.411-30 I. -Jestliže veškerý majetek, zahrnutý do pachtu je zcela zničen z důvodu nepředvídatelných 
událostí, pacht je plným právem ukončen. II. - Jestliže majetek, zahrnutý do pachtu, je zničen zčásti 
nebo úplně z důvodu nepředvídatelných událostí a jestliže toto zničení vážně ohrožuje ekonomickou 
bilanci provozu, je propachtovatel povinen, pokud o to pachtýř požádá, rekonstruovat do výše částek, 
proplacených pojišťovnami, tuto budovu nebo ekvivalentní budovu. Jestliže náklady přesahují částky, 
takto uhrazené, může propachtovatel převzít veškeré náklady, spojené s rekonstrukcí, a nabídnout 
pachtýři zvýšení ceny pachtu. V případě, že pachtýř neakceptuje nabízené zvýšení, soud, zabývající 
se zemědělským pachtem, na základě oznámení kterékoli ze stran stanoví novou výši pachtu. III. 
V případě, že se pachtýř podílí na financování nákladů na rekonstrukci, aplikují se ustanovení článků 
L. 411-69, L. 411-70 a L. 411-71. Jestliže majetek není rekonstruován, pachtýř může požádat o ukončení 
pachtu.

L.411-31 I. Není-li zákonem stanoveno jinak, bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení a s výhradou 
ustanovení článků L.411-32 a L.411-34, propachtovatel může žádat ukončení pachtu jen tehdy, jestliže 
svůj požadavek odůvodní jedním z následujících důvodů:

1.  Dvě nezaplacení pachtu statku nebo podílu výrobků, poskytovaných propachtovateli, 
přetrvávající v době vypršení lhůty tří měsíců po upomínce, následující po splatnosti. Tato 
upomínka musí pod sankcí neplatnosti uvádět podmínky tohoto ustanovení;

2.  Činnosti pachtýře takové povahy, že by tato činnost mohla ohrozit dobré hospodaření s půdou, 
zejména skutečnost, že nemá k dispozici pracovní síly potřebné pro provoz;

3. Nedodržování klauzulí, uvedených ve třetím odstavci článku L.411-27, pachtýřem.

Výše uvedených důvodů není možno se dovolávat v případě vyšší moci nebo v případě vážných 
a legitimních důvodů.

II. -  Propachtovatel může rovněž žádat ukončení pachtu, jestliže doloží jeden ze dvou následujících 
důvodů:

1. Jakékoli porušení ustanovení článku L.411-35;

2. Jakékoli porušení ustanovení prvního odstavce článku L.411-38;

3.  Jakékoli porušení povinností, které jsou po pachtýři požadovány na základě článků L. 411-37,  
L. 411-39, L. 411-39-1, pokud je toto porušení takové povahy, že by mohlo způsobit újmu 
propachtovateli;

4.  Pokud provozovatel nerespektuje podmínky, stanovené příslušným orgánem, pro přidělení 
majetku sekce na základě článku L.2411-10 všeobecného zákona o územních samosprávních 
celcích.

V případech, uvedených v bodech 1. a 2. tohoto bodu II, má majitel právo vrátit se k držení a pachtýř 
musí nahradit škody, vzniklé z neplnění pachtovní smlouvy.

L.411-32 Majitel může kdykoli ukončit pacht pozemků, jejichž určení pro zemědělské využití může 
být změněno a které se nacházejí v městské části, na základě místního urbanistického plánu nebo 
k tomu sloužícího urbanistického dokumentu. V případě absence místního urbanistického plánu 
nebo k tomu sloužícího urbanistického dokumentu nebo, pokud existuje místní urbanistický plán, 
mimo městské zóny uvedené v předchozím odstavci, může být vykonáno právo ukončit smlouvu na 
pozemky za účelem změny jejich určení pro zemědělské účely jen s povolením správního orgánu. 
Ukončení smlouvy musí být úředně oznámeno pachtýři formou mimosoudního úkonu a nabývá 
účinnosti jeden rok po tomto úředním oznámení, které musí uvádět povinnost majitele změnit 
nebo nechat změnit určení pozemků s ohledem na místní urbanistický plán nebo k tomu sloužící 
urbanistický dokument, pokud existuje, během tří let následujících po ukončení smlouvy. Jestliže je 
ekonomická bilance jeho provozu vážně ohrožena částečným ukončením, může pachtýř požadovat, 
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aby se ukončení pachtu týkalo celého pronajatého majetku. Pachtýř je odškodněn za újmu, kterou 
utrpěl, jako v případě vyvlastnění. Nemůže být nucen opustit prostory před ukončením probíhajícího 
sklizňového roku při zaplacení odškodnění, které může být splatné, nebo předběžného odškodnění 
stanoveného v případě, že nedojde k souhlasu stran, předsedou soudu, zabývajícího se zemědělským 
pachtem, rozhodujícím ve zkráceném soudním řízení.

L.411-33 Pachtýř může požadovat ukončení pachtu v následujících případech:

 y  pracovní neschopnost, která má závažný charakter a jejíž délka přesahuje dva roky, na straně 
pachtýře nebo některého z členů jeho rodiny, nepostradatelného pro výkon prací na statku;

 y  úmrtí jednoho nebo několika členů rodiny pachtýře, nepostradatelných pro výkon prací 
na farmě;

 y  pachtýř nabyl statek, který musí obhospodařovat sám;
 y  odmítnutí povolení k provozu, proti němuž měl námitky správní orgán na základě článků L.331-1  

a následujících, zavazujících pachtýře ke sladění struktury svého podniku s ustanoveními 
schématu generálního ředitele pro zemědělské podniky.

Ve všech těchto případech, jestliže konec sklizňového roku nastane alespoň o devět měsíců později 
než událost, která je příčinou ukončení smlouvy, může ukončení pachtu při volbě pachtýře vstoupit 
v platnost buď na konci stávajícího sklizňového roku, nebo na konci následujícího sklizňového roku. 
V opačném případě ukončení vstoupí v platnost až na konci následujícího sklizňového roku.

Dále pachtýř, který dosáhne důchodového věku braného v úvahu pro účely starobního pojištění 
pro pracovníky v zemědělství může, odchylně od ustanovení článku L.411-5, ukončit pacht na konci 
jednoho z ročních období podle data, k němuž dosáhne požadovaného věku.

V tomto případě musí pachtýř úředně oznámit své rozhodnutí majiteli alespoň dvanáct měsíců 
předem.

V případě úmrtí pachtýře pacht pokračuje ve prospěch jeho manžela, partnera, s nímž uzavřel 
smlouvu o registrovaném partnerství, jeho předků a potomků, kteří se podílejí na hospodaření, 
nebo se na něm účinně podíleli během posledních pěti let před úmrtím. Nicméně právo na pacht 
může být přiznáno soudem, zabývajícím se zemědělským pachtem, manželovi, partnerovi v rámci 
smlouvy o registrovaném partnerství, nebo jednomu z právních nástupců, splňujícímu výše uvedené 
podmínky. V případě vícenásobných žádostí soud rozhodne s ohledem na zájmy a schopnosti 
jednotlivých uchazečů řídit provoz a udržovat jej.

Právní nástupci pachtýře mají také právo požádat o ukončení pachtu ve lhůtě šesti měsíců od smrti 
jejich právního předchůdce.

Propachtovatel může požadovat ukončení pachtu do šesti měsíců ode dne, kdy se o smrti dověděl, 
jestliže zesnulý pachtýře nezanechal manžela, partnera v rámci občanské smlouvy o solidaritě nebo 
právního nástupce, splňujícího podmínky, uvedené v prvním odstavci.

Jestliže konec sklizňového roku nastane alespoň o devět měsíců později, než kdy došlo k úmrtí, 
ukončení pachtu může při výběru právních nástupců vstoupit v platnost buď na konci stávajícího 
sklizňového roku, nebo na konci následujícího sklizňového roku. V opačném případě ukončení pachtu 
vstoupí v platnost až na konci následujícího sklizňového roku.

Oddíl 4: Postoupení pachtu a podnájem

L.411-35 S výhradou zvláštních ustanovení o převoditelných nájmech mimo rámec rodiny, uvedených 
v kapitole VIII této hlavy, a nehledě na ustanovení článku 1717 občanského zákoníku, je jakýkoli 
převod pachtu zakázán, pokud není převod schválen se souhlasem propachtovatele ve prospěch 
manžela, partnera pachtýře, s nímž jej pojí smlouva o registrovaném partnerství, podílejícího se 
na provozu, nebo ve prospěch potomků pachtýře, kteří dosáhli plnoletosti nebo byli prohlášeni 
za plnoleté. Jestliže propachtovatel nedá souhlas, může být převod povolen soudem, zabývajícím se 
zemědělským pachtem.
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Stejně tak může pachtýř se souhlasem propachtovatele, nebo pokud to není možné, s povolením 
soudu, zabývajícího se zemědělským pachtem, přibrat k pachtu jako spolupachtýře svého manžela 
nebo partnera, v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, a který se podílí na provozu, nebo 
potomka, který dosáhl plnoletosti.

Jestliže se spolupachtýř přestane podílet na provozu pronajatého majetku, spolupachtýř, který 
pokračuje v provozu, má k dispozici tři měsíce od tohoto ukončení na to, aby propachtovatele požádal 
doporučeným dopisem s doručenkou, aby pacht nadále pokračoval výhradně pod jeho jménem. 
Majitel může vyjádřit námitky jen tím, že se obrátí ve lhůtě, stanovené vyhláškou, na soud, zabývající 
se zemědělským pachtem, který rozhodne o jeho žádosti. Tento odstavec lze uplatnit u nájmů, od 
jejichž uzavření uplynuly již více než tři roky, ledaže by k ukončení činnosti spolupachtýře došlo 
v důsledku vyšší moci.

Pod hrozbou neplatnosti musí doporučený dopis na jedné straně plně reprodukovat ustanovení 
třetího odstavce tohoto článku a na straně druhé uvádět výslovně důvody tohoto požadavku, stejně 
jako datum ukončení činnosti spolupachtýře.

Jakýkoli podnájem je zakázaný. Nicméně propachtovatel může pachtýři schválit podnájmy pro 
účely využití prázdnin a volného času. Žádný z těchto podnájmů nesmí překročit dobu tří po sobě 
následujících měsíců. V tomto případě uživatel pachtu nemá žádné právo na jeho obnovení ani 
na udržení prostor při jeho vypršení. V případě odmítnutí propachtovatele se pachtýř může obrátit na 
soud, zabývající se zemědělským pachtem. Soud může v případě, že důvody odmítnutí propachtovatele 
považuje za neopodstatněné, povolit pachtýři uzavřít zamýšlený podnájem. V  takovém případě 
stanoví podíl výnosu z pachtu obytných budov. Toto povolení musí být předmětem písemné dohody. 
Podíl z výnosu z pachtu, který platí pachtýř propachtovateli, podmínky, za nichž nesou strany náklady 
na případné práce, stejně jako, odchylně od článku L.411-71, podmínky výpočtu případné náhrady 
škody pachtýřem na konci pachtu, jsou stanoveny touto dohodou. Smluvní strany v rámci smlouvy 
o pachtu podléhají ustanovením dvou posledních odstavců článku 8 zákona č. 89-462 ze dne  
6. července 1989, který směřuje ke zlepšení pachtovních vztahů a kterým se mění zákon č. 86-1290 
ze dne 23. prosince 1986.

Pachtýř může ubytovávat v pronajatých obytných budovách své předky, potomky, sourozence, stejně 
jako jejich manžele nebo partnery v rámci smlouvy o registrovaném partnerství. Nemůže vyžadovat 
pro toto ubytování další vnitřní uspořádání budovy nebo rozšíření stavby.

Ustanovení tohoto článku jsou veřejná.

Oddíl 5: Vstup do společnosti

L.411-37

I.  S výhradou ustanovení článku L.411-39-1, za předpokladu oznámení propachtovateli nejpozději 
do dvou měsíců následujících po poskytnutí, doporučeným dopisem pachtýře, který je členem 
společnosti, jejímž předmětem je především zemědělská problematika, může této společnosti 
poskytnout na dobu, která nesmí překročit dobu, během níž zůstává držitelem pachtu, celý nebo 
část majetku, jehož je pachtýřem, aniž by tento úkon musel zavdat podnět k přidělení podílů. Tato 
společnost může mít právní subjektivitu právnické osoby, nebo jedná-li se o případnou společnost, 
se může řídit stanovami zřízenými úkonem, jemuž bylo přiřazeno určité datum. Její kapitál musí 
být z větší části vlastněn fyzickými osobami.

Oznámení, adresované propachtovateli, uvádí název společnosti, obchodní soud, u něhož 
je společnost zaregistrována, a pozemky, které pachtýř dává k dispozici. Pachtýř oznamuje 
propachtovateli stejným způsobem skutečnost, že přestává pronajatý majetek poskytovat 
společnosti, stejně jako jakoukoli změnu, která nastala u výše jmenovaných položek. Toto oznámení 
musí být adresováno do dvou měsíců, následujících po změně situace.

Pacht může být ukončen jen tehdy, jestliže pachtýř nesdělil informace, uvedené v předchozím 
odstavci, ve lhůtě jednoho roku po upozornění propachtovatelem doporučeným dopisem 
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s  doručenkou. K  ukončení však nemůže dojít, pokud opomenutí nebo zjištěné nesrovnalosti 
neměly povahu snahy uvést propachtovatele v omyl. 

II.  -S předchozím souhlasem propachtovatele může pachtýř poskytnout jakékoli právnické osobě 
jiné, než jsou osoby uvedené v bodě I, s převážně zemědělským zaměřením, jíž je členem, na dobu 
nepřesahující dobu, během níž zůstává držitelem pachtu, celou pronajatou nemovitost nebo část 
nemovitosti, kterou si pronajímá, aniž by tento úkon vyvolal nutnost přidělit podíly.

Tato žádost o předběžný souhlas musí být adresována propachtovateli doporučeným dopisem 
s doručenkou nejpozději dva měsíce před datem účinnosti poskytnutí. Pod hrozbou neplatnosti 
musí žádost o souhlas uvádět název právnické osoby, stanovy a upřesňovat odkazy na pozemky, 
které pachtýř dává k dispozici. Jestliže propachtovatel nedá najevo svůj nesouhlas do dvou měsíců, 
má se za to, že souhlasí. Pachtýř informuje propachtovatele o skutečnosti, že přestává poskytovat 
pronajatý majetek právnické osobě, a oznamuje mu každou změnu, která nastane. Toto oznámení 
musí být posláno doporučeným dopisem s doručenkou ve lhůtě dvou měsíců následujících po 
změně situace.

III.  -V případě poskytnutí pozemků za podmínek uvedených v bodech I a II, pachtýře, který zůstává 
sám držitelem pachtu, musí pod hrozbou ukončení pachtu pokračovat v hospodaření na tomto 
majetku a podílet se účinně a trvale na pracích v těchto prostorách, podle regionálních zvyklostí 
a v závislosti na významu provozu.

L.411-38 Pachtýř může vložit svoje pachtovní právo do občanské společnosti pro zemědělské 
podnikání nebo do sdružení majitelů nebo provozovatelů jen s osobním souhlasem propachtovatele, 
aniž by bylo dotčeno právo na náhradu druhé strany. Tato ustanovení mají veřejný charakter.

Oddíl 6: Výměna a pacht pozemků

 L.411-39 Během trvání pachtu může pachtýř provést výměnu nebo pacht pozemků, které vedou 
k zajištění lepšího využití.

Výměny se mohou týkat jen užívání a mohou být provedeny v rámci celého nebo části pronajatého 
pozemku. Okresní poradní výbor pro zemědělský pacht a okresní správní orgán zveřejní vyhláškou 
pro každý zemědělský region podíl plochy pronajatého pozemku, který může být vyměněn. Tento 
podíl se může měnit v závislosti na struktuře provozů zhodnocovaných pachtýřem. Pro pozemky, 
uvedené v článku 17-1 zemědělského zákoníku, nemůže být nižší než polovina celkové plochy 
pronajatého pozemku.

Výměny, uvedené v tomto článku, se mohou týkat veškerého pronajatého majetku, jen pokud jeho 
plocha nepřekročí pětinu prahové hodnoty, uvedené v článku L.312-1, s ohledem na povahu plodin.

Pachtýř o tom informuje majitele doporučeným dopisem s doručenkou. Majitel, který má v úmyslu 
podat námitky, se obrátí na soud, zabývající se zemědělským pachtem, ve lhůtě dvou měsíců od přijetí 
oznámení od pachtýře. V opačném případě se má za to, že s transakcí souhlasí.

Držiteli pachtu je zachováno jeho předkupní právo na pozemky, které byly předmětem výměny 
užívání z titulu tohoto článku.

L.411-39-1 Během trvání pachtu pachtýře, vykonávající buď individuálně, nebo v rámci nějaké 
společnosti se zemědělským zaměřením, jíž poskytl k dispozici pronajatý majetek za podmínek, 
uvedených v článku L-411-37 nebo v článku L.323-14, nebo společnost, která má z poskytnutí prospěch, 
nebo držitel pachtu, mohou přistoupit ke společnému osevnímu postupu v rámci společného 
podniku, zřízeného mezi fyzickými a právnickými osobami, který se řídí stanovami, vyhotovenými 
jako listina s určitým datem. Společný osevní postup vylučuje poskytování obytných budov.

Pachtýř nebo společnost informuje majitele doporučeným dopisem s doručenkou minimálně 
dva měsíce před poskytnutím. Posledně jmenovaný, pokud má v úmyslu podat námitky k záměru 
společného osevního postupu, se musí obrátit na soud, zabývající se zemědělským pachtem ve lhůtě, 
stanovené předpisem. V opačném případě se má za to, že společný osevní postup akceptoval.
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Oznámení, adresované propachtovateli, musí uvádět název společnosti a pronajaté pozemky, které 
byly dány k dispozici, a zahrnuje stanovy společnosti. Pachtýř oznámí propachtovateli stejnou 
formou, že přestává dávat k dispozici pronajaté pozemky, stejně jako každou změnu, která nastane 
ve výše uvedených záležitostech.

Neinformování majitele může být potrestáno ukončením pachtu.

Pachtýř, který dál zůstává držitelem pachtu, musí, pod hrozbou ukončení pachtu, dál účinně 
pokračovat v hospodaření na pronajatém pozemku, který dal k dispozici.

Oddíl 7: Zvláštní ustanovení týkající se ročních obnovitelných pronájmů

L. 411-40 S výhradou uplatnění ustanovení hlavy VII knihy I. zákoníku o zemědělských pronájmech, 
týkající se kontroly staveb zemědělských provozoven, může pronajímatel odsouhlasit zemědělci, 
již působícím v jiném provozu, jehož plocha je přinejmenším stejná jako prahová hodnota, uvedená 
v  článku L.312-1, roční obnovitelný pacht na maximální dobu trvání šest let, týkající se pozemku, 
na kterém navrhuje, že by mohl usadit po uplynutí jednoho z ročních obnovení jednoho nebo několik 
zletilých potomků, jmenovitě uvedených, kteří dosáhli plnoletosti ke dni zřízení.

Tento pacht je poskytován za cenu a za podmínek, stanovených v případě potřeby v souladu s články 
L.411-11 až L.411-16 nebo L.417-3.

L.411-41 Pachtýř může vypovědět pacht doporučeným dopisem s doručenkou alespoň dva měsíce 
před datem každého ročního obnovení. Propachtovatel může ukončit pacht za stejných podmínek 
s cílem usadit svého potomka nebo své potomky jmenovitě uvedené v právním aktu o pachtu.

L.411-42 Jestliže po uplynutí šestého roku pachtu propachtovatel neusadil své potomky, pacht 
je  transformován plným právem na běžný pacht. Nedojde-li k dohodě smírnou cestou, soud, 
zabývající se zemědělským pachtem, stanoví jeho cenu. Stejně tomu je v případě postoupení 
pozemku za úplatu. Tento pacht je považován za první pacht a vstupuje v platnost k datu, k němuž 
byl pacht transformován.

L.411-43 Jestliže poživatel nebo poživatelé výhod neplní podmínky, které jsou po nich požadovány 
v souladu s článkem L.411-59, uplatní se ustanovení článku L.411-66. Znovu dosazený pachtýř požívá 
výhod z ustanovení článku L.411-42, počínaje svým znovuusazením.

L.411-44 Jestliže pachtovní smlouva byla transformována na zemědělský pacht, který se řídí touto 
knihou, pachtýř nemůže uplatňovat ustanovení, týkající se postoupení pachtu, výměn nebo nájmů 
pozemků a odškodnění odcházejícímu pachtýři.

L.411-45 Jestliže je propachtovatelem ideální spoluvlastnictví nebo společnost, vytvořená mezi členy 
jedné a téže rodiny až do třetího stupně včetně, ustanovení článků L. 411-40 až L. 411-44 lze uplatnit, 
jestliže pacht musí být ukončen usazením jednoho z potomků jednoho z ideálních spoluvlastníků 
nebo společníků.

Oddíl 8: Právo na obnovení a právo obnovit držení

L.411-46 Pachtýř má právo na obnovení pachtu, nehledě na jakékoli opačné klauzule, ustanovení nebo 
ujednání, ledaže by propachtovatel předložil vážné a legitimní důvody, uvedené v článku L.411-31,  
nebo že by se dovolával práva obnovení držby za podmínek, stanovených v článcích L. 411-57 
až L. 411-63, L. 411-66 a L. 411-67. V případě odchodu jednoho z manželů nebo partnerů v rámci 
registrovaného partnerství, spolupachtýře, manžel nebo partner, který pokračuje v hospodaření, má 
právo na obnovení pachtu. Pachtýř a spolupachtýř, uvedený v předchozím odstavci, musí splňovat 
stejné podmínky pro hospodaření a bydlení, jako podmínky pro uživatele výhod práva na obnovu 
držby na konci pachtu v článku L.411-59.

L..411-47 Majitel, který má v úmyslu vyjádřit námitky k obnovení, musí pachtýři úředně oznámit 
výpověď alespoň osmnáct měsíců před vypršením pachtu formou mimosoudního úkonu. Pod hrozbou 
neplatnosti musí výpověď: -uvádět výslovně důvody propachtovatele; -uvést v případě výpovědi 
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kvůli obnovení držby příjmení, jméno, věk, bydliště a profesi poživatele výhod nebo poživatelů výhod, 
kteří mají provozovat společně pronajatý majetek a, případně, pro případ překážky, podpůrného 
poživatele výhod, stejně jako obytný prostor, popřípadě obytné prostory, které budou muset obývat 
po obnovení držby poživatel nebo poživatelé výhod převzatého majetku; -reprodukovat znění 
prvního odstavce článku L.411-54. Neplatnost však nebude uložena, pokud zjištěné opomenutí nebo 
nepřesnost nebudou takové povahy, že by mohly pachtýře uvést v omyl.

L.411-48 Žádný poživatel výhod nemůže být nahrazen osobou nebo osobami uvedenými ve výpovědi, 
ledaže by z důvodů vyšší moci nebyli schopni hospodařit za podmínek, uvedených v článcích L. 411-58  
až L. 411-63 a L. 411-67. V takovém případě: -pokud se jedná o žádost o obnovení držby kvůli 
umístění některého potomka, může být nahrazen buď jeho manžel nebo partner v rámci smlouvy 
o registrovaném partnerství, buď jiný zletilý potomek, nebo nezletilý potomek prohlášený za zletilého 
plným právem; -pokud se jedná o žádost o obnovení osobní držby propachtovatele, tento může být 
nahrazen buď svým manželem nebo partnerem v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, nebo 
jedním ze svých zletilých potomků nebo nezletilých potomků, kteří byli prohlášeni za zletilé plným 
právem. V případě úmrtí propachtovatele může jeho dědic požívat výhod výpovědi, pokud splňuje 
podmínky, uvedené v článcích L.411-58 až L.411-63 a L.411-67.

L.411-49 Nabyvatel zemědělského majetku za úplatu nemůže uplatnit výpověď, danou bývalým 
propachtovatelem kvůli výkonu práva obnovení držby.

L.411-50 Nedojde-li k podání výpovědi, je pacht obnoven na dobu devíti let. Není-li dohodnuto jinak, 
klauzule a podmínky nového pachtu jsou tytéž jako klauzule a podmínky bývalého pachtu; nicméně 
pokud nedojde ke shodě obou stran, stanoví soud týkající se zemědělských nájmů cenu a rozhodne 
o klauzulích a sporných podmínkách nové pachtovní smlouvy; cena je stanovena v souladu s články 
L.411-11 až L.411-16.

L.411-52 Není-li to zaznamenáno písemně, pacht pozemků, splňujících podmínky stanovené 
v článcích L.411-3 a L.411-4, podléhá ustanovením článku 1775 občanského zákoníku.

L.411-53 Nehledě na jakoukoli opačnou klauzuli, propachtovatel může odmítnout obnovení pachtu 
jen tehdy, když uvede jeden z důvodů, zmíněných v článku L.411-31 a v podmínkách, stanovených 
v uvedeném článku.

L.411-54 Výpověď může být pachtýřem postoupena soud, který se zabývá zemědělským pachtem, 
ve lhůtě, stanovené vyhláškou, ode dne jejího obdržení pod hrozbou propadnutí práva. K propadnutí 
práva nedojde, pokud je výpověď podána opožděně nebo neobsahuje náležitosti, požadované 
pod hrozbou neplatnosti na základě článku L.411-47. Soud vyhodnotí důvody uváděné majitelem 
v  úředním oznámení výpovědi. Pokud zjistí, že výpověď není odůvodněná jedním z důvodů, 
uvedených v článku L.411-31, nařídí ponechání pachtýře v provozu na novou pachtovní smlouvu 
v trvání devíti let.

L.411-55  Jakýkoli pachtýř, který má v úmyslu neobnovit pachtovní smlouvu, musí úředně oznámit své 
rozhodnutí majiteli alespoň osmnáct měsíců před vypršením pachtovní smlouvy. V případě nepodání 
výpovědi je pachtovní smlouva obnovena na dobu trvání devíti let za podmínek, stanovených 
v článku L.411-50.

L.411-56 Obnovení pachtovní smlouvy má za následek odložení výkonu nájemcova práva 
na odškodnění, uvedeného v oddílu IX této kapitoly, do doby odchodu z pozemku.

L.411-57 Propachtýř může obnovit držbu pro sebe samotného nebo pro jednoho z členů své rodiny 
až  do třetího stupně včetně, plochy stanovené vyhláškou prefekta, přijatou na základě návrhu 
poradního paritního okresního výboru pro zemědělský pacht pro účely stavby obytného domu. 
Propachtýř může rovněž za stejných podmínek obnovit držbu budovy, umístěné na pozemku 
o  výměře, která je v souladu s výměrou, stanovenou výše uvedenou vyhláškou prefekta, jehož 
změna určení je povolena v souladu s předposledním odstavcem 6. bodu II článku L.123-1-5 zákona 
o urbanistice, tím okamžikem, kdy tato obnova držby neohrožuje provoz pachtýře.
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V takovém případě musí propachtovatel pachtýři úředně oznámit výpověď osmnáct měsíců 
před datem účinnosti obnovení držby, která může nastat jen pod podmínkou, že propachtovatel 
doloží získání stavebního povolení nebo prohlášení, které jej nahrazuje, pokud jsou tyto formality 
vyžadovány v souladu se zákonem o urbanistice.

Toto obnovení držby může být uskutečněno jen jednou během počátečního pachtu nebo během 
jeho následných prodloužení.

Výše pachtovného za statek je snížena proporcionálně k ploše, u níž došlo k obnovení držby.

Stavba musí respektovat předpisy, týkající se životního prostředí a vzdálenosti vzhledem k sídlu 
provozu a k hospodářským budovám.

Toto právo lze vykonat bez újmy na uplatnění článků L.411-69 až L.411-78.

Propachtovatel může vykonat své právo na obnovení držby za stejných podmínek u pozemků 
přilehlých nebo sousedících se stávajícími obytnými domy bez dostatečné pozemkové závislosti.

Pro účely uplatnění předchozího odstavce jsou podmínky pro udělení stavebního povolení a podmínky 
týkající se dodržování pravidel vzdálenosti neúčinné. Pokud nedojde k výstavbě obytného domu ve 
lhůtě dvou let od obdržení stavebního povolení, výpověď je považována za neplatnou a pachtýř 
se může vrátit k užívání pozemku. Stejně tomu je v případě, že budova, uvedená v poslední větě 
prvního odstavce, nebyla použita k účelu, kvůli kterému byla obnovena držba ve lhůtě dvou let od 
data účinnosti obnovení držby.

L.411-58 Propachtovatel má právo odmítnout obnovení pachtu, jestliže chce obnovit držení 
pronajatého majetku pro sebe nebo ve prospěch svého manžela nebo partnera, s nímž je vázán 
smlouvou o registrovaném partnerství, nebo zletilého potomky nebo potomka prohlášeného 
za zletilého.

Nicméně pachtýř může podat námitku proti obnovení držby, když jemu samotnému, nebo v případě 
spolupachtýřů, jednomu ze spolupachtýřů zbývá méně než pět let do důchodového věku, stanoveného 
pro starobní důchod pracovníků v zemědělství, nebo méně než pět let věku, umožňujících mu užít 
si v plné míře výhod důchodu. V každém z těchto případů je pachtovní smlouva prodloužena plným 
právem o dobu, rovnající se době, která má umožnit pachtýři nebo jednomu z jeho spolupachtýřů 
dosáhnout odpovídajícího věku. Stejná pachtovní smlouva může být prodloužena jen jednou. 
Během tohoto období není možný žádný převod pachtu. Pachtýř musí do čtyř měsíců ode dne, kdy 
přijal výpověď úředně oznámit majiteli, doporučeným dopisem s doručenkou, své rozhodnutí podat 
námitku proti obnovení držby, nebo se kvůli sporné výpovědi přímo obrátit na soud, zabývající se 
zemědělským pachtem.

Jestliže má propachtovatel v úmyslu obnovit držbu pronajatého majetku na konci prodlouženého 
období, musí dát novou výpověď za podmínek, stanovených v článku L.411-47.

V případě, že obnovení držby podléhá schválení na základě ustanovení hlavy III knihy III, týkajících se 
kontroly staveb pro hospodářské využití, může soud, zabývající se zemědělským pachtem, na žádost 
jedné ze stran nebo z moci úřední, odložit rozhodnutí až do obdržení konečného povolení.

Nicméně odložení rozhodnutí je oprávněné, pokud bylo povolení pozastaveno v rámci předběžného 
opatření.

Jestliže odložení rozhodnutí bylo nařízeno, je současná pachtovní smlouva plným právem 
prodloužena až do konce sklizňového roku, v němž se povolení stává definitivním. Pokud k povolení 
dojde během dvou posledních měsíců stávajícího sklizňového roku, je pachtovní smlouva plným 
právem prodloužena až do konce následujícího sklizňového roku.

Jestliže jsou pozemky při obnovení jejich držby v rámci společnosti určené k obdělávání a tento úkon 
podléhá schválení, toto schválení musí být této společnosti uděleno.
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Jestliže byl pronajatý majetek zcizen za úhradu doživotní renty zcela nebo částečně formou plnění 
osobních služeb, právo obnovení držby nemůže být na majetku vykonáno v prvních devíti letech 
po datu nabytí.

L.411-59 Příjemce výhod, plynoucích z obnovení držby, se musí od tohoto okamžiku věnovat 
hospodaření na majetku alespoň po dobu devíti let buď samostatně, nebo v rámci společnosti s právní 
subjektivitou právnických osob, nebo v rámci společného podniku, jehož stanovy jsou zhotoveny 
písemně a k určitému datu. Nemůže se omezovat jen na řízení a dozor nad hospodařením, a musí se 
účinně a trvale podílet v daném regionu na pracích podle zvyklostí regionu a v závislosti na významu 
provozu. Musí vlastnit potřebný živý inventář a nezbytné zařízení, nebo pokud neexistuje, prostředky 
k jejich získání. Poživatel výhod, plynoucích z obnovení držby, musí sám obývat obytné budovy 
převzatého majetku nebo obytné prostory, nacházející se v blízkosti pozemku a umožňující tak 
přímé využití. Poživatel výhod z obnovení držby musí doložit všemi možnými prostředky, že splňuje 
povinnosti, které mu jsou uloženy na základě obou předchozích odstavců, a že splňuje podmínky 
způsobilosti nebo profesní zkušenosti, uvedené v článcích L.331-2 až L.331-5, nebo že získal povolení 
k provozu na základě těchto ustanovení.

L.411-60 Právnické osoby, pod podmínkou, že předmětem jejich činnosti je zemědělství, mohou 
vykonávat své právo držby na pozemcích, které získaly do vlastnictví nebo užívání, minimálně devět 
let před datem výpovědi. Tyto podmínky nejsou požadovány od zemědělských výrobních sdružení, 
působících společně, nebo od společností, založených mezi manželi, partnery v rámci registrovaného 
partnerství, rodiči nebo příbuznými do čtvrtého stupně včetně. Provoz musí být zajišťován v souladu 
s předpisy, uvedenými v článcích L.411-59 a L.411-63 jedním nebo několika členy společností, 
uvedených v tomto článku. Nicméně, členové právnických osob, uvedených v první větě tohoto 
článku, mohou zajišťovat provoz majetku, získaného obnovením držby, jen když vlastní obchodní 
podíly společnosti již nejméně devět let, kdy je získali za úplatu.

L.411-61 V případě, že propachtovatel vyměnil celý pronajatý majetek nebo jeho část, a pokud tato 
výměna neproběhla mezi rodiči nebo příbuznými až do třetího stupně včetně, nebo také pokud 
proběhla v rámci úkonů výměny a dobrovolných převodů zemědělských nemovitostí, uskutečněných 
na základě článků L. 124-1 až L. 124-13, právo držby nemůže být vykonáno na vyměněném majetku 
před vypršením devítiletého období, počínaje datem řečené výměny.

L.411-62 Aniž by byla dotčena ustanovení článku L.411-57, propachtýř nemůže obnovit držbu 
jedné části majetku, který pronajal, jestliže toto částečné obnovení držby by mohlo vážně ohrozit 
ekonomickou rovnováhu celku daného provozu, zajišťovaného pachtýřem.

Odchylně od podmínek, stanovených v tomto článku a v článcích L. 411-58 až L. 411-61, L. 411-63 
a L.  411-67, propachtovatel má právo odmítnout obnovení pachtu pouze na část majetku, který 
pronajal, jestliže předmětem výkonu tohoto práva je rozšířit v rámci prahové plochy definované na 
základě bodu I (1.) článku L.331-2 zákoníku o zemědělském pachtu a námořním rybolovu jiný provoz, 
který rovněž poskytl k pachtu, a to tak, aniž by ekonomická rovnováha provozu takto redukovaného 
byla vážně ohrožena.

V případech uvedených ve dvou předchozích odstavcích má pachtýř možnost úředně oznámit 
propachtovateli až do vypršení stávajícího pachtu své rozhodnutí neobnovit nájem.

L.411-63 Propachtovatel nebo poživatel výhod z práva na obnovu držby, uvedený v prvním 
odstavci článku L.411-58, který využil tohoto práva, může před vypršením lhůty devíti let, stanovené 
v  prvním odstavci článku L.411-59, vložit majetek z obnovené držby do zemědělského sdružení 
pod podmínkou, že se bude osobně věnovat obdělávání pozemků tohoto sdružení za podmínek, 
stanovených v článcích L. 411-59 a L. 411-60. 

L.411-64 Právo na obnovu držby, jak je stanoveno v článcích L. 411-58 až L. 411-63, L. 411-66  
a L.  411-67, nemůže být vykonáno ve prospěch osoby, která dosáhla k předpokládanému datu 
obnovení držby důchodového věku, braného v úvahu v rámci starobního pojištění pro pracovníky 
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v zemědělství, ledaže by se jednalo v případě poživatele výhod z práva na obnovení držby o zřízení 
provozu o rozloze, nepřevyšující rozlohu, stanovenou na základě článku L.732-39. Jestliže je rozloha 
provozu nebo provozů zhodnocovaných pachtýřem vyšší než tato hranice, může propachtovatel, 
odchylně od článků L.411-5 a L.411-46:

 y  buď odmítnout obnovení pachtu pachtýři, který dosáhl věku odchodu do důchodu braného 
v úvahu v rámci starobního pojištění zaměstnanců v zemědělství;

 y  nebo omezit obnovení při vypršení tříletého období, během něhož pachtýř dosáhne tohoto 
věku;

Pachtýř může požadovat na propachtovateli plným právem odložení data účinnosti výpovědi 
na  konec sklizňového roku, kdy dosáhne věku, umožňujícího mu užívat si v plné míře důchodu.

V případech uvedených v druhém a třetím odstavci musí propachtovatel upozornit pachtýře na jeho 
záměr odmítnout obnovení pachtu nebo jej ukončit mimosoudním úkonem, úředně oznámeným 
alespoň osmnáct měsíců předem.

Ustanovení tohoto článku lze uplatnit, aby měl majitel v úmyslu zcizit nebo pronajmout pachtýři, 
jehož věk je nižší než věk odchodu do důchodu, braný v úvahu v rámci starobního pojištění 
pracovníků v zemědělství, nebo pracovat pro vlastníka. V tomto posledním případě, nejedná-li se  
pro propachtovatele o zřízení provozu za podmínek, stanovených v prvním odstavci tohoto článku, 
nesmí dosáhnout věku odchodu do důchodu, braného v úvahu v rámci starobního pojištění 
zaměstnanců v zemědělství.

Pachtýř, vyloučený z důvodu svého věku, může převést svůj pacht na svého manžela nebo partnera 
v rámci smlouvy o registrovaném partnerství, který se podílí na hospodaření, nebo na jednoho ze svých 
potomků, který dosáhl plnoletosti nebo byl prohlášen za plnoletého, za podmínek stanovených 
v článku L.411-35. Poživatel výhod z převodu má právo na obnovení svého pachtu.

Pod hrozbou neplatnosti musí výpověď, daná na základě tohoto článku, reprodukovat znění 
předchozího odstavce.

L.411-66 V případě zjištění, že poživatel výhod obnovení držby nesplňuje podmínky, stanovené 
v  článcích L.411-58 až L.411-63 a L.411-67 nebo že majitel provedl obnovení držby jen s cílem 
dopustit se podvodu na právech pachtýře, zejména když prodá majetek, pronajme jej, nebo  
zde praktikuje prodej porostu trávy nebo sena, má pachtýř právo užívat prostory za určitých 
podmínek proti vůli vlastníka, jestliže rozhodnutí, validující výpověď, ještě nebylo vykonáno, nebo 
právo na znovuzačlenění parcel do pronajatých pozemků, nebo na jejich opětovné vzetí do užívání 
s náhradou škody nebo bez ní.

Znovuzačlenění, stanovené v předchozím článku, nemůže být uloženo, pokud by byla jeho 
výsledkem, s ohledem na majetek, který pachtýř používá, možnost rozvíjet hospodaření na pozemku, 
přesahujícím práh rozlohy, definovaný na základě bodu I (1.) článku L.331-2 zákoníku o zemědělském 
pachtu a námořním rybolovu.

L.411-67 Propachtovatel-provozovatel lomu má právo vykonat obnovení držby na konci pachtu s cílem 
uvést do chodu provoz pro řádný chod svého oboru parcely, které vlastní. Musí se zavázat, že bude 
efektivně využívat zemědělskou půdu, která je předmětem obnovení držby. Právo na obnovení držby 
je omezeno na parcely, nezbytné pro provoz těchto lomů.

L.411-68 Jestliže se manželé podílejí společně a obvyklým způsobem na hospodaření na statku, 
manžel, který je držitel pachtu tohoto provozu, nemůže bez výslovného souhlasu druhého manžela 
akceptovat ukončení pachtu, postoupit pacht nebo se zavázat, že nebude žádat obnovení, aniž by byl 
dotčen článek 217 občanského zákoníku. Na jakékoli opačné ujednání nebude brán zřetel. Manžel, 
který neudělil svůj souhlas s úkonem, se může domáhat zneplatnění; žaloba na neplatnost je zahájena 
do jednoho roku ode dne, kdy se o úkonu dověděl.
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Oddíl 9: Náhrada škody odstupujícímu pachtýři
Pachtýř, který svou prací a svými investicemi zhodnotil pronajatou zemědělskou půdu, má právo při 
ukončení pachtovní smlouvy na náhradu škody od majitele, bez ohledu na příčinu ukončení pachtu.

Vylepšením se rozumí opravy, nezbytné k údržbě budovy, potřebné pro zajištění provozu pronajatého 
majetku nebo pro bydlení pachtýře, uskutečněné pachtýřem se souhlasem propachtovatele 
a přesahující rámec jeho zákonných povinností. Stejně je tomu s pracemi, jejichž cílem bylo umožnit 
hospodaření na pronajatém majetku v souladu se zákony a předpisy.

V případě prodeje pronajatého majetku musí být kupující upozorněn veřejným činitelem nebo vyšším 
soudním úředníkem, pověřeným prodejem, na skutečnost, že bude muset snést při odstoupení 
pachtýře břemeno možného odškodnění tomuto pachtýři.

Pokud se prodej uskutečnil prostřednictvím nabídkového řízení, měly by zadávací podmínky uvádět 
povahu, náklady a datum zhodnocení, uskutečněného pachtýřem za podmínek, stanovených 
v článcích L.411-71 a L.411-73. Tato indikace je stanovena veřejným činitelem nebo vyšším soudním 
úředníkem, který je pověřen prodejem na základě informací, poskytnutých propachtovatelem  
a pachtýřem; v případě neshody mezi stranami hlásí položky, u nichž došlo k neshodě.

Požadavek odstupujícího pachtýře na odškodnění za zhodnocení, uskutečněná na pronajatých 
pozemcích, je stanoven na dvanáct měsíců ode dne ukončení pachtu pod hrozbou propadnutí práva.

L.411-70 Aby bylo umožněno zaplacení odškodnění, mohou bankovní instituce nebo finanční 
společnosti přiznat propachtovatelům, kteří o to požádají, speciální dlouhodobé půjčky. Jestliže 
pachtýř získal půjčku na realizaci zhodnocení a tato půjčka není zcela splacena, propachtovatel, 
pokud o to tento požádá, přejímá práva a povinnosti pachtýře a dlužné odškodnění je v důsledku 
toho sníženo.

L.411-71 Odškodnění je stanoveno takto:
1.  Pokud se jedná o budovy a stavby, pevně spojené s půdou, odškodnění se rovná nákladům na 

práce, odhadované ke dni vypršení pachtovní smlouvy, snížené o 6% za každý rok, který uplynul 
od implementace. Nicméně podle podmínek, stanovených vyhláškou Rady státu v  případě 
hospodářských budov, obytných budov a staveb pevně spojených s půdou, bude moci být 
stanoveno úředním rozhodnutím provést kalkulaci odškodnění podle tabulek amortizace, 
ustanovených v rámci vnitrostátní klasifikace. V každém případě se náhrada škody poskytuje jen 
do té míry, že provedená opatření zachovávají účinnou hodnotu používání.

2.  Pokud se jedná o obhospodařování polí, rovná se souboru nákladů, včetně hodnoty lidské 
práce, odhadovaných k datu vypršení pachtovní smlouvy, které byly vynaloženy pachtýřem 
před  zahájením zemědělské produkce, po odečtení amortizace, vypočítané od tohoto data, 
aniž by mohla překročit výši přidané hodnoty vložené do pozemků jejich obděláváním.

3.  Pokud se týká prací na přeměně půdy pro účely jejího zúrodnění nebo změny úrodnosti, 
ovlivňující zvýšení výrobního potenciálu pozemku o více než 20%, zemědělské zhodnocení, 
stejně jako zhodnocení pozemků, uvedené v článku L.411-28, rovná se náhrada škody částce, 
kterou by stálo po vypršení pachtovní smlouvy vykonání prací pachtýřem, kdy by měl účinek prací 
přetrvávat i po jeho odchodu, po odečtení amortizace, jejíž trvání nemůže překročit osmnáct let. 
Výše odškodnění může být stanovena srovnáním mezi stavem pozemků, když pachtýř započal 
v hospodaření na pozemcích, a tímto stavem při jeho odchodu, nebo za pomoci znaleckého 
posudku. V takovém případě může znalec použít jakoukoli metodu, která mu umožní vyhodnotit 
s přesností výši odškodnění vůči odstupujícímu pachtýři.

4.  V případě obnovení držby, uskutečněné na základě článků L. 411-6, L. 411-58 a L. 411-60 tohoto 
zákoníku, a pokud se jedná o práce pravidelně vykonávané na základě 1) a 3) bodu I článku 
L.411-73 tohoto zákoníku, odškodnění se rovná hodnotě zhodnocení ke dni vypršení pachtovní 
smlouvy, s ohledem na technické a ekonomické podmínky využití.

5.  Pokud se jedná o práce, uložené úředním orgánem, je odškodnění stanoveno jako v bodu 1, 
s výjimkou písemné a předběžné dohody stran.
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Část prací, uvedených v tomto článku, jejichž financování bylo zajišťováno subvencí, nezakládá nárok 
na odškodnění.

Práce uvedené v tomto článku, které mají charakter luxusu, nebo které nebyly provedeny 
za přiměřenou cenu, zakládají nárok na odškodnění jen do té míry, jako kdyby se jednalo o běžná 
zařízení realizovaná za přiměřenou cenu.

L.411-72 Jestliže bude zjištěno nějaké poškození pronajatého majetku, má propachtovatel právo 
v okamžiku vypršení pachtu na náhradu škody ve výši utrpěné škody.

L.411-73 Práce na zhodnocení, na které se nevztahuje doložka v pachtovní smlouvě, mohou být 
provedeny jen za dodržení jednoho z následujících postupů:

1. Bez předběžného souhlasu propachtovatele mohou být vykonávány:

 y  práce, osvobozené od tohoto povolení zákonem č. 67-561 ze dne 12. července 1967, týkajícím se 
zhodnocení bydlení a znění textů, o které se opírá jejich uplatnění;

 y  práce, uvedené na seznamu, sestaveném na základě úředního rozhodnutí pro jednotlivé přírodní 
oblasti s ohledem na strukturu a směřování provozů. Tento seznam bude moci zahrnovat 
jen práce, vyžadované místními podmínkami, a související práce, pokud jde o zhodnocování 
stávajících hospodářských budov s instalací vody a elektřiny v těchto budovách, s ochranou 
živého inventáře v podmínkách bezpečnosti a ochrany plodin a organických hnojiv, a pokud 
jde o stavby spojené s půdou, s účastí na společných úkonech v rámci asanace, odvodnění 
a zavlažování, stejně jako na technických pracích zajišťujících lepší produktivitu půd beze změny 
jejich přirozeného určení;

 y  veškeré práce, jiné než ty, které se týkají produkce nad zemí, stejně jako výsadby, jejichž 
amortizační doba, vypočítaná podle podmínek, stanovených článkem L.411-71, nepřekročí 
víc než šest  let trvání pachtu. Nicméně pokud pachtýř nedostal výpověď ve lhůtě, stanovené 
článkem L.411-47 nebo článkem L.416-3, podle situace, připočítává se k době trvání stávajícího 
pachtu doba nového pachtu včetně prodloužení plným právem, stanoveného v článku L.411-58, 
odstavci druhém.
Dva měsíce před výkonem prací musí pachtýř předat propachtovateli popis a odhad těchto 
prací. Propachtovatel může buď rozhodnout, že náklady půjdou k jeho tíži, nebo v případě 
nesouhlasu ohledně navrhovaných prací nebo podmínek jejich provedení, z důvodů závažných 
a legitimních, se může obrátit na soud, zabývající se zemědělským pachtem ve lhůtě dvou měsíců 
pod hrozbou propadnutí práva. Pachtýř může provést nebo nechat provést tyto práce, jestliže 
proti nim nebyly podány žádné námitky, pokud soud neuznal přípustnost nebo opodstatněnost 
důvodů k námitkám, které mu byly předloženy, nebo jestliže propachtovatel neprovedl ve lhůtě 
jednoho roku práce, jež se zavázal vykonat.

2.  Pro výsadbu, stavbu budov určených k produkci nad zemí a, případně, prodej bioplynu, elektřiny 
a tepla z metanizace, pachtýř pro účely získání povolení propachtovatele tomuto úředně oznámí 
svůj návrh. V případě odmítnutí propachtovatelem, nebo pokud neobdrží odpověď do dvou 
měsíců od úředního oznámení, které mu podal, mohou být práce povoleny soudem zabývajícím 
se zemědělským pachtem, ledaže by se propachtovatel rozhodl provést je na své náklady ve 
lhůtě stanovené dohodou s pachtýřem, nebo není-li to možné, ve lhůtě stanovené soudem 
zabývajícím se zemědělským pachtem.

3.  Pachtýř může postavit nebo nechat postavit obytnou budovu na pozemku, zahrnutém 
do  pachtu, jen pokud získal předem písemný souhlas propachtovatele. Vykonává tedy práce 
na své náklady a nese daně a poplatky příslušející k postavené budově.

Pokud se jedná o práce, které mu byly uloženy správním orgánem, pachtýř úředně oznámí 
propachtovateli návrh na realizaci těchto prací.

Propachtovatel může rozhodnout, že převezme náklady na tyto práce ve lhůtě, stanovené 
po dohodě s pachtýřem.
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V případě, že propachtovatel odmítne, nebo pokud neodpoví do dvou měsíců od úředního 
oznámení, nebo pokud nedodrží svůj závazek vykonat předepsané práce ve smluvené lhůtě, má 
se za to, že pachtýř disponuje souhlasem propachtovatele s provedením těchto prací.

4.  Pokud jde o všechny ostatní zhodnocovací práce, musí pachtýř obdržet povolení 
od  propachtovatele. K tomuto účelu mu úředně oznámí svůj návrh, stejně jako okresnímu 
technickému výboru, jehož složení a podmínky intervence jsou stanoveny vyhláškou Rady státu. 
Propachtovatel může rozhodnout, že je vykoná na své náklady ve lhůtě, stanovené po dohodě 
s pachtýřem. Jestliže odmítne nebo neodpoví do dvou měsíců od úředního oznámení, pachtýř 
o tom informuje okresní technický výbor, který disponuje lhůtou dvou měsíců na to, aby zaujal 
stanovisko.

Pachtýř může provést nebo nechat provést práce, pokud propachtovatel nevznesl u soudu, 
zabývajícího se zemědělským pachtem žádnou námitku proti příznivému stanovisku výboru, 
pokud soud neuznal přípustnost nebo opodstatněnost důvodů námitky, která mu byla 
přednesena, nebo pokud propachtovatel neprovedl ve stanovené lhůtě práce, které se zavázal 
vykonat.

Stavební povolení, v případě, že je vyžadováno, je požadováno samotným pachtýřem 
od okamžiku, kdy má povolení k výkonu prací s ohledem na výše uvedená ustanovení.

II.  Bez ohledu na postup, který bude uplatněn, práce, vidované v tomto článku musí, vyjma souhlasu 
propachtovatele, představovat určitý užitný charakter pro provoz.

Pro práce, zahrnuté do kolektivních operací odvodnění nebo zavlažování, musí pachtýř připojit 
ke svému návrhu, úředně oznámenému propachtovateli, písemný závazek, že zaplatí odpovídající 
daně profesnímu sdružení, které jsou pokryty prostřednictvím vedlejší funkce. V tomto případě 
souhlas propachtovatele dává mandát, aby byl tento zastupován pachtýřem v rámci odborového 
nebo pozemkového sdružení, které zastřešuje dané práce.

Jestliže práce mají vliv na vlastní konstrukci budovy, může propachtovatel vyžadovat, pokud 
nedojde ke smírnému řešení, aby byly provedeny pod vedením a kontrolou odborníka jmenovaného 
soudním orgánem.

L.411-74 Trestem odnětí svobody v délce dvou let a pokutou ve výši 30.000 € nebo jen jedním z těchto 
dvou trestů bude potrestán jakýkoli propachtovatel, jakýkoli odstupující pachtýř nebo jakýkoli 
prostředník, který přímo nebo nepřímo, při příležitosti změny provozovatele získá nebo se pokusí 
získat neodůvodněné předání hotovosti nebo cenných papírů, se snahou prosadit nebo pokusit se 
prosadit obnovení držby movitého majetku za cenu, která neodpovídá jeho tržní hodnotě.

Protiprávně inkasované částky podléhají opakování. Jsou navyšovány o úrok, vypočítaný na základě 
jejich zaplacení, a rovnají se zákonné úrokové sazbě, uvedené v článku L.313-2 měnového a finančního 
zákoníku, navýšené o tři body.

V případě obnovy držby movitého majetku za cenu, která neodpovídá jeho tržní hodnotě, může být 
uplatněna žaloba na opakování v okamžiku, kdy zaplacená částka překročila uvedenou hodnotu o víc 
než 10 %.

Žaloba na opakování, uplatněná proti propachtovateli, zůstává přípustná po celou dobu trvání 
počáteční pachtovní smlouvy a obnovených nájmů, které následovaly, stejně jako v případě výkonu 
práva na obnovení držby, během lhůty osmnácti měsíců ode dne účinnosti výpovědi.

L.411-75 V případě převodu pachtu na základě článku L.411-35 nebo článku L.411-38, zhodnocení, 
provedená na pozemku odstupujícím pachtýřem a které mu dávají právo, dle znění pachtovní smlouvy, 
na náhradu škody, stanovenou v článku L.411-69, mohou být postoupena přistupujícímu pachtýři.  
V případě článku L.411-38 takto převedená zhodnocení dávají nárok na přiznání podílů ve prospěch 
postupitele. V případě článku L.411-35 nebo článku L.411-38 nově nastupující pachtýř přejímá práva  
na náhradu škody, která by zúčastněná strana mohla uplatnit při ukončení pachtu vůči propachtovateli. 
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Společník, který za podmínek, stanovených články L.323-14 a L.411-37, poskytne nějaké společnosti  
k dispozici majetek, který má pronajatý, může převést na tuto společnost zhodnocení, které prokazuje, 
že na majetku uskutečnil, a která mu dávají právo, podle znění pachtovní smlouvy, na náhradu škody 
podle článku L.411-69. Společnost mu přidělí podíly, odpovídající tomuto převodu. Na společnost pak 
přecházejí práva na náhradu škody, která zúčastněná strana mohla uplatnit při ukončení pachtovní 
smlouvy vůči propachtovateli.

L.411-76 Pro vyplacení náhrady škody může soudce udělit propachtovateli lhůty, stanovené 
v článcích 1244-1 až 1244-3 občanského zákoníku. Nicméně nemůže být přidělena žádná lhůta, když 
se propachtovatel dovolává výhod z článků L. 411-5 až L. 411-7, L. 411-57 až L. 411-64, L. 411-67  
a L. 415-11, prvního odstavce. V takovém případě se každá ze stran může, počínaje úředním 
oznámením výpovědi a nezávisle na jakékoli žalobě ve věci samé, obrátit na soud, zabývající se 
zemědělským pachtem s cílem získat stanovení výše náhrady škody. Pokud se zdá, že pachtýř 
má právo nárokovat si náhradu škody, a jestliže tato náhrada nebyla definitivně stanovena jeden rok 
před vypršením pachtovní smlouvy, může se kterákoli ze stran obrátit na předsedu soudu, zabývajícího 
se zemědělským pachtem, rozhodujícího ve zkráceném řízení pro účely stanovení předběžné náhrady 
škody ve výši pokud možno co nejbližší definitivní výši náhrady škody, a která, nehledě na jakékoli 
námitky nebo odvolání, musí být zaplacena nebo deponována propachtovatelem v měsíci úředního 
oznámení o  rozhodnutí s pevným stanovením částky. Pokud i přes stanovení předběžné nebo 
definitivní náhrady škody propachtovatel nezaplatil nebo nedeponoval toto odškodnění ke dni 
vypršení pachtovní smlouvy, nemůže požadovat odchod pachtýř před tím, než bude uskutečněna 
tato platba nebo toto depozitum. Jestliže byla náhrada škody stanovena soudcem a zaplacena 
propachtovatelem, může tento požadovat zvýšení ceny pachtu v souladu s článkem L.411-12, to jest 
kompenzace takto zaplacených částek nově příchozím pachtýřem. V tomto případě náhrada škody, 
kterou bude nutno novému pachtýři zaplatit při jeho odchodu, bude vypočítána tak, jako kdyby 
zahájil užívání pozemku k počátečnímu datu odstupujícího pachtýře.

L.411 Za nepsané jsou považovány jakékoli klauzule nebo dohody, které mají za následek odstranění 
nebo omezení práv, přiznaných odstupujícímu pachtýři nebo propachtovateli podle výše uvedených 
ustanovení. Nicméně může být stanovena náhrada škody za obdělání půdy neobdělávané, ležící 
ladem nebo půdy v zanedbaném stavu pod podmínkou, že tato půda byla deklarována v pachtovní 
smlouvě.

L.411-78 Ustanovení článků L.411-4, odstavce 3 a 4, L.411-69 až L.411-71, L.411-73, L.411-74 a L.411-77,  
týkajících se podmínek pro odškodnění odstupujícího pachtýře, lze uplatnit na provedené zhodnocení.

Občanský zákoník Hlava VIII (Code civil) Francie

O smlouvě o pachtu (http://codes.droit.org/cod/civil.pdf )

Kapitola I: Všeobecná ustanovení

Oddíl 1: Společná pravidla pro pronájem domů a zemědělských statků

1708 Jsou dva typy pachtovních smluv: nájem věcí a nájem práce.

1709 Pronájem věcí je smlouva, v níž se jedna strana zavazuje k tomu, že poskytne pronajatou věc druhé 
straně k užívání na určitou dobu a za určitou cenu, kterou se tato strana zavazuje druhé straně zaplatit.

1710 Pronájem práce je smlouva, jíž se jedna ze stran zavazuje vykonat pro druhou stranu nějakou 
práci za cenu, na které se strany spolu domluvily.

1711 Tyto dva druhy pachtu se dále dělí na několik specifických druhů: pojmem „pronájem 
nemovitosti“ se rozumí pronájem domů a nábytku; „Propachtování usedlosti“, pacht zemědělského 
majetku nabytého v rámci dědictví; „Nájemné“, pronájem práce nebo služeb; „Pacht dobytka“, pacht 
zvířat, kdy se zisk z těchto zvířat rozděluje mezi majitele a toho, komu jsou svěřena. Cenové nabídky, 
obchod nebo cena, pro zhotovitele díla za určenou cenu, jsou rovněž propachtem, pokud materiál 
dodá ten, pro něhož je dílo zhotovováno. Tyto tři poslední druhy se řídí zvláštními pravidly.
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1712 Pacht státního majetku, obecního majetku a majetku veřejných institucí podléhá zvláštním 
předpisům.

Kapitola II: O pachtu věcí
1713 Je možné pronajímat všechny druhy movitého a nemovitého majetku.

Oddíl 1: Společná pravidla pro pronájem domů nebo zemědělského majetku

1714 Je možno pronajímat, písemnou nebo slovní formou, s výjimkou zemědělského majetku, 
na základě zvláštních předpisů pro propachtování usedlosti a pachtovních smluv za podíl na výnosu.

1715 V případě, že dohoda o pachtu, která není uzavřena písemně, dosud nebyla plněna, a že 
jedna ze stran ji popírá, důkaz nemohou podat svědkové, i kdyby byla cena jakkoliv mírná, a i přes 
tvrzení,  že  už  došlo k zaplacení záloh. Přísaha může pouze odkazovat pouze na toho, kdo popírá 
pronájem.

1716 Jestliže se jedná o verbální spor, týkající se ceny pachtu, jehož plnění už započalo, a pokud 
nebude existovat stvrzenka, bude muset majitel věřit přísaze, pokud se pachtýř nerozhodne požádat 
raději odborníky o posudek; v takovém případě hradí náklady na znalce, jestliže odhad přesáhne 
jím deklarovanou cenu.

1717 Pachtýř má právo dál pronajímat, a dokonce postoupit svůj nájem někomu jinému, pokud mu 
tato možnost nebyla zakázána. Tato možnost může být zakázána úplně nebo částečně. Tato doložka 
je vždy požadována.

1718 Ustanovení druhého a třetího odstavce článku 595, týkajícího se pronájmů sjednaných 
usufruktáři, lze aplikovat na pachty, sjednané poručníkem bez povolení rodinné rady.

1719 Propachtovatel je povinen podle povahy smlouvy, a aniž by bylo nutné jakékoli zvláštní 
ustanovení:

1.  Předat pachtýři pronajímanou věc a, pokud se jedná o hlavní bydliště, slušné bydlení. Jestliže 
prostory, pronajaté pro obytné účely, nejsou vhodné pro toto použití, nemůže se propachtovatel 
dovolávat neplatnosti pachtu nebo jeho ukončení, aby mohl vypudit osobu, užívající nemovitost;

2. Udržovat tuto věc v použitelném stavu pro ten účel, k němuž byla pronajata;

3. Nechat pachtýře nerušeně užívat věc po dobu pachtu;

4. Zajistit rovněž neměnnost a kvalitu výsadby.

1720 Propachtovatel je povinen vydat věc v dobrém technickém stavu všeho druhu. Musí tam  
provádět po dobu trvání pachtu veškeré opravy, které se budou jevit jako nezbytné, jiné než pachtovní.

1721 Nutná je záruka pachtýři na všechny vady a nedostatky pronajaté věci, které brání v jejím 
užívání, přestože propachtovatel o nich při uzavírání pachtovní smlouvy nevěděl. Pokud z těchto vad 
a nedostatků vyplývá nějaká ztráta pro pachtýře, je propachtovatel povinen škodu nahradit.

1722 Jestliže je během doby trvání pachtu pronajatá věc náhodně úplně zničena, pronájem je plným 
právem ukončen; jestliže je zničena jen zčásti, může pachtýř podle okolností žádat buď snížení ceny, 
nebo dokonce ukončení pachtu. V obou případech nelze požadovat žádné odškodnění.

1723 Propachtovatel nemůže po dobu trvání pachtovní smlouvy měnit formu pronajaté věci.

1724 Jestliže v době trvání pachtovní smlouvy vyžaduje pronajatá věc akutní opravu, která nemůže 
být odložena až na dobu po ukončení smlouvy, musí pachtýř strpět určité nepříjemnosti, které jsou 
tím způsobeny, i když jsou zásahem do soukromí, po dobu probíhajících oprav části pronajaté věci.

Ovšem, pokud tyto opravy trvají déle než dvacet jeden den, bude cena snížena proporcionálně 
k době a části pronajatého majetku, o niž byl připraven.

Pokud jsou opravy takové povahy, že činí neobyvatelným to, co je nezbytné k bydlení pachtýře a jeho 
rodiny, může tento pachtýř vypovědět pachtovní smlouvu.
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1725 Propachtovatel není povinen ručit za potíže, které třetí osoby působí v důsledku násilného 
vymáhání užívacího práva, bez nároku na pronajatou věc; pouze pachtýři, a to tím, že je bude stíhat 
svým vlastním jménem.

1726 Jestliže naopak pachtýři nebo pachtýři zemědělského majetku byla narušena možnost 
nerušeného užívání v důsledku nějaké činnosti, týkající se vlastnictví pozemků, mají právo na poměrné 
snížení ceny pronajatého majetku nebo pozemku za předpokladu, že problémy a překážky byly 
majiteli nahlášeny.

1727 Jestliže se ti, kdo se dopustili násilí, činí nějaké nároky na pronajatou věc, nebo jestliže je pachtýř 
sám předvolán k soudu, aby byl odsouzen k opuštění celé nebo části této věci, nebo aby strpěl výkon 
jakéhokoli područí, musí se dovolávat záruky u propachtovatele a musí zůstat nedotčen sporem, 
pokud o to požádá, a uvést svého propachtovatele.

1728 Pachtýř má dvě základní povinnosti: 1. Používat pronajatou věc rozumně a podle určení, které 
bylo stanoveno pachtovní smlouvou, nebo podle určení, předpokládaného podle okolností, pokud 
toto není upraveno smlouvou; 2. Platit cenu pachtovného v dohodnutých termínech.

1729 Jestliže pachtýř nepoužívá pronajatou věc rozumně nebo využívá pronajatou věc k jiným účelům, 
než je účel, k němuž byla určena, nebo účel, z něhož by mohla pro propachtovatele vyplynout škoda, 
může propachtovatel podle okolností ukončit pachtovní smlouvu.

1730 Pokud byla provedena inventarizace mezi propachtovatelem a pachtýřem, musí pachtýř vrátit 
věc v takovém stavu, v jakém ji převzal, s výjimkou toho, co dosloužilo nebo co bylo zastaralé nebo 
bylo zničeno vlivem vyšší moci.

1731 Jestliže inventarizace majetku nebyla provedena, má se za to, že jej pachtýř převzal v dobrém 
stavu a musí jej vrátit ve stejném stavu, není-li prokázán opak.

1732 Odpovídá za poškození nebo ztráty, k nimž dojde po dobu jeho užívání, pokud neprokáže, 
že k nim došlo bez jeho zavinění.

1733 Je odpovědný za požár, ledaže by dokázal, že požár vznikl v důsledku nehody nebo vyšší moci 
nebo v důsledku vady konstrukce, nebo že byl oheň ohlášen sousedním domem.

1734 V případě, že se jedná o několik pachtýřů, jsou všichni odpovědní za požár poměrně k nájemní 
hodnotě části budovy, kterou zabírají, ledaže by prokázali, že požár vznikl v obydlí jednoho z nich; 
v takovém případě je odpovědný jen tento jediný pachtýř; nebo ledaže by někteří prokázali, že požár 
nezačal u nich, v takovém případě tito nejsou nijak odpovědní.

1735 Pachtýř zodpovídá za poškození a ztráty, k nimž došlo v důsledku jednání osob v jeho domě 
nebo podnájemníků.

1736 Jestliže pachtovní smlouva nebyla sjednána písemně, jedna ze stran bude moci dát výpověď 
druhé jen dodržením termínů stanovených k užívání prostor.

1737 Pachtovní smlouva automaticky zaniká uplynutím stanovené lhůty, pokud byla stanovena 
písemně, aniž by bylo nutné dávat výpověď.

1738 Jestliže po vypršení písemných pachtovních smluv pachtýř zůstává a je ponechán v držení, 
je  sepsána nová pachtovní smlouva, jejíž účinnost se řídí článkem o nájmech, sjednaných bez 
pachtovní smlouvy.

1739 Jestliže je úředně oznámena výpověď, pachtýř se nemůže dovolávat automatického prodloužení, 
i kdyby pokračoval ve svém užívání.

1740 V případě obou předchozích článků se pachtovní kauce nevztahuje na povinnosti, vyplývající 
z prodloužení.

1741 Smlouva o pachtu se řeší ztrátou pronajaté věci, a nedostatkem na straně propachtovatele 
a pachtýře v otázce plnění závazků.
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1742 Smlouva o pachtu vůbec není vyřešena smrtí propachtovatele ani smrtí pachtýře.

1743 Jestliže propachtovatel prodává pronajatou věc, nabyvatel nemůže vypudit pachtýře 
zemědělského majetku, podílníka pachtu ani nájemce domu/bytu, který má věrohodnou pachtovní 
smlouvu nebo přesné datum. Může však vypudit nájemce z nezemědělského majetku, pokud si toto 
právo vyhradil v pachtovní smlouvě.

1744 Jestliže bylo ujednáno v rámci pachtovní smlouvy, že by v případě prodeje nabyvatel mohl 
vypovědět pachtýře a pokud by v ní nebyla žádná ustanovení o odškodnění, je propachtovatel 
povinen odškodnit pachtýře následujícím způsobem.

1745 Pokud se jedná o byt, nebo prodejnu, propachtovatel platí jako odškodnění vypuzenému 
pachtýři částku, rovnající se ceně pachtovného po dobu, která podle užívání prostor, je sjednána mezi 
výpovědí a odchodem.

1746 Jestliže se jedná o zemědělské pozemky, pak odškodněním, které musí propachtovatel zaplatit 
pachtýři zemědělského pozemku, se rozumí třetina ceny pachtu za celou dobu, zbývající do vypršení.

1747 Odškodnění budou řešit odborníci, pokud se jedná o manufaktury, továrny nebo jiné provozovny, 
které vyžadují velké zálohy.

1748 Nabyvatel, který chce využít možnosti, vyhrazené pachtovní smlouvou, vypudit pachtýře 
v  případě prodeje, je mimo jiné povinen upozornit v dostatečném předstihu obvyklém v daném 
místě pro výpovědi.

1749 Pachtýři mohou být vypuzeni, jen když jim je vyplaceno propachtovatelem nebo v jeho 
nepřítomnosti novým nabyvatelem odškodnění, tak jak je vysvětleno výše.

1750 Pokud nemá pachtovní smlouva formu veřejné listiny nebo neuvádí konkrétní datum, nabyvatel 
nemá povinnost poskytnout jakékoli odškodnění.

1751 Právo na pronájem prostor, které nejsou profesní nebo komerční povahy, které slouží fakticky 
k bydlení dvou manželů bez ohledu na jejich manželský režim a nehledě na jakékoli opačné dohody, 
a dokonce i když byla pachtovní smlouva uzavřena před uzavřením manželství nebo mezi dvěma 
partnery jako smlouva o uzavření sňatku /smlouva o registrovaném partnerství, pokud partneři 
požádali o uzavření partnerství společně, je považováno za právo náležející jednomu i druhému 
z  manželů nebo partnerů, kteří uzavřeli smlouvu o registrovaném partnerství/smlouvu o uzavření 
sňatku.

V případě rozvodu nebo odloučení bude moci být toto právo přiznáno, s ohledem na konkrétní 
sociální a rodinné zájmy, podle příslušnosti soudu při podání žádosti o rozvod nebo o odloučení, 
jednomu z manželů, s výhradou nároků na kompenzaci nebo odškodnění ve prospěch druhého 
z manželů.

V případě úmrtí jednoho z manželů nebo partnerů, spojených smlouvou o registrovaném  
partnerství/o uzavření sňatku, přeživší manžel nebo partner spojený smlouvou o registrovaném 
partnerství/smlouvou o sňatku jako spolumajitel pachtovní smlouvy disponuje exkluzivním právem 
na tuto smlouvu, ledaže by se ho výslovně zřekl.

1751-1 V případě zániku smlouvy o registrovaném partnerství/o uzavření sňatku může jeden 
z partnerů požádat příslušného soudce ve věci pachtovní smlouvy, aby mu bylo přiznáno právo na 
pronájem prostor bez profesní nebo komerční povahy, sloužících fakticky k bydlení dvou partnerů, 
s výhradou pohledávek nebo práv na odškodnění ve prospěch druhého partnera. Propachtovatel 
je předvolán k soudu. Soudce posoudí žádost s ohledem na sociální a rodinné zájmy stran.

Oddíl 2: Zvláštní pravidla pro pronájem budov nebo nábytku

1752 Nájemce, který nevybaví dům dostatečně nábytkem, může být vypuzen, ledaže by poskytl 
záruky, že je schopen platit nájemné.
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1753 Podnájemce má vůči majiteli povinnosti jen do výše ceny svého pachtu, za který může být 
dlužen v době zabavení, aniž by mohl podat námitky proti platbám předem. Platby provedené 
podnájemcem, buď na základě ustanovení v jeho pachtovní smlouvě, nebo v důsledku užívání 
prostor, nejsou považovány za platby předem.

1754 Opravy nájemních prostor nebo údržba, které je nájemce povinen provádět, není-li stanoveno 
jinak, jsou opravy, související s užíváním prostor a, mimo jiné, opravy, které je nutno provádět: na 
krbech, na zadní stěně krbu, dveřních rámech a římsách krbu; na omítkách spodní části stěn bytů 
a dalších obytných prostor do výšky jednoho metru; na dlaždicích a obkladech pokojů, jestliže se 
některé zlomí; na dveřích, pokud nejsou rozbité od krupobití nebo jiných mimořádných událostí 
či  v  důsledku vyšší moci, za které nájemce nemůže nést odpovědnost; na dveře, křížení, desky 
přepážek nebo uzavírání prodejen, panty, zástrčky a zámky.

1755 Žádná z nájemních oprav nejde k tíži pachtýřů, pokud jsou způsobeny zastaráním nebo vyšší 
mocí.

1756 Čištění studní a žump jde k tíži propachtovatele, není-li doložkou stanoveno jinak.

1757 Pronájem nábytku dodaného pro vybavení celého bytu, celá hlavní budova, prodejna nebo 
všechny ostatní byty, je považován za samozřejmý pro řádné trvání pronájmů domu, hlavní části 
budovy, prodejen nebo bytů podle využití prostor.

1758 Za pronájem bytu vybaveného nábytkem se považuje za uskutečněný v daném roce, když byl 
proveden ve stejném roce; v daném měsíci, když byl proveden ve stejném měsíci; v daný den, když byl 
proveden ve stejný den. Pokud se nezjistí, že pronájem je realizován na rok, na měsíc nebo na den, 
má se za to, že pronájem se řídí užíváním prostor.

1759 Jestliže nájemce domu nebo bytu jej i nadále užívá po uplynutí lhůty, uvedené v písemné 
pachtovní smlouvě, a propachtovatel proti tomu nic nenamítá, má se za to, že je bude obývat 
za stejných podmínek, stanovených pro užívání těchto prostor, a už bude moci z něj nuceně odejít 
nebo být vypuzen jen po uplynutí výpovědi, dané podle lhůty, stanovené na základě užívání prostor.

1760 V případě ukončení pachtovní smlouvy zaviněním nájemce je nájemce povinen platit cenu 
pachtu po dobu nezbytnou k přestěhování, bez újmy na náhradě škody, která mohla vyplynout ze 
zneužití.

1761 Propachtovatel nemůže vypovědět nájem, třebaže prohlašuje, že chce obývat pronajatý dům 
on sám, není-li stanoveno jinak.

1762 Jestliže bylo ve smlouvě o pachtu ujednáno, že propachtovatel by mohl začít obývat dům, 
je povinen oznámit předem výpověď v termínech, stanovených pro užívání prostor.

Oddíl 3: Zvláštní pravidla pro propachtování zemědělské půdy

1764 V případě přestupku je propachtovatel oprávněn převzít věc zpět do užívání a pachtýř 
je odsouzen k náhradě škody, vyplývající z neplnění pachtovní smlouvy.

1765 Jestliže je v rámci pachtu zemědělského majetku dána menší či větší rozloha, než je obvyklé, 
je důvod ke zvýšení nebo snížení ceny pro pachtýře zemědělského majetku jen v případech a podle 
pravidel, uvedených v části „O prodeji“.

1766 Jestliže pachtýř zděděného zemědělského majetku jej nevybaví zvířaty a nářadím nezbytným 
k jeho obdělávání, jestliže přestane s obděláváním, jestliže rozumně nekultivuje, jestliže pronajímá 
pronajatou věc k jinému účelu, než k jakému byla určena, nebo jestliže obecně neplní doložky 
pachtovní smlouvy a pokud z toho vyplývá újma pro propachtovatele, může tento propachtovatel, 
podle okolností, ukončit pachtovní smlouvu. V případě ukončení smlouvy vinou pachtýře je pachtýř 
povinen nahradit škodu, jak je uvedeno v článku 1764.

1767 Každý pachtýř zemědělského majetku je povinen svážet do stodoly do míst k tomu určených 
v souladu s pachtovní smlouvou.
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1768 Pachtýř zemědělského majetku je povinen pod hrozbou převzetí veškerých nákladů a náhrady škod 
upozornit majitele na neoprávněné užívání, které může být spácháno na majetku. Toto upozornění 
musí být uskutečněno ve stejných lhůtách, které jsou stanoveny v případě asignace podle vzdálenosti 
konkrétních míst.

1769 Jestliže je pacht sjednán na několik let a jestliže během doby trvání pachtovní smlouvy je celá 
úroda nebo aspoň její část zničena v důsledku živelných pohrom, může pachtýř zemědělské půdy 
žádat o snížení ceny svého pachtu, pokud není odškodněn předcházejícími sklizněmi. Pokud tomu 
tak není, úvahy o snížení ceny jsou na místě jen při ukončení pachtovní smlouvy; v takovém případě 
se provede kompenzace za všechny roky užívání; a zatím může soudce dočasně osvobodit pachtýře 
od placení části ceny z důvodu utrpěné ztráty.

1770 V případě, že se jedná o pacht jen na jeden rok a v případě ztráty veškerého výnosu nebo alespoň 
jeho poloviny bude pachtýř osvobozen od poměrné části ceny pachtu. Nebude si moci nárokovat 
žádnou slevu v případě, že ztráta je nižší než jedna polovina.

1771 Pachtýř zemědělské půdy nemůže dostat slevu, když ke ztrátě výnosů dojde poté, co jsou 
plody odděleny od země, ledaže by pachtovní smlouva přiznávala vlastníkovi poměrnou část sklizně 
v naturáliích, v takovém případě by vlastník musel nést ztrátu poměrným dílem ze sklizně. Pachtýř 
zemědělské půdy nemůže rovněž žádat slevu, jestliže příčina škody existovala a byla známá již v době, 
kdy byla pachtovní smlouva uzavřena.

1772 Pachtýř může být postižen běžnými náhodnými událostmi, stanovenými výslovným 
ustanovením.

1773 Tímto ustanovením se rozumí jen běžné náhodné události, jako jsou krupobití, blesk, mráz, 
sesuvy. Nevztahuje se na mimořádné náhodné události, jako je zpustošení válkou, nebo povodně, 
kterým tato země obvykle není vystavena, ledaže by byl pachtýř postižen všemi náhodnými událostmi, 
předvídatelnými i nepředvídatelnými.

1774 Pachtovní smlouva, která nebyla sjednána písemnou formou a týká se zemědělských pozemků, 
se považuje za smlouvu sjednanou na dobu, která je nezbytná k tomu, aby pachtýř sklidil všechnu 
úrodu z propachtovaného zděděného majetku. Takže pacht luk, vinic a jakýchkoli jiných pozemků, 
jejichž všechny plody se sklízejí v průběhu roku, se považuje za pacht na jeden rok. Pacht orné půdy, 
jestliže se dělí podle honů a sezón, se považuje za sjednaný na tolik roků, kolik je honů.

1775 Pacht zděděného zemědělského pachtu, byť sjednaný bez písemné smlouvy, nekončí uplynutím 
lhůty, stanovené v předchozím článku, s výjimkou podání písemné výpovědi podané jednou stranou 
straně druhé, alespoň šest měsíců m před tímto termínem. Pokud není výpověď podaná ve výše 
uvedené lhůtě, platí nová pachtovní smlouva, jejíž účinek se řídí článkem 1774. Stejné je to tehdy, 
jestliže při vypršení písemných pachtovních smluv pachtýř zůstává a je mu ponechána držba.

1777 Odstupující pachtýř musí ponechat svému nástupci-zemědělci odpovídající obytné prostory 
a další zařízení pro práce v příštím roce; a naopak, přicházející pachtýř musí opatřit tomu, kdo odchází, 
vhodné bydlení a jiná zařízení pro spotřebu píce a pro sklizeň, kterou zbývá provést. V obou případech 
se musí dodržovat užívání prostor.

1778 Odstupující pachtýř zemědělského majetku musí také nechat na místě slámu a hnojivo toho roku,  
jestliže je získal při zahájení svého užívání; a pokud by je nezískal, bude je moci majitel zadržet 
podle uvážení.

Velká Británie

Obecně je situace v právních vztazích při nájmu velmi komplikovaná vzhledem ke třem různým 
právním úpravám v minulosti, které se vzájemně prolínají. Zájemce o pacht by měl při pachtu využít 
služeb advokátní kanceláře.

Ustanovení upravující pronájem zemědělské půdy ve Skotsku je odlišné: Ve Skotsku existují 4 formy 
pachtu: „tradiční“, pastvy nebo sečení (ne více než 364 dní), krátké 5 let omezené trvání nájmu, 
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omezené trvání nájmu (nejméně 15 let). Zemědělský zákon Skotska 2003 zavedl změny pro nájemníky 
tradičního pachtu – předkupní právo na nákup pozemku, 

V Severním Irsku platí systém conacre, podle kterého jsou pozemky propachtovány na sezónním 
základě (formálně za 11 měsíců nebo 364 dní) bez uzavření dlouhodobého závazku.

Rakousko

Federální zákon z 26. listopadu 1969, jímž jsou učiněna ustanovení o zemědělských nájemních 
smlouvách (zákon o pronájmu půdy).

Původní znění: BGBl. č. 451/1969 (Národní rada: legislativní rok XI vládní návrh zákona 1216 zpráva 
výboru 1434 zasedání 157. Spolková rada: zasedání 284.) 

Pozměnění

BGBl. I č. 113/2003 (Národní rada: legislativní rok XXII vládní návrh zákona 249 zpráva výboru 270 
zasedání 38. Spolková rada: zpráva výboru 6897 zasedání 703.)

BGBl. I č. 124/2006 (Národní rada: legislativní rok XXII vládní návrh zákona 1183 zpráva výboru 1530 
zasedání 153. Rozhodnutí německé Spolkové rady: 1623 zpráva výboru 1628 zasedání 160. Spolková 
rada: zpráva výboru 7587 zasedání 736.)

§ 5 Orientační doby pronájmu 

§ 5. (1) Při aplikaci tohoto spolkového zákona platí následující orientační doby pronájmu:  

1.  pro pronájem zemědělského provozu, který slouží především zahradnické produkci, pěstování 
vína nebo ovoce anebo pronájem takového provozu, který má být podle smlouvy využíván 
převážně tímto způsobem, 15 let;

2.  pro pronájem zemědělského provozu jiného druhu a pro pronájem jednotlivého pozemku, který 
slouží především zahradnické produkci, pěstování vína nebo ovoce anebo takový pozemek, 
který má být podle smlouvy využíván převážně tímto způsobem, 10 let;

3. ve všech zbývajících případech 5 let. 

(2)  V orientačních dobách pronájmu je třeba zohlednit počátek smlouvy o pronájmu půdy podle 
§ 1116 a všeobecného občanského zákoníku a období předchozího vlastníka.

ODDÍL II

§ 6  Prodloužení doby platnosti smlouvy o pronájmu půdy 

  (1) Převažují-li zájmy nájemce o pokračování smlouvy o pronájmu půdy nad zájmy pronajímatele 
o  jejím ukončení, je soud povinen na žádost nájemce prodloužit dobu platnosti smlouvy 
o pronájmu půdy. 

(2) V případě zvážení zájmu podle odstavce 1 je nutno zohlednit především ekonomickou situaci 
obou smluvních stran. Zájmy nájemce nepřevažují především tehdy, pokud: 

1.  existuje důvod, který podle § 1118 všeobecného občanského zákoníku opravňuje pronajímatele 
k ukončení smlouvy o pronájmu půdy, 

2.  nájemce bez svolení pronajímatele přenechal podstatné části předmětu pronájmu jiným osobám 
a neučinil tak jen přechodně,

3. nájemce se zdráhá souhlasit se zvýšením platby za pronájem v přiměřené výši, 

4. pronajímatel obstaral nájemci polohou a vlastnostmi přiměřenou náhradu za předmět pronájmu, 

5.  nastala skutečnost předem písemně označená a určená za důvod pro ukončení smlouvy 
o pronájmu půdy, a to taková, na kterou lze z hlediska pronajímatele se zřetelem na ukončení 
smlouvy o pronájmu půdu pohlížet jako na skutečnost důležitou a významnou. 
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 (3) Prodloužení doby platnosti smlouvy o pronájmu půdy je nepřípustné tehdy, pokud byla doba 
platnosti smlouvy o pronájmu půdy sjednána výslovně na takové období, které odpovídá platné 
orientační době pronájmu (§ 5) anebo jej překračuje. 

(4) Byla-li doba platnosti smlouvy o pronájmu půdy jednou prodlouženo podle odstavce 1, je další 
prodloužení dále nepřípustné, pokud 

1. byla-li doba platnosti smlouvy o pronájmu půdy sjednána na dobu určitou, 

2.  v okamžiku podání žádosti odpovídá skutečná doba platnosti smlouvy o pronájmu půdy platné 
orientační době pronájmu (§ 5) anebo ji překračuje. 

§ 7 Trvání prodloužení
(1) Přípustné trvání daného prodloužení smlouvy o pronájmu půdy (§ 6) činí v případech č.:

1. § 5 odstavce 1 věta 1–4 roky,

2. § 5 odstavce 1 věta 2–3 roky,

3. § 5 odstavce 1 věta 3–2 roky.

 (2) Lhůty uvedené v odstavci 1 nelze vyčerpat tehdy,  

1.  pokud nájemce požaduje prodloužení doby platnosti smlouvy o pronájmu půdy na kratší časové 
období, 

2.  pokud a za předpokladu možného odůvodnění tím, že během tohoto časového období nastane 
okolnost, která by vylučovala prodloužení doby platnosti smlouvy o pronájmu půdy (§ 6 odstavce 
1 a odstavce 2),

3.  pokud a za předpokladu, že je to nezbytné, a to z toho důvodu, aby konec doby platnosti smlouvy 
odpovídal uplynutí hospodářského roku. 

§ 8 Částečné prodloužení
(1) Dotýkají-li se důvody vylučující prodloužení doby platnosti smlouvy o pronájmu půdy uvedené 
v § 6 odstavec 2 věta 4 nebo 5 pouze jednotlivých částí předmětu pronájmu a je-li zbylá část 
předmětu pronájmu odděleně využitelná anebo může být bez nepřiměřených obtíží připravena 
k oddělenému využití, je soud v ohledu na zbylé části předmětu pronájmu povinen na žádost 
prodloužit dobu platnosti smlouvy o pronájmu půdy. Žádost na částečné prodloužení může být 
podána také v průběhu procesu, jehož vlastním předmětem je prodloužení doby platnosti smlouvy 
o pronájmu půdy. 

(2) Vzhledem k nedostatku dalšího ujednání je žadatel povinen uhradit náklady, které jsou nezbytné 
k tomu, aby byla zbylá část předmětu pronájmu připravena k oddělenému využití. 

§ 9 Odmítnutí částečného prodloužení

(1) Je-li prodloužení doby platnosti smlouvy o pronájmu půdy ustanoveno pouze pro určitou část 
předmětu pronájmu, může pronajímatel prohlásit, že si přeje pokračování celé nájemní smlouvy. 
Nájemce může částečné prodloužení odmítnout. Mají-li být prohlášení právně účinná, je třeba 
je odevzdat u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, lze tak učinit písemně nebo ústně během 
čtrnácti dnů po nabytí právní moci usnesení o částečném prodloužení. Odevzdané, právně účinné 
prohlášení nelze odvolat. 

(2) Prohlásí-li nájemce, že odmítá částečné prodloužení, je soud povinen vyřknout, že částečné 
prodloužení, o němž rozhodl, je neúčinné. To platí také tehdy, pokud i pronajímatel odevzdal 
prohlášení, podle kterého si přeje pokračování nájemní smlouvy jakožto celku. 

(3) Odevzdá-li pouze pronajímatel prohlášení, podle něhož si přeje pokračování nájemní smlouvy 
jakožto celku, je soud povinen vynesené usnesení doplnit tím, že prodloužení doby platnosti 
smlouvy o pronájmu půdy se vztahuje na celý předmět pronájmu. 



153

PŘÍLOHA 1: PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ASPEKTŮ TRHU S PŮDOU  
1.3: PRÁVNÍ NORMY VYBRANÝCH ZEMÍ PRO DOBU NÁJMU (PACHTU)

§ 10 Podání žádosti, lhůty

(1) Žádost o prodloužení doby platnosti smlouvy o pronájmu půdy musí 

1.  v případech uplynutí příslušné lhůty dohodnuté doby platnosti smlouvy anebo doby platnosti 
smlouvy platné rozhodnutím soudu (pachtovního úřadu) následovat nejpozději dva měsíce 
před uplynutím doby platnosti smlouvy,

2.  ve všech zbývajících případech nejpozději během čtrnácti dnů po doručení soudního nebo 
mimosoudního vypovězení, nařízení o předání nebo stížnosti pro ukončení nájemní smlouvy 
či pro vyklizení předmětu pronájmu musí být odesláno nájemci. 

(2) Lhůty § 7 odstavce 1 jsou 
v případech odstavce 1 věta 1 od okamžiku, jímž končí nájemní smlouva, 

3.  v případech podání žádosti po doručení vypovězení (nařízení o předání) počínaje termínem 
výpovědi (termínem předání),

4.  ve všech ostatních případech musí být vypočtena ode dne podání žádosti na prodloužení doby 
platnosti smlouvy o pronájmu půdy.

Německo

Německý občanský zákoník (BGB) Platnost od 01. 01. 1964 Spolková sbírka zákonů, důkazní naleziště 
A: 400-2, naposledy pozměněno článkem 1 z 11. 03. 2016.

(2) Ke změně dosavadního užití nájemní věci je nezbytné předchozí svolení pronajímatele pouze 
tehdy, pokud změna ovlivní druh užití během nájemní doby. Nájemce smí stavět budovy pouze 
s předchozím svolením pronajímatele. Zdráhá-li se pronajímatel udělit svolení, může být jeho 
svolení na žádost nájemce nahrazeno zemědělským soudem, a to tehdy, když se změna jeví 
být vhodnou pro udržení nebo dlouhodobé zlepšení rentability podniku a souhlas může být 
od  pronajímatele požadován při zohlednění jeho oprávněných zájmů. To neplatí tehdy, pokud 
je nájemní smlouva vypovězena nebo nájemní vztah skončí dříve než během tří let. Zemědělský 
soud může pro nahrazení svolení požadovat podmínky nebo věcná břemena, zejména je oprávněn 
k  nařízení kauce a stejně tak může určit její druh a rozsah. Zanikne-li podnět pro kauci, soud 
na žádost rozhodne o jejím navrácení; § 109 Občanského procesního řádu platí shodně.

§ 591 Používání navyšující hodnotu

(1) Jiná než nezbytná používání, s nimiž pronajímatel souhlasil, je povinen nájemci při ukončení 
nájemního poměru nahradit, a to tehdy, pokud používání navýšila hodnotu nájemní věci 
překračující nájemní dobu (přidaná hodnota).

(2) Pokud se pronajímatel zdráhá udělit souhlas s používáními, může být jeho souhlas na návrh 
nájemce nahrazen zemědělským soudem, a to tehdy, pokud jsou používání vhodná pro udržení 
nebo dlouhodobé zlepšení rentability podniku a souhlas může být od pronajímatele požadován 
při zohlednění jeho oprávněných zájmů. To neplatí tehdy, pokud je nájemní smlouva vypovězena 
nebo nájemní vztah skončí dříve než během tří let. Zemědělský soud může pro nahrazení svolení 
požadovat podmínky nebo věcná břemena.

(3) Zemědělský soud může na žádost přijmout ustanovení rovněž o přidané hodnotě a přidanou 
hodnotu určit. Může určit, že pronajímatel je povinen přidanou hodnotu nahradit pouze v dílčích 
částkách a může stanovit podmínky pro povolení takových částečných plateb. Není-li možné 
požadovat od pronajímatele při ukončení nájemního vztahu náhradu přidané hodnoty ani v dílčích 
částkách, může nájemce požadovat pouze to, aby nájemní vztah pokračoval za dosavadních 
podmínek tak dlouho, dokud není nahrazena přidaná hodnota nájemní věci. Neuskuteční-li se 
dohoda, zemědělský soud na žádost rozhodne o pokračování nájemního vztahu.
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§ 594 Ukončení a prodloužení nájemního vztahu 

Nájemní vztah končí uplynutím doby, pro kterou byl uzavřen. Jedná-li se o nájemní smlouvy, které byly 
uzavřeny nejméně na tři roky, prodlužuje se nájemní vztah na dobu neurčitou tehdy, pokud na dotaz 
jedné smluvní strany ohledně toho, zda je druhá smluvní strana ochotna pokračovat v  nájemním 
vztahu, druhá smluvní strana během tříměsíční lhůty pokračování neodmítne. Dotaz a odmítnutí 
musejí mít písemnou podobu. Dotaz je bez účinku tehdy, pokud výslovně neupozorňuje na důsledek 
nerespektování a pokud není podán během třetího (a posledního) nájemního roku. 

§ 594a Výpovědní lhůty

(1) Není-li stanovena doba pronájmu, může jakákoliv smluvní strana nejpozději třetí pracovní den 
nájemního roku vypovědět nájemní vztah na další nájemní rok. Jsou-li pochybnosti, považuje  
se nájemní rok za kalendářní rok. Ujednání kratší lhůty musí mít písemnou podobu.

(2) Pro případy, v nichž může být nájemní vztah v zákonné lhůtě předčasně vypovězen, je vypovězení 
přípustné jen pro konec nájemního roku; musí následovat nejpozději třetí pracovní den toho 
pololetí, s jehož uplynutím má nájem skončit. 

§ 594b Smlouva na více než 30 let § 594 b je citován ve 4 předpisech 

Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než 30 let, může po 30 letech jakákoliv smluvní 
strana nejpozději třetí pracovní den nájemního roku vypovědět nájemní vztah na další nájemní rok. 
Vypovězení není přípustné tehdy, pokud je smlouva uzavřena na dobu života pronajímatele nebo 
nájemce.

§ 595 Pokračování nájemního vztahu § 595

(1) Nájemce může od pronajímatele požadovat pokračování nájemního vztahu tehdy, když: 

1.  jedná se o podnikový nájemní vztah a podnik tvoří jeho ekonomickou životní základnu, 

2.   jedná se o nájemní vztah k pozemku a nájemce je odkázán na tento pozemek z důvodu 
zachování svého podniku, který tvoří jeho ekonomickou životní základnu a smluvní ukončení 
nájemního vztahu by pro nájemce a jeho rodinu znamenalo takovou obtíž, kterou nelze 
ospravedlnit ani při zohlednění oprávněných zájmů pronajímatele. Pokračování může být za 
těchto předpokladů požadováno opakovaně. 

(2) V případě odstavce 1 může nájemce požadovat, aby nájemní vztah pokračoval tak dlouho, 
dokud je to při zohlednění všech okolností přiměřené. Nelze-li od pronajímatele požadovat, 
aby pokračoval v nájemním vztahu za smluvních podmínek platných doposud, může nájemce 
požadovat pouze to, aby nájemní vztah pokračoval s přiměřenou změnou těchto podmínek.

(3) Nájemce nemůže požadovat pokračování nájemního vztahu tehdy, pokud

1. sám vypověděl nájemní vztah,

2.  pronajímatel je oprávněn k mimořádné okamžité výpovědi nebo v případě § 593 a k okamžité 
výpovědi se zákonnou lhůtou,

3.  doba platnosti smlouvy byla sjednána nejméně na 18 let: to platí při nájemním vztahu  
k podniku, pronájmu dalšího pozemku kromě těch, které nájemce vlastní a na základě čehož 
vzniká podnik, nebo při nájemním vztahu k slatině a pustině, kterou nájemce zkultivoval. 
Jedná-li se o pronájem jiných pozemků je touto minimální dobou dvanáct let.
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Příloha 1.4: PRÁVNÍ PŘEDPISY K BYDLIŠTI

Bulharsko – Zákon o vlastnictví a užívání zemědělské půdy

Čl. 21.

(1) (Změněn – DV1, č. 28/1992) Půda je přednostně poskytována následujícím způsobem:

1. osobám, které se zabývají zemědělskou činností v obci;

2.  (Změněn – DV1, č. 99/2002) osobám trvale žijícím v dané obci a, které se vzdaly půdy do státního 
pozemkového fondu v jiné obci;

3.  zemědělským odborníkům, jakož i mladým rodinám, kteří se zavážou provádět zemědělskou 
činnost;

4. osobám, jejichž zemědělská půda byla vyvlastněna pro státní nebo veřejné potřeby.

(2) (Změněn – DV1, č. 99/2002) Mezi kandidáty ze stejné řady priority se uplatní následující pořadí 
osob, které:

1.  jsou registrované u obecního úřadu sociální pomoci a/nebo úřadu práce, které nevlastní půdu 
nebo mají méně půdy;

2. nevlastní půdu nebo mají méně půdy

Maďarsko – Zákon CXXII o prodeji zemědělských a lesnických pozemků

45.§

(1) V případě pronájmu pozemku kvalifikovaného jako les, přednájemní právo přísluší bývalému 
nájemci zemědělci, ev. zemědělskému výrobnímu družstvu, 

a) který je kvalifikován jako místní soused, ev. soused místní domovské příslušnosti, nebo

b) který je kvalifikován jako místní obyvatel, ev. obyvatel místní domovské příslušnosti, nebo

c)  jehož bydliště, nebo jeho zemědělský výrobní podnik se již minimálně 3 roky nachází v místě, 
jehož správní 

d)  hranice je od správní hranice prodejného pozemku vzdálena po soukromé, veřejné nebo 
pro veřejnou dopravu neuzavřené cestě, maximálně 20 km 

(2) Pokud je pozemek kvalifikovaný jako les společným majetkem, v případě, že plocha odpovídající 
vlastnickému podílu spolumajitele bude pronajímán třetí osobě, podle bodu stanoveném v odstavci 
(1), po oprávněných k před pronájmu, před nájemní právo náleží spolumajiteli zemědělci.

46.§

(1) V případě pronájmu pozemku nekvalifikovaného jako les, v následujícím pořadí náleží 
přednájemní právo:

a)  bývalému nájemci zemědělci, ev. zemědělskému výrobnímu družstvu, které je kvalifikováno 
jako místní obyvatel, ev. obyvateli místní domácí příslušnosti, jehož bydliště, nebo zemědělský 
výrobní podnik se již minimálně 3 roky nachází v místě, jehož správní hranice je od správní 
hranice pozemku jako předmětu pronájmu, je na vzdálenost maximálně 20 km po silnicí, nebo 
pro veřejnou dopravu neuzavřené soukromě cestě;
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Dolní Rakousy – Dolnorakouský zákon o převodech pozemků (Nö GVG 2007)

§ 19
Podmínky pro povolení

Úřad může nabytí práv zahraničními osobami udělit povolení pouze tehdy, když

1. nejsou ovlivněny státní politické nebo jiné veřejné zájmy,

2. nabyvatel nebo nabyvatelka (§ 3 Z. 6 písmeno a)

a)  nebyl/nebyla vnitrostátním soudem pravomocně odsouzen/a k odnětí svobody převyšující 
6 měsíců kvůli jednomu nebo několika trestním činům,

b)  nebyl/a vnitrostátním soudem pravomocně odsouzen/a k odnětí svobody kvůli finančnímu 
trestnímu činu a

3. a)  na získání práv má národohospodářský příp. hospodářský, sociální nebo kulturní zájem země 
nebo některá z obcí Dolního Rakouska nebo

b) nabyvatel nebo nabyvatelka má v Rakousku po dobu nejméně deseti let své trvalé bydliště.

Horní Rakousy – Hornorakouský zákon o převodech pozemků (Oö GVG 1994)

§ 2 
Cizinci jsou

5. nadace a fondy, které mají své sídlo v Rakousku, jejichž majetek nebo výtěžky podle účelu nadace 
nebo fondu ale nejméně z poloviny připadají cizincům, nebo pokud alespoň polovina výkonných 
orgánů nadace nebo fondu nemá rakouskou státní příslušnost. 

(5) Hlavní bydliště osoby se ve smyslu tohoto zemského zákona nachází tam, kde se s prokazatelným 
nebo z okolností vyplývajícím úmyslem usadila, aby zde vytvořila střed svých životních zájmů; pokud 
se tento objektivní předpoklad z celkového pohledu profesních, ekonomických a společenských 
životních zájmů osoby vztahuje na několik bydlišť, pak musí označit za hlavní bydliště to z nich, 
ke kterému má nebližší vztah.

(6) Rekreační sídlo osoby, ve smyslu tohoto zemského zákona je příp. bude vytvořeno v budově  
příp. v části budovy (bytu), ve které se usadila příp. usadí s úmyslem, že ho nebude používat 
k pokrytí celoročních bytových potřeb, nýbrž k pobytu o víkendech, o dovolené, o prázdninách 
nebo jinak dočasně pouze pro rekreační účely. Rekreační bydliště nemůže být založeno 

se z ekonomického hlediska rovná manželství. (pozn.: BGBl. č. 85/2002)

§ 4
Nutnost povolení

(2) Nabytí práva podle odst. 1 musí být povoleno v případě, kdy bude vyhověno veřejným zájmům 
na zachování zemědělských nebo lesnických užitných ploch a

1. vytvoření, zachování a posílení výkonného rolnického stavu nebo

2.  zachování a vytvoření ekonomicky zdravého středního nebo malého zemědělského nebo 
lesnického pozemkového vlastnictví a

1.  nabyvatel práva (nabyvatelka práva) může prokázat, že bude sám (sama) nabytý pozemek 
řádně obhospodařovat nebo

2.  nabyvatel práva (nabyvatelka práva) prokáže, že bude nabytý pozemek řádně obhospodařovat 
jiná osoba a nabytí práva nemusí být zakázáno podle § 5.

(3) Řádné obhospodařování ve smyslu odst. 2 lze v každém případě předpokládat, pokud 
obhospodařující osoba
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1.  má své hlavní bydliště v takové blízkosti k pozemku nebo podniku, že lze očekávat jeho (její) 
pravidelnou přítomnost v podniku nebo odpovídající obhospodařování pozemku nebo podniku 
jím samým (jí samou) nebo pod jeho (jejím) vedením ...

Dánsko – Zákon o farmách

Článek 5
Zrušení nebo ukončení povinnosti obdělávání 

§ 6.

Povinnost obdělávání může být zrušena u celého zemědělského statku s pozemky nebo při rozdělení, 
převodu části zemědělského statku s pozemky apod., s výhradou ustanovení odst. 2, na základě 
prohlášení praxi vykonávajícího zeměměřiče, pokud

2)  existuje v souladu se zákonem o územním plánování povolení k rozdělení půdy ve venkovské 
oblasti a půda bude do 5 let využita pro daný účel s tím, že rozloha každé jednotlivé parcely 
určené k celoročnímu nebo rekreačnímu bydlení nesmí přesahovat 2 ha a musí tvořit ucelený 
pozemek,

4)  má být půda použita jako doplnění parcely ve venkovské oblasti určené k celoročnímu nebo 
rekreačnímu bydlení a rozloha parcely po doplnění nepřesahuje 2 ha a tvoří ucelený pozemek,

Článek 6
Požadavek bydliště, obytné budovy, zemědělské statky s pozemky bez budov, obhospodařování atd.

§ 8.
Nabyvatel musí při nabytí zemědělského statku s pozemky podle §§ 12-16 a 20 splňovat povinnost 
trvalého bydliště po dobu 10 let. Totéž platí o nabytí půdy k doplnění zemědělského statku s pozemky 
podle § 29. Povinnost je splněna tak, že si nabyvatel nebo zemědělec ve společnosti podle § 20 
zákona zřídí trvalé bydliště na příslušném statku s pozemky nebo na jiném statku s pozemky, jehož 
je dotyčný nebo jeho manžel/ka nebo druh/družka vlastníkem nebo spoluvlastníkem. Obytný objekt 
musí představovat hlavní bydliště z daňového hlediska. 

Odst. 2. Povinnost bydliště podle odst. 1 lze dále splnit tak, že si jiná osoba než vlastník nebo 
zemědělec ve společnosti podle § 20 zákona zřídí trvalý pobyt na statku s pozemky nebo na jiném 
zemědělském statku s pozemky, jehož je nabyvatel vlastník nebo spoluvlastník. Nabyvatel se 
v takovém případě může zdržovat na statku s pozemky pouze tehdy, že jeho činnost má přirozenou 
spojitost s obhospodařováním statku s pozemky. 

Odst. 3. Ministr výživy, zemědělství a rybolovu může stanovit pravidla týkající se požadavku na trvalé 
bydliště a skutečnosti, kdy lze příslušnou osobu považovat za druha/družku.

Odst. 4. Ministr může udělit výjimku od odst. 1 a 2, odůvodňují-li to zvláštní okolnosti.

Odst. 5. Při nabývání majetku podle §§ 12-16 a 20, na nějž byly uzavřeny závazné kupní smlouvy  
do 1. dubna 2010, nadále platí, že nabyvatel je povinen splňovat povinnost trvalého bydliště po dobu 8 let. 

§ 8 a. (zrušeno)

§ 9.
Zemědělský statek s pozemky musí být opatřen vhodnou obytnou budovou, pokud není součástí 
vlastnictví společně s jiným zemědělským statkem s pozemky s obytnou budovou podle § 10.

Odst. 2. Ministr výživy, zemědělství a rybolovu může stanovit pravidla týkající se velikosti, umístění 
a charakteru obytné budovy uvedené v odst. 1.

Odst. 3. Obytná budova na zemědělském statku s pozemky musí být udržována odpovědným 
způsobem. Pokud je zničena, chátrá nebo je povoleno její oddělení, musí být potřebné bydlení 
zrekonstruováno nebo zrenovováno do 2 let, s výhradou ustanovení § 10. 
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Odst. 4. Pokud nepoužívaná budova na zemědělském statku s pozemky působí velice nevzhledně 
ve vztahu k okolí, může ministr nařídit vlastníkovi, aby ji ve stanovené lhůtě uvedl do takového stavu, 
aby již nepůsobila silně nevzhledně, nebo aby budovu odstranil. To samé platí v případě, že budovy, 
které jsou částečně stržené nebo zničené z důvodu požáru nebo jiného důvodu, jsou v takovém stavu 
po delší dobu, že působí silně nevzhledně ve vztahu k okolí. 

Odst. 5. Ministr může udělit výjimku od ustanovení v odst. 1 a 2, pokud pro to hovoří zvláštní důvody.

Odst. 6. Pokud byl zemědělský statek s pozemky bez obytné budovy déle než 2 roky nebo 
nebyl obydlen a je na něm zničená nebo zchátralá obytná budova po dobu delší 2 let v rozporu 
s ustanoveními v odst. 1 a 3, může se ministr odchýlit od požadavku, že zemědělský statek s pozemky 
musí být opatřen obytnou budovou, a rozhodnout, že na statku s pozemky nesmějí být zřizovány 
nové budovy a že statek s pozemky při první další změně vlastníka musí být odprodán ke spojení 
se stávajícím zemědělským statkem s pozemky v souladu s ustanoveními § 29 nebo jako zemědělský 
statek s pozemky bez budov podle § 10.

Článek 7
Nabývání zemědělského statku s pozemky ve venkovské oblasti fyzickými osobami

A. Volný obchod

§ 12.

Fyzická osoba může získat právo na jeden či více zemědělských statků s pozemky ve venkovské oblasti 
v případě, že nabyvatel do 6 měsíců od jejich nabytí splní povinnost trvalého bydliště stanovenou 
v § 8, ovšem s výhradou ustanovení uvedených v odst. 2.

§ 13.

Zemědělský podnik, který zahrnuje několik zemědělských statků s pozemky ve venkovské oblasti, 
může zcela nebo zčásti nabýt fyzická osoba, která není předem vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
nějakého zemědělského statku s pozemky, za podmínky, že 

1) převodce měl zákonné právo na všechny zemědělské statky s pozemky v rámci podniku a 

2) nabyvatel splní povinnost trvalého bydliště do 6 měsíců od nabytí podle § 8.

§ 15. Právo na zemědělský statek s pozemky ve venkovské oblasti lze převést na manžela/manželku 
vlastníka, jeho druha/družku, sourozence, děti sourozence a zetě/snachy nebo na osobu, která je 
s vlastníkem v příbuzenském vztahu v přímé vzestupné nebo sestupné linii, za podmínky, že

1)  převodce nebo jeho manžel/ka měli zákonné právo na příslušný statek s pozemky nejméně 
po dobu 8 let, a

2) nabyvatel do 2 let po nabytí splní požadavek na trvalé bydliště podle § 8.

Článek 9
Nabývání zemědělského statku s pozemky ve venkovské oblasti společnostmi

Odst. 5. Zemědělský statek s pozemky vlastněný společností v souladu s ustanoveními uvedenými 
v odst. 1 nebo 2 a zemědělský statek s pozemky vlastněný osobně zemědělcem ve společnosti 
je ve vztahu k ustanovením o společném podniku, rozdělení, spojení, nabytí a povinnosti bydliště 
považován za jeden zemědělský podnik náležející stejnému vlastníku. 

Odst. 7. Ministr výživy, zemědělství a rybolovu může stanovit pravidla týkající se nabývání 
a obhospodařování v zemědělství formou společnosti včetně pravidel o odprodeji akcií nebo podílů, 
povinnosti bydliště apod., a týkající se pravomocí a podmínek zrušení apod., které náleží zemědělci 
ve společnosti. 
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Německo
Říšský sídelní zákon v upraveném znění publikovaném ve Spolkové sbírce zákonů část III, dispoziční 
číslo 2331-1, který byl naposledy změněn článkem 8 odstavec 2 zákona ze dne 29. července 2009

§ 25 a
(1) Při osidlování statků nebo domén by sídelní podnik měl zemědělské pracovníky či zaměstnance 
bydlící v tamních rodinných bytech, nebo kteří jsou tam zaměstnáni déle než dva roky na žádost 
podle  možností ubytovat ve vlastních nebo pronajatých objektech. Sídelní podnik musí 
pracovníkům a zaměstnancům při zabrání statku nebo domény sdělit písemně ustanovení § 25 
a tohoto zákona, přiměřenou lhůtu pro podání žádosti a orgán, na který je třeba žádosti adresovat 
nebo vše zveřejnit podle místních zvyklostí. Dále musí žadatelům na přání také laskavě poskytnout 
poradenství v otázkách finančních.

(3) Stanou-li se pracovníci a zaměstnanci v důsledku osidlování statků či domén dočasně nebo 
na delší dobu nezaměstnanými, musí jim být sídelním podnikem, pokud nebudou usídleni podle 
odstavce 1, nebo pokud jim nemůže být poskytnuta přiměřená práce, poskytnout až půl roku 
podporu, která nesmí činit méně než jednu čtvrtinu ušlého výdělku. Bude-li zapotřebí změna 
bydliště, tak musí sídelní podnik shora uvedeným pracovníkům a zaměstnancům nahradit náklady 
spojené se stěhováním.

Polsko

Zákon o vytváření zemědělského systému Sb. zák. 2003 č. 64 poz. 592 ze dne 11. dubna 2003

5. Předpisy odst. 1-4 neplatí, pokud:

7.  Předkupní právo uvedené v odst. 4 nepřísluší, pokud v důsledku nabytí zemědělské nemovitosti 
dojde k rozšíření rodinného hospodářství, ovšem do ploch nepřesahující plochu stanovenou 
v  čl.  5 odst. 1 bodě 2 a získaná zemědělská nemovitosti se nachází na území obce, v níž má 
nabyvatel bydliště nebo v obci hraničící s takovou obcí. 

1.  Za samostatného (individuálního) zemědělce uvedeného v čl. 5 odst. 1 bodě 1 se považuje fyzická 
osoba, která je majitelem, dlouhodobým uživatelem, samostatným majitelem nebo nájemcem 
zemědělských nemovitostí, jejichž celková plocha zemědělské půdy nepřesahuje 300 ha, která 
disponuje zemědělskými kvalifikacemi a již alespoň 5 let bydlí v obci, na jejímž území se nachází 
jedna ze zemědělských nemovitostí, které jsou součástí zemědělského hospodářství, a která toto 
hospodářství provozuje po tuto dobu osobně. 

4.  Dokladem potvrzujícím bydliště je doklad vymezující přihlášení k trvalému pobytu ve smyslu 
předpisů o evidenci obyvatel a občanských průkazech.

5. Dokladem potvrzujícím splnění podmínky stanovené:

1)  v čl. 5 odst. 1 bodě 1 v rozsahu týkajícím se plochy zemědělské půdy je prohlášení nabyvatele 
nebo subjektu s předkupním právem;

2)  v čl. 5 odst. 1 bodě 2 je prohlášení nabyvatele nebo subjektu s předkupním právem potvrzené 
starostou (primátorem).

6.  Při uzavírání smlouvy, v jejímž důsledku dojde k převedení vlastnictví zemědělské nemovitosti, 
je nabyvatel povinen předložit dokumenty uvedené v odst. 1, 4, 5 a 9 a také v předpisech 
vydaných na základě odst. 8 bodu 5 nebo předložit prohlášení o tom, že splňuje podmínky 
stanovené v čl. 5 a 6. V tomto prohlášení musí uvést celkovou plochu a místo, kde se nacházejí 
zemědělské nemovitosti, jichž je nabyvatel majitelem, dlouhodobým uživatelem, nájemcem 
nebo samostatným vlastníkem. 
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7.  Doklady uvedené v odst. 1, 4, 5 a 9, v předpisech vydaných na základě odst. 8 bodu 5 a také 
prohlášení uvedené v odst. 6 jsou přílohami ke smlouvě, v jejímž důsledku dochází k převodu 
vlastnictví zemědělské nemovitosti.

8. Příslušný ministr pro záležitosti rozvoje venkova určí formou vyhlášky.

Slovensko

Zákon O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zo 16. mája 2014, viz příloha 1.2, §4.
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PŘÍLOHA 2

POPIS ADMINISTRATIVNÍHO PROCESU UPLATŇOVÁNÍ REGULACE PRODEJE PŮDY V NĚMECKU 
NA PŘÍKLADU ZEMĚ FREISTAAT SACHSEN

Zákon o převodu pozemků (Grundstückverkehresetz) se vztahuje ročně na cca 16 tis. smluv 
na prodej půdy. Z těchto je cca 3 tis. smluv s výměrou v rozmezí 0,5 – 2 ha, která podléhá povolení, 
tedy cca 19,5 %. Z tohoto počtu bylo zamítnuto z důvodu nedodržení §9 zákona 6–8 smluv ročně, 
s podmínkou bylo povoleno cca 13–18 smluv ročně. Většina smluv je ze zákona povolena, protože 
splňuje obecné podmínky zákona. 

Vedení státu Sasko vyjádřilo názor, že Grundstückverkehresetz má především preventivní účinky 
a ke skutečnému zamítání prodeje půdy dochází jen velmi zřídka.

Agendu Grundstückverkehresetz zajišťuje přibližně 2,5 pracovníka na rok.

Pozn.: Freistaat Sachsen má výměru celkem 18 338 km2, tj. 22 % výměry ČR. Největší podnik v Sasku 
má přibližně 3 000 ha, z velkých podniků je nejčastější velikost 1000–2000 ha (cca 20 podniků). Podíl 
vlastní půdy u velkých podniků tvoří cca 32 %, zbytek je pronajatý.

Předkupní právo podle Reichssiedlungsgesetz (Říšský sídelní zákon) platí pro pozemky nad 2  ha 
a ročně se podle něj řeší cca 3 000 případů, z toho případů k rozhodnutí tvoří cca 50 smluv a realizováno 
je okolo 10.

Nerealizace smluv tvoří ročně cca 13–20 případů, většina z toho je zdůvodněna vysokou cenou 
nad 150 % běžné prodejní ceny. Běžnou prodejní cenu vyšetřuje výbor znalců (Gutachterausschuss), 
který analyzuje všechny prodejní ceny včetně minimálních. (V zemi Wartenberg je však posuzovaná 
hranice 120 %). Výnosová cena (Ertragswert) pro daňové vypořádání dědictví je určena na úrovni 
60 % obvyklé ceny.

Celý proces uplatnění zákona Grundstückverkehresetz je popsaný podrobnou metodikou, kterou 
se Landratamts řídí. Rozhodování je tedy v Sasku dané státní složkou na území okresu (pan Pohl, 
zástupce Landkreis Görlitz), není dané zájmovými nebo profesními organizacemi. Dotázání 
k  profesní zemědělské organizaci (Landwirtschaftsbehörde) připadá v úvahu pouze při posouzení 
stavu při realizaci předkupního práva. Na předkupní právo mají nárok pouze místní zemědělci, kteří 
o ně požádali, ostatní podnikatelé se na předkupním právu nepodílí.

Opatření ke zlepšení agrární struktury vyplývající z obecných proklamací nejsou přesně popsána. 
Speciální rozhodnutí při pochybnostech záleží na dohodě mezi posuzovateli. Například posouzení 
nepřiměřené tvrdosti rozhodnutí bylo uděleno ve 2 případech za poslední období.
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