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➢ MMR

o Územní plánování 

• kraje, obce 

➢ MŽP

o AOPK

o Operační program životního prostředí 

• kraje, obce

➢ Mze

o Program rozvoje venkova 

• Lesy ČR, Povodí

o Pozemkové úpravy

Nástroje pro ochranu a tvorbu krajiny v ČR
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Přínos pozemkových úprav

• uspořádání vlastnických vztahů a tvorba digitální katastrální mapy

➢ rozvoj obcí a života na venkově

➢ podpora zemědělské výroby

➢ ochrana a tvorba krajiny

➢ zmírnění negativních dopadů klimatických změn

➢ partnerství při výstavbě liniových staveb

Pozemkové úpravy
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Přínos pozemkových úprav

➢ rozvoj obcí a života na venkově

Strategické plány rozvoje krajů, měst a  obcí – oblast životního prostředí i oblast infrastruktury

• Opatření ke zpřístupnění pozemků – odklon zemědělské výroby z centra obcí

• Ochrana a tvorba životního prostředí – ochranná, ale i estetická funkce opatření

Pozemkové úpravy
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Přínos pozemkových úprav

➢ podpora zemědělské výroby

• Vyjasnění vlastnických vztahů
• Zpřístupnění pozemků
• Vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření
• Zkrácení pojezdových vzdáleností zemědělské techniky

Pozemkové úpravy
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Přínos pozemkových úprav

➢ ochrana a tvorba krajiny

➢ zmírnění negativních dopadů klimatických 

změn

• Protierozní opatření

• Vodohospodářská opatření

• Ekologická opatření

Pozemkové úpravy
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Přínos pozemkových úprav

➢ partnerství při výstavbě liniových staveb

Spolupráce s ŘSD                                                          Spolupráce s SŽ

Dálnice                                                                             VRT

Mapa pokrytí VRT v ČR

Dálniční síť v ČR

Pozemkové úpravy
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Pozemkové úpravy

➢ kontinuita provádění pozemkových úprav

• 30 let provádění pozemkových úprav

➢ legislativní rámec

• -

➢ majetkoprávní vypořádání, realizace navržených opatření

➢ návrh PÚ - zpracovaný v úrovni dokumentace územního řízení 

➢ rozhodnutí o PÚ - podklad pro obnovu katastrálního operátu

zákon

•č. 139/2002 Sb.

prováděcí 
vyhláška

•č. 13/2014

metodický 
postup

• Metodický návod pro 
provádění pozemkových 
úprav

souhlas DOSS

odsouhlasení 

zastupitelstvem obce

Výhody pozemkových úprav
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Biocentrum "Na Bělkách" o celkové 

výměře 4,3 hektaru se stálou vodní 

plochou a lesní výsadbou dřevin ve 3 

samostatných oplocenkách.

Biocentrum "Na Bělkách" o celkové 

výměře 4,3 hektaru se stálou vodní 

plochou a lesní výsadbou dřevin ve 3 

samostatných oplocenkách.

KPÚ Královehradecký kraj, pobočka Hradec Králové, k.ú. Výrava

Příklad realizace pozemkových úprav
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Část regionálního biokoridoru o rozloze 1,2 

hektaru s doplňující výstavbou rybníků Mokřiny a 

Štefkův les.

Část regionálního biokoridoru o rozloze 1,2 

hektaru s doplňující výstavbou rybníků Mokřiny a 

Štefkův les.

KPÚ Pardubický kraj, pobočka Ústí n. Orlicí, k.ú. Dolní Lipka

Příklad realizace pozemkových úprav
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Komplex prvků - biocentrum, biokoridory, 

zatravněné údolnice, protierozní meze, suchý 

poldr, zpřístupnění, podporující zvýšení 

biodiverzity v krajině.

Komplex prvků - biocentrum, biokoridory, 

zatravněné údolnice, protierozní meze, suchý 

poldr, zpřístupnění, podporující zvýšení 

biodiverzity v krajině.

KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Vyškov, k.ú. Němčany

Příklad realizace pozemkových úprav
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Výstavba tůni a výsadba stromů a keřů spolu s novým 

korytem vodního toku zvýšila schopnost zadržení vody 

v krajině a vytvořila přirozené podmínky pro vlhkomilné 

organismy.

Výstavba tůni a výsadba stromů a keřů spolu s novým 

korytem vodního toku zvýšila schopnost zadržení vody 

v krajině a vytvořila přirozené podmínky pro vlhkomilné 

organismy.

KPÚ Plzeňský kraj, pobočka Domažlice, k.ú. Nemanice

Příklad realizace pozemkových úprav
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Výstavba větrolamu pro řešení ochrany obce před 

účinky větrné eroze. Výběr dřevin pro výsadbu byl 

proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální 

přirozené vegetaci v řešené lokalitě – výstavba ve dvou 

etapách

Výstavba větrolamu pro řešení ochrany obce před 

účinky větrné eroze. Výběr dřevin pro výsadbu byl 

proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální 

přirozené vegetaci v řešené lokalitě – výstavba ve dvou 

etapách

KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo, k.ú. Vrbovec

Příklad realizace pozemkových úprav
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Příklad realizace pozemkových úprav

Nečekaně vzniklý mokřad na místě 

revitalizovaného zemníku.

Nečekaně vzniklý mokřad na místě 

revitalizovaného zemníku.

KPÚ pro Olomoucký kraj, k.ú.  Skřípov
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Opatření ke zpřístupnění pozemků – hlavní polní 

cesty. V rámci výstavby bylo vysázeno 320 

stromů

Opatření ke zpřístupnění pozemků – hlavní polní 

cesty. V rámci výstavby bylo vysázeno 320 

stromů

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka České Budějovice, k.ú.  Veveří u Nových Hradů a Mýtiny

Příklad realizace pozemkových úprav



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz16

Opatření ke zpřístupnění pozemků – vedlejší polní 

cesta. Zpřístupnění pozemků pro drobně hospodařící 

zemědělce.

Opatření ke zpřístupnění pozemků – vedlejší polní 

cesta. Zpřístupnění pozemků pro drobně hospodařící 

zemědělce.

KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Litoměřice, k.ú. Okna

Příklad realizace pozemkových úprav
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KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, k.ú. Drslavice

Revitalizační opatření – zvýšení retence krajiny. Vodní 

nádrž, poldr, mokřad, ozelenění, zatravnění, polní cesty s 

živičným povrchem.

Ekologický význam - vytvoření biocentra. Dvě polní cesty 

pak slouží ke zpřístupnění pozemků a k obslužnosti 

zbudovaných staveb.

Revitalizační opatření – zvýšení retence krajiny. Vodní 

nádrž, poldr, mokřad, ozelenění, zatravnění, polní cesty s 

živičným povrchem.

Ekologický význam - vytvoření biocentra. Dvě polní cesty 

pak slouží ke zpřístupnění pozemků a k obslužnosti 

zbudovaných staveb.

Příklad realizace pozemkových úprav
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Financování pozemkových úprav

➢ opatření budovaná v rámci pozemkových úprav jsou organizačně, ale i finančně náročná

➢ dle zákona o pozemkových úpravách hradí náklady na pozemkové úpravy stát

Zdroje finančních prostředků pro potřeby pozemkových úprav:

▪ prostředky státního rozpočtu, rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zemědělství, případně z 

rozpočtů Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva pro místní rozvoj či Všeobecné 

pokladní správy

▪ Ředitelství silnic a dálnic - výdaje vyvolané v důsledku jejich stavební činnosti

▪ obce nebo fyzické a právnické osoby, které mají zájem podílet se na financování pozemkových 

úprav

▪ prostředky Evropské unie
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Společná zemědělská politika 2023-2027

▪ zařazena intervence Pozemkové úpravy

▪ navržená alokace: 105 389 200 EUR (2 635 mil. Kč při kurzu 25 Kč/EUR)

▪ kontinuální výzva, předpoklad spuštění na podzim 2023 

▪ Strategický plán SZP je schválen EK

▪ důraz na zlepšování kvality zemědělské půdy, zmírňování dopadů sucha, zlepšování vodního 

režimu v krajině

Podpora EU pro pozemkové úpravy
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Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá 

realizovat v rámci využití prostředků 

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Alokace
191 mld. Kč

Celkové granty a podpora z Nástroje pro oživení a 

odolnost (RRF)

https://www.planobnovycr.cz/o-npo

2.6.4. Pozemkové úpravy

Alokace 

826,4 mil. Kč

Opatření

a) Ochrana životního prostředí a adaptace 

na změnu klimatu   

b) Zelená infrastruktura podporující 

biodiverzitu                       

Období realizace – 2021 -2023

Podpora EU pro pozemkové úpravy
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GEOPORTÁL SPÚ



DĚKUJI ZA POZORNOST !

Státní pozemkový úřad

www.spucr.cz


