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Úvod 

Krajina je s člověkem pevně spjata již od samého počátku jeho existence. Každý z 

nás žije v nějaké krajině. V krajině se vytváří náš svět, odvíjí se v ní celé dlouhé lidské 

životy. Krajina tvoří neodmyslitelnou součást naší existence. 

Snad každý člověk je schopen říci, ve které krajině se cítí příjemně, ve které by 

chtěl žít, či v ní trávit svůj volný čas. Ať už takovou krajinu určí za pomoci 

geografického názvu, či typu ekosystému. Stejně tak je většina lidí schopna říct, ve které 

krajině by žít nechtěla, ve které by něčím strádala, a to jak fyzicky, tak třeba i psychicky. 

Přestože málokdo ví, jak krajinu definovat, většina lidí pociťuje, že krajinu v dnešním 

světě ničíme a ztrácíme. 

Zájem o krajinu mezi lidmi postupně narůstá. Snad již pominula doba, kdy byla 

krajina brána jako něco nepodstatného, ale současně věčného, co tu vždycky bylo, a není 

třeba se o to jakkoli starat, či dokonce promyšleně pečovat. Zvýšený zájem o krajinu je 

bohužel dokladem toho, že „o krajině se diskutuje hlavně v okamžiku, kdy ji (a s ní i 

nějaký vžitý, známý svět) ztrácíme: koncem 19. století, po válce nebo dnes“.
1
 

Jak se se ztrátou krajiny coby ztrátou něčeho existenčně podstatného vypořádat? 

Přirozenou reakcí by měla být snaha o cílenou ochranu krajiny, o její řádnou péči a 

neposledně také o její vytváření. Řešením by mohl být institut krajinného plánování, 

kterým se tato práce zabývá. 

Tato rigorózní práce navazuje na autorčinu předchozí diplomovou práci s názvem 

Tvorba krajiny v právu, která byla oceněna třetím místem v kategorii magisterských prací 

v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška, pořádanou Fakultou sociálních věd Univerzity 

Karlovy. Termíny tvorba krajiny a krajinné plánování spolu úzce souvisí, někdy jsou 

chápány jako synonyma a promiscue zaměňovány, jindy jsou odlišovány.
2
 Co je ovšem 

podstatné, jejich předmětem je krajina a její vytváření. Autorka této práce se k tématu 

krajinného plánování vrací, neboť s ohledem na šířku materie nebylo možné toto téma v 

                                                 
1
 CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového 

štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. 2. dopl. vyd. Praha: Dokořán, 2005, s. 77 – 78. (Dále 

citováno jako „CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější“). 

2
 SALAŠOVÁ, A.: Krajinné plánování I.: úvod do plánovacích procesů. Brno: Mendelova univerzita v 

Brně, 2015, s. 43. (Dále citováno jako „SALAŠOVÁ, A.: Krajinné plánování I.“).  
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mezích diplomové práce zcela vyčerpat. Předmětná rigorózní práce diplomovou práci 

nenahrazuje, nýbrž doplňuje a téma dále a podrobněji rozvíjí. Přesto téma právní úpravy 

krajinného plánování, resp. tvorby krajiny v České republice není ani touto rigorózní 

prací kompletně vyčerpáno. 

Rigorózní práce si jako svůj cíl vytyčuje zanalyzovat právní úpravu krajinného 

plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. 

Konkrétně si práce stanovuje za cíl zjistit, zda je krajinné plánování v českém právním 

řádu nějakým způsobem upraveno, a to ať komplexním nástrojem, či více nástroji. A 

pokud ano, tak jakým způsobem. 

Současně se práce také zaměřuje na mezinárodní právní úpravu vztahující se k 

české krajině, jejímu plánování a ochraně přírodních složek životního prostředí a pokusí 

se o komparaci české právní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek 

životního prostředí s právní úpravou Slovenské republiky. 

Rigorózní práce se dělí do pěti částí. 

V první části se práce zabývá definicí hlavního předmětu svého zájmu – definicí 

krajiny. Kromě právní definice a její analýzy se práce v první kapitole věnuje definicím 

krajiny v dalších vědních oborech. V následující kapitole je provedena typologie a 

kategorizace krajiny. 

Česká krajina a její právní úprava je ovlivněna mezinárodněprávní úpravou krajiny, 

krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí, kterou se tato práce 

zabývá ve své druhé části. Kromě regionálních úmluv se tato práce soustředí především 

na Evropskou úmluvu o krajině, jež se má brzy stát úmluvou celosvětovou. Rigorózní 

práce vzhledem ke svému rozsahu zcela záměrně vynechává právní úpravu krajinného 

plánování Evropské unie. 

Třetí část této práce si dovolí nejdříve shrnout vývoj vztahu člověka a krajiny na 

našem území, přestože by toto téma samo o sobě stačilo na samostatnou závěrečnou 

práci. Historické události, zejména druhé poloviny 20. století, se nesmazatelně zapsaly do 

tváře české krajiny. S jejich následky se musíme potýkat až do dnešních dnů. Třetí část si 

klade za cíl ve stručnosti poukázat na významné události, které ovlivnily vztah české 

krajiny a jejích obyvatel. 

Čtvrtá část práce se zaměřuje na právní úpravu krajinného plánování a ochrany 

přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. Nejprve se věnuje 
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soukromoprávní úpravě krajiny a jejího plánování, kde je kladen důraz na právní úpravu 

vlastnictví pozemků spolu s užívacími právy k půdě. Nicméně s ohledem na rozsah 

rigorózní práce není soukromoprávní úprava krajinného plánování a ochrany přírodních 

složek životního prostředí v českém právním řádu v práci zpracována vyčerpávajícím 

způsobem. 

Do čtvrté části práce je zařazena kapitola o bilanci půdy v ČR a strukturálních 

změnách subjektů, které obhospodařovaly zemědělskou půdu v ČR v období let 2000 až 

2016. Tato kapitola chce na základě dat Českého statistického úřadu shrnout výsledky 

šetření, podle kterých bude možné sledovat a analyzovat vývoj bilance půdy a 

strukturální změny sledovaných subjektů ve stanoveném období. Skladba jednotlivých 

druhů půdy nacházejících se na území ČR a způsob jejich obhospodařování mají totiž 

zásadní vliv na veškeré aspekty krajiny a je jimi utvářena i tvář české krajiny. Přestože 

práce měla původně ambice obsáhnout celé období transformace hospodaření s půdou od 

listopadu 1989 do současnosti, nelze tak učinit, neboť Český statistický úřad nedisponuje 

potřebnými daty. Starší zveřejněná data pro léta 1990 až 2000 byla získána v šetřeních, 

pro která byly stanoveny odlišné prahové hodnoty. Nemají tedy žádnou relevantní 

výpovědní hodnotu ve vztahu k novějším datům. Z tohoto důvodu bylo rozpětí 

sledovaného období stanoveno v rozmezí let 2000 až 2016. 

Jádro této práce spočívá především v analýze veřejnoprávních předpisů české 

právní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí. 

Rigorózní práce v této části doplňuje a rozšiřuje přehled nejvýznamnějších právních 

nástrojů, kterými se autorka práce zabývala ve své diplomové práci na téma Tvorba 

krajiny v právu, tj. koncepčních nástrojů územního plánování, vodního plánování a 

lesního plánování. Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právních nástrojů 

pozemkových úprav, nástrojů péče o zvláště chráněná území (tj. plány péče o národní 

přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a 

chráněné krajinné oblasti a nově zásadami péče o národní parky) a nástrojů územního 

systému ekologické stability krajiny. Ze zvláštních nástrojů podílejících se na krajinném 

plánování a ochraně přírodních složek životního prostředí, které tyto obecné nástroje 
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doplňují,
3
 se tato rigorózní práce zabývá právní úpravou ochrany krajinného rázu a 

přírodního parku. 

Vzhledem k tomu, že krajina včetně jejího plánování je vedle dalších složek 

životního prostředí významně provázána především s půdou, je v samostatné kapitole 

čtvrté části rigorózní práce provedena analýza nástrojů ochrany zemědělského půdního 

fondu a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Tím je ve spojení s diplomovou prací s názvem Tvorba krajiny v právu uzavřen 

výběr nejvýznamnějších veřejnoprávních nástrojů zakotvených v právním řádu České 

republiky, které se podílejí na krajinném plánování a ochraně přírodních složek životního 

prostředí na území ČR. Dalšími právními nástroji se tato práce s ohledem na svůj rozsah 

nezabývá. 

V páté části se rigorózní práce věnuje právní úpravě krajinného plánování a 

ochrany přírodních složek životního prostředí v právním řádu Slovenské republiky, 

přičemž se zaměřuje především na odlišnosti těchto úprav a pokusí se provést jejich 

komparaci. 

V závěru této rigorózní práce se autorka zaměří na vyhodnocení stavu právní 

úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí v České 

republice ke dni odevzdání rigorózní práce de lege lata. Podle zjištěných závěrů autorka 

práce navrhne možnosti jejího zlepšení de lege ferenda. 

Při vypracování této rigorózní práce autorka užila metod deskripce a analýzy a v 

páté části této práce také metody komparace. 

Autorka při vypracování této rigorózní práce čerpala především z právních předpisů 

a související judikatury, z odborných monografií, z odborných příspěvků ve sbornících a 

z článků v odborných časopisech. V rigorózní práci bylo užito značné množství 

odborných přírodovědných publikací, neboť stále chybí odborná právní literatura 

vztahující se ke krajině a jejímu plánování. 

Rigorózní práce byla vypracována podle stavu právní úpravy účinné ke dni 

20. června 2018.  

                                                 
3
 DAMOHORSKÝ, M.: Evropská úmluva o krajině a její odraz v českém právním řádu. In MORAVEC, J.: 

Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam Evropské úmluvy o krajině: sborník příspěvků z 

konference. 1. vyd. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2005, s. 6 – 7. (Dále citováno jako 

„DAMOHORSKÝ, M.: Evropská úmluva o krajině a její odraz v českém právním řádu“). 
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1 Krajina a její typologie 

1.1 Definice krajiny 

Mezi klíčová slova přírodních a současně též některých humanitních věd se na 

počátku devadesátých let 20. století zařadil pojem krajina.
4
 V přírodních vědách vystřídal 

do té doby místy užívaný termín „ekosystém a v humanitních disciplínách se stal trochu 

nostalgickým povzdechem nad světem, který ztrácíme“.
5
 

Krajinu není lehké definovat.
6
 Její univerzální vědecká definice, která by obsáhla 

všechny její rozličné funkce, a zároveň by se jí dalo použít ve všech vědních oborech, 

neexistuje. Značné množství vědních oborů, které se krajinou zabývají, určuje také 

množství jejich definic a různých pohledů na krajinu.
7
 Obsáhnout všechny tyto definice 

není v silách autorky práce a není ani předmětem této práce. Práce předkládá pouze výběr 

těch nejvýznamnějších definic krajiny.
8
 

Na krajinu můžeme nazírat z pohledu rozličných vědních oborů, a to zejména z 

hlediska: 

- geografického, ve kterém je krajina částí „zemského povrchu, která podle svého 

vnějšího obrazu a vzájemného působení svých jevů, tak jako vnitřních a vnějších vztahů 

polohy, tvoří prostorovou jednotku určitého charakteru a na geografických přirozených 

hranicích přechází v krajiny jiného charakteru“,
9
 

                                                 
4
 CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější, s. 5. 

5
 CÍLEK, V.; LOŽEK, V. a kol.: Obraz krajiny: pohled ze středních Čech. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2011, 

s. 14. (Dále citováno jako „CÍLEK, V.: Obraz krajiny: pohled ze středních Čech“). 

6
 VACEK, O. a kol. Tvorba krajiny. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta 

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, 2014, s. 37 - 38. 

(Dále citováno jako „VACEK, O.: Tvorba krajiny“).  

7
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování. 2. vyd. Praha: Naděžda Skleničková, 2013, s. 8. (Dále 

citováno jako „SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování“). 

8
 PALEČKOVÁ, A. Tvorba krajiny v právu. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická 

fakulta, s. 9. (Dále citováno jako „PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu“). 

9
 Tamtéž, s. 9. 
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- geomorfologického, podle nějž je krajina „vývojově více či méně stejnorodou 

částí zemského povrchu, vyznačující se určitou strukturou jednotlivých složek této části 

země a jejich vzájemnými přirozenými vztahy“,
10

 

- demografického, které na krajinu nazírá jako na „území obývané určitou populací 

lidí, vyznačující se společnými vlastnostmi a znaky, které ji odlišují od populací jiných 

(etnických jednotek různého stupně jako jsou rasy, kmeny, národy)“,
11

 

- krajinně-ekologického, kde je krajinou rozuměna „heterogenní část zemského 

povrchu, skládající se ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se v dané 

části povrchu v podobných formách opakuje“,
12

 nebo je jí „otevřený prostor zemského 

povrchu formovaný všemi faktory (abiotickými, biotickými a antropogenními)“,
13

 přičemž 

v této definici se akcentuje funkční kontinuita krajiny, kdy jakýkoliv zásah do krajiny je 

schopen v určitém místě a času změnit její vlastnosti, 

- historického, ve kterém je krajina „územím, jež se po určitou dobu svérázně 

vyvíjelo geopoliticky, hospodářsky a kulturně v závislosti na přírodních podmínkách, 

vyplývajících v podstatě ze zeměpisné polohy“,
14

 

- uměleckého, které postupně spolu s vývojem lidské společnosti podléhá změnám, 

což lze demonstrovat např. absencí zájmu o krajinu v kultuře starověkého Řecka, v 

porovnání s vnímáním krajiny v době romantismu, kdy se subjektivistické vnímání 

krajiny přetavilo do novátorského životního postoje. V rámci tohoto pojetí můžeme 

rozlišovat mezi krajinomalbou (a krajinou spojenou s tvorbou zejména Josefa Lady, 

Mikoláše Alše, Josefa Mánesa, Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Josefa Kosárka
15

 a 

dalších), krajinou literární (reprezentovanou K. H. Máchou v dílech Máj, Kokořín, v díle 

K. H. Borovského Borovský kostelík, ve tvorbě Jana Nerudy, J. Š. Baara, A. Jiráska a 

dalších), krajinou, která byla nezastupitelným zdrojem inspirace pro hudební díla 

(Smetanovu Vltavu, Z českých luhů a hájů, Dvořákovu Rusalku, Janáčkovu Lišku 

                                                 
10

 MEZERA, A. a kol.: Tvorba a ochrana krajiny. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979, s. 12. 

11
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 11.  

12
 FORMAN, R. T. T.; GODRON, M.: Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Academia: Ministerstvo životního 

prostředí České republiky, 1993, s. 18. (Dále citováno jako „FORMAN, R. T. T.; GODRON, M.: Krajinná 

ekologie“).  

13
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 10. 

14
 Tamtéž, s. 10 - 11. 

15
 CÍLEK, V.: Obraz krajiny: pohled ze středních Čech, s. 245. 
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Bystroušku atd., dále je nacházíme v české lidové tvorbě, kde je krajina téměř 

všudypřítomná a její stav a osud je pevně spojen s koloběhem života a osudem člověka) a 

krajinou svým názvem spjatou s určitou uměleckou osobností (např. Máchův kraj, kraj 

Karla Klostermanna, kraj Oty Pavla, Hrabalovo Kersko apod.),
16

 

- emocionálního, který staví na emocionální vazbě člověka ke krajině, kdy toto 

spojení vychází z lidských pocitů jako je jistota spolu s pocitem bezpečí a z pocitu 

domova.
17

 Jak podotýká V. Cílek, krajina se jen obtížně definuje, ovšem lze ji „dosti 

dobře cítit, lidé se na její hranici shodnou, vědí, kde „to“ už je jiné“,
18

 

- krajiny, která je v ekonomickém pojetí chápána jako výrobní prostor, v němž 

hraje roli využívání produkčního potenciálu krajiny, popř. jejího prostorového rámce za 

účelem prospěchu člověka, kdy nebere ohledy na širší ekologické konotace a vztahy. 

Krajinou se zde rozumí území, jež slouží hospodářskému účelu, tj. zemědělství, lesnictví, 

těžbě nerostných surovin a urbanizaci,
19

 a 

- architektonického nebo funkčně-estetického, neodmyslitelně spojeného především 

s termínem obytné krajiny architekta L. Žáka, jenž obytnou krajinu definuje jako „oblast 

nebo obytné místo znamenající přírodní prostor přímo úmyslně určený nebo utvářený 

k přírodnímu obývání“.
20

 Krajina se stává společným dílem nejenom přírody, ale i 

člověka. Je formována náhodnými i úmyslnými zásahy prostřednictvím neovladatelných 

přírodních sil, jakož i zásahy vědomé lidské vůle. Mimo přírodní základ, který je tvořen 

polohou, útvary země, původním rostlinstvem a vodstvem, je všechno další považováno 

za vytvořené, nebo člověkem zaviněné, ať už jeho přičiněním, či lhostejností lidí, jeho 

činnostmi, či prací, nebo ignorací a ničením.
21

 

Ze shora uvedených definic krajiny lze shrnout, že spojujícím prvkem většiny z 

nich je zřejmá polyfunkčnost krajiny
22

.
23

 

                                                 
16

 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 11 - 14. 

17
 Tamtéž, s. 13 - 14. 

18
 CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější, s. 83. 

19
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 14 - 15. 

20
 ŽÁK, L.: Obytná krajina. Praha: S.V.U. Mánes, 1947, s. 51. 

21
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 10. 

22
 Tamtéž, s. 8. 

23
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 10. 



8 

 

Do této práce je dále zahrnuta definice krajiny z pohledu jazykového a 

etymologického. 

Slovník spisovného jazyka českého krajinu na prvním místě definuje jako „území, 

zpravidla se zřetelem k přírodnímu utváření; kraj“.
24

 

V etymologickém slovníku, nalezneme slovo krajina u hesla kraj, jakožto z něj 

odvozené, které je všeslovanského původu, odvozující se od praslovanského krojiti, či 

krajati. Přičemž prvotní význam byl „to, co se okrajuje, konec ukrojeného, z toho pak 

hranice, lem a konečně i (vzdálená) země, území“.
25

 

České slovo krajina, stejně jako paysage ve francouzštině, či paisage ve 

španělštině, není nikterak zabarvené, je tedy jazykově neutrální.
26

 

V západogermánských jazycích se od 7. století v jazyce, který vývojem předcházel 

vzniku dnešní holandštiny, objevuje pojem landschap. Jedná se o odvozený výraz od 

substantiva land (země či půda) a od verba scheppen, které znamenalo vytvářet, způsobit, 

udělat. Toto spojení zřetelně odkazuje na to, jak byla krajina už od pradávna vnímána, 

tedy jako určitý prostor, ve kterém se nějak působilo na půdu, na zem, zřejmě se na ní 

zemědělsky hospodařilo.
27

 V dnešní angličtině rozlišuje označení krajiny jako landscape 

pro krajinu, jak ji známe, seascape pro pobřežní krajinu, a moonscape jako krajinu 

měsíční.
28

 

1.2 Definice krajiny v právu 

Stejně jako ve výše uvedených případech si definici krajiny pro své účely stanovuje 

obor právo a právní věda. Podle P. Skleničky je vhodné si úvodem uvědomit, že ani 

                                                 
24

 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: 

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2017 [cit. 15. 1. 2018]. Dostupné z WWW: 

<http://prirucka.ujc.cas.cz/>. 

25
 REJZEK, J.: Český etymologický slovník. 1. vyd., Voznice: Leda, 2001, s. 309. 

26
 HADAČ, E.: Krajina a lidé: úvod do krajinné ekologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982, s. 16. (Dále 

citováno jako „HADAČ, E.: Krajina a lidé“). 

27
 FANTA, J.: Krajina: I. Přírodní, historický a společenský rámec. Živa: časopis pro popularizaci biologie. 

Praha: Academia, 2011, roč. 59, č. 1, s. 24.  

28
 HADAČ, E.: Krajina a lidé, s. 16. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
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právní definice krajiny neměla a nemá ambice podat věcně správnou definici krajiny. 

Právo a právní věda si jí stanovuje především pro své legislativní a správní užití.
29

 

Pod pojmem krajina se v právním řádu ČR rozumí „část zemského povrchu s 

charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a 

civilizačními prvky“.
30

 Takto je definice krajiny zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZOPŘK“). 

Vedle geomorfologické charakteristiky krajiny na jedné straně, tj. typického reliéfu 

krajiny, je na druhé straně třeba na krajinu nahlížet jako na soubor funkčně propojených 

ekosystémů, jež jsou spolu provázány proudy látek, energií a informací.
31

 Čeho je ovšem 

třeba si povšimnout, že vedle nich mají v definici krajiny své místo také civilizační 

prvky.
32

 

Takto zeširoka pojatá zákonná definice krajiny vede k závěru, že tato dopadá i na 

urbanizovaná (městská) území,
33

 tj. že každá část zemského povrchu je vlastně krajinou 

podle ZOPŘK. S tím praxe ovšem úplně nesouhlasí. Samotný ZOPŘK neposkytuje 

krajině urbanizované shodnou míru ochrany jako té přírodní
34

 a stejně tak ani judikatura 

nepovažuje za krajinu dle ZOPŘK prostředí, jež je vysoce urbanizované
35

.
36

 

                                                 
29

 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 9. 

30
 konkrétně v ustanovení § 3 odst. 1 písm. m) ZOPŘK. 

31
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2007, s. 87.  (Dále citováno jako „MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a 

krajiny: komentář“). 

32
 PEKÁREK, M..; DAMOHORSKÝ, M.; PRŮCHOVÁ I. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a 

předpisy související: komentované znění. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 24.  

33
 PRCHALOVÁ, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s komentářem, 

judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 30. (Dále citováno jako 

„PRCHALOVÁ, J.:  Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000“). 

34
 např. v případě posuzování krajinného rázu dle § 12 odst. 4 ZOPŘK. 

35
 Které prostředí není krajinou podle § 3 odst. 1 písm. m) ZOPŘK, říká rozsudek NSS ze dne 11. června 

2014, č. j. 7 As 23/2014 – 57: „Takovým prostředím je, nejsou-li tu jiné skutečnosti, které by takový závěr 

vyvrátily, i zastavěná centrální oblast města, tedy vysoce urbanizované městské prostředí bez významných 

krajinných prvků, bez výskytu druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů, nalezišť nerostů 

atd.“ Stejně tak ani „[n]ěkolik dřevin a volně žijících živočichů ve vnitrobloku nemůže z vilové čtvrti činit 

krajinu ve smyslu § 3 odst. 1 písm. m) [ZOPŘK], jak se domnívá stěžovatelka. Jedná se stále o městskou 

zástavbu, přičemž stěžovatelkou uváděné přírodní prvky jsou přítomny i na těch nejvíce urbanizovaných 

místech.“  Dostupné z WWW: <http://nssoud.cz/>.  

http://nssoud.cz/
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Z hlediska významu nejen pro českou právní úpravu, ale také pro tu evropskou 

(příp. v budoucnu i tu celosvětovou), je další neopomenutelnou definicí definice krajiny v 

Evropské úmluvě o krajině, jejímž signatářem je i Česká republika. Úmluva byla 

podepsána v roce 2000 v italské Florencii, a to během konference, již zaštiťovala Rada 

Evropy.
37

 Podle této úmluvy se krajinou rozumí „část území, tak jak je vnímána lidmi, 

jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských 

faktorů“.
38

 

Krajinou je dle této úmluvy myšlena zóna či oblast, kterou takovým způsobem 

vnímají ať už její místní obyvatelé nebo jen návštěvníci této krajiny, kteří se na její 

vizuální podobě a charakteristice podílejí (tj. antropický či kulturní vliv) a zároveň je tato 

podoba a charakteristika krajiny vytvářena také samotnou přírodou (tj. přírodní vliv). 

Krajina podle této definice není statický fenomén, ale vyvíjí se v čase. Definice má 

směřovat k nalezení rovnováhy mezi ochranou, správnou a plánováním krajiny, jelikož 

smyslem úmluvy není v určitém časovém momentě stav krajiny „zmrazit“, ale uvědomit 

si její dlouhou evoluci a ke krajině tak s tímto vědomím přistupovat. 

Z této definice lze dovodit, že krajinu je třeba vnímat jako celek, kdy jednotlivé 

přírodní a antropické složky na sebe navzájem působí, a proto na ně musí být nahlíženo 

komplexně, v jejich spojitosti.
39

 V definici zakotvené v Evropské úmluvě o krajině je 

oproti dalším definicím krajiny vyzdvižen především význam vnímání krajiny jejími 

obyvateli a návštěvníky.
40

 

Definici krajiny z Evropské úmluvy o krajině lze uplatnit pro veškeré typy krajiny: 

přírodní, venkovské, příměstské, či zcela urbánní. Pro krajiny rozkládající se nejen na 

                                                                                                                                                  
36

 VOMÁČKA, V.; KNOTEK, J.; KONEČNÁ, M. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 1. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 35. (Dále citováno jako „VOMÁČKA, V.; KNOTEK, J.; KONEČNÁ, M. a 

kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář“). 

37
 STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav 

k 1. 1. 2006. 1. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 184. (Dále citováno jako „STEJSKAL, V.: Úvod do právní 

úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost“). 

38
 Viz čl. 1 písm. a) Evropské úmluvy o krajině. 

39
 Evropská úmluva o krajině a důvodová zpráva. In Tvář naší země - krajina domova: [sborník příspěvků 

ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích]. Svazek úvodní. 

1. vyd. Lomnice nad Popelkou: Jaroslav Bárta, Studio JB pro Českou komoru architektů, 2001, s. 345 - 

346. (Dále citováno jako „Důvodová zpráva k EÚK“).  

40
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 11. 
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pevnině, ale také ve vodě (ve vnitrozemí – jezera či regiony s brakickými vodami, nebo v 

přímořských regionech).
41

 Stejně tak se aplikuje vedle krajin pozoruhodných na ty zcela 

obyčejné (běžné) a též na ty, co jsou silně narušeny.
42

 

Další definici krajiny, tentokrát ovšem v oblasti práva tzv. soft – law, můžeme najít 

v rezoluci Organizace spojených národů, která byla přijata během konference OSN o 

životním prostředí člověka konané ve Stockholmu v roce 1972.
43

 Podle této pouze 

environmentálně-politické definice je krajinou „životní prostor, skládající se z přírodních 

prvků a lidských výtvorů“.
44

 

Z výše uvedených právních definic krajiny jsou pro tuto práci nejvýznamnější tyto 

definice krajiny: definice krajiny zakotvená v ZOPŘK a definice krajiny zakotvená 

v Evropské úmluvě o krajině, jejímž signatářem je i Česká republika. Podle nich je 

shodně základem krajiny část území (zemského povrchu), na které působí přírodní i 

civilizační vlivy. Nadto definice krajiny zakotvená v Evropské úmluvě o krajině 

vyzdvihuje další podstatný prvek krajiny, a to jak je krajina vnímána lidmi. Tato 

mezinárodní definice krajiny na rozdíl od té české vnitrostátní definice zakotvené 

v ZOPŘK navíc jako určující prvek krajiny zahrnuje její estetické a emoční funkce. Tato 

skutečnost je dle autorky této práce v české legální definici krajiny dosud přehlížena.
45

 

1.3 Kategorizace a typologie krajiny 

Krajinu je možno dělit podle několika typologií.
46

 Základním členěním krajiny je 

její dělení na krajinu přírodní, neboli přirozenou, a krajinu kulturní. 

Pod pojmem přírodní, či přirozená krajina se skrývá krajina jako „útvar, který se 

vytváří působením přírodních, abiotických a biotických krajinotvorných procesů bez 

ovlivnění antropogenními faktory nebo jen s jejich minimálním působením“.
47

 Takovou 

                                                 
41

 Tamtéž, s. 346.  

42
 DAMOHORSKÝ, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, Beckovy právnické 

učebnice, 2010, s. 355. (Dále citováno jako „DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí“). 

43
 STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 33. 

44
 STEJSKAL, V.: Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 26. (Dále citováno jako „STEJSKAL, V.: Vývojové tendence právní úpravy 

ochrany přírody“).  

45
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 11. 

46
 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 39.  

47
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 17. 
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krajinu je v dnešní době obtížné nalézt nejen na území České republiky, ale i na celé 

planetě. Tento typ krajiny by v rámci území ČR mohl reprezentovat např. Boubínský 

prales.
48

 

Naproti tomu kulturní krajina v sobě kromě přírodních faktorů obsahuje i 

socioekonomické prvky.
49

 Zemědělství a lesnictví byly hlavními faktory, které až do 

19. století hrály v přeměně přírodní krajiny na kulturní typ zásadní roli. Sama přítomnost 

lidí není signifikantním znakem tohoto typu krajiny, ale je jím styl a kvalita, kterými 

člověk krajinu ovlivňuje. V Evropě se s kulturní krajinou často spojuje termín obdělávaná 

zem.
50

 

Kulturní krajina se nejčastěji skládá z rozličných ekosystémů, které jsou různou 

měrou ovlivněny antropickými činnostmi a které k samotnému fungování potřebují 

rozdílné energie, které jsou jim dodávány z vnějšku. 

Kulturní krajinu můžeme podle intenzity antropického vlivu dále dělit na: 

- vlastní kulturní krajinu (kultivovanou krajinu), v níž je zachován balanc mezi 

faktory antropogenními a těmi ostatními. Jedná se o obdobu harmonické kulturní krajiny, 

která je jednou z kategorií krajiny v krajinně-ekologickém pojetí. Harmonická kulturní 

krajina v sobě obsahuje k plochám člověkem destabilizovaných ekosystémů vhodně 

zvolené plochy více ekologicky stabilních přírodních ekosystémů. Taková krajina se 

rozkládá přibližně na jedné polovině až dvou třetinách území ČR. 

- narušenou kulturní krajinu, kde vlivy lidské činnosti znatelně narušují stabilitu 

složek přírody, nicméně zde zůstávají autoregulační schopnosti přírody a restaurace 

ekosystémů, a 

- devastovanou krajinou, ve které je autoregulační schopnost ekosystémů těžce 

narušena a jejich restaurace je podmíněná značnými energetickými vstupy a finančními 

prostředky.
51

 Takovými krajinami jsou zejména regiony Chomutovska, Mostecka a 

Sokolovska.
52

 

                                                 
48

 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 40.  

49
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 17. 

50
 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 40.  

51
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 18 - 19. 

52
 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 40.   
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Někdy je kulturní krajina také dělena na základě způsobu využívání, který 

převažuje, a to na krajinu zemědělskou (tj. na krajinu polní, pastevní, luční, ovocnářskou, 

smíšenou atd.), na krajinu lesní, rybničnatou, rekreační, urbanizovanou, průmyslovou a 

těžební a další. 

Další možné dělení kulturní krajiny oproti krajině přírodní je podle OECD na 

krajinu zemědělskou, industriální a městskou.
53

 

Nadto se jako speciální kategorie kulturní krajiny někdy uvádí historická kulturní 

krajina. Ta je definována jako „krajina, jejíž jednotlivé prvky či seskupení (ať na povrchu 

nebo pod povrchem zemským) jsou význačné z historického hlediska“.
54

 Jejím 

historickým znakem je prvek nebo souhrn prvků (např. archeologické naleziště, rodiště 

významné osoby, památník, historický park, sbírka dřevin, památný strom), jež v daném 

místě dominuje a zakládá nutnost dané prostředí chránit před zásahy z venku a zároveň 

vyvolává potřebu jeho historickou identitu pro budoucí generace střežit jako kulturní 

dědictví.
55

 

V. Cílek ve svých esejích zabývajících se krajinou ještě jako zvláštní typ krajiny 

vyčlenil krajinu posvátnou. Tu definuje jako krajinu s jistým transcendentním významem 

a duchovním působením, které „v nás vzbuzuje určité pocity a myšlenky, jež vedou k 

nějakému hlubšímu usebrání, porozumění, přemýšlení o duchovních věcech a ke 

smířenému spojování s nějakou nadosobní oblastí“.
56

 Jako příklad takové krajiny uvádí 

řadu egyptských pyramid od Gízy do Dahšúru, Stonehenge nebo Toskánu s Umbrií. Mezi 

posvátné krajiny na území České republiky řadí např. krajinu v okolí Řípu a krajinu v 

Českém středohoří mezi Milešovkou a Portou Bohemikou, krajinu na Pálavě, v 

Kounovských řadách v části plošiny Džbán atd.
57

 

                                                 
53

 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 19. 

54
 BOUČEK, Z.; ŠUBR, J.: Historická kulturní krajina jako současné velké téma. In HÁJEK, T. a JECH, K. 

(eds.): Kulturní krajina, aneb, Proč ji chránit?: téma pro 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního 

prostředí, 2000, s. 158. 

55
 Ibid., s. 158.  

56
 CÍLEK, V.: Posvátná krajina: eseje o místech, silách a dracích. 1. vyd. Praha: Malvern, 2014, s. 1. 

57
 Ibid., s. 18. 
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1.4 Shrnutí  

Jediná univerzální definice krajiny, které by se dalo použít ve všech s krajinou 

souvisejících oborech včetně práva a právní vědy, neexistuje. Definic krajiny je mnoho. 

Jednotlivé definice byly vytvořeny podle toho, pro jaké účely jich má být v daném oboru 

užito. Takových definic je tedy nepřeberné množství, stejně jako oborů, které se krajinou, 

ať už přímo, nebo nepřímo, zabývají. Složitou podstatu krajiny dokládá také značné 

množství typologií krajiny. 

Legální definici krajiny lze v českém právním řádu najít v úvodních ustanoveních 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato definice v sobě odráží skutečnost, že krajina je 

tvořena nejen přírodními prvky, ale také prvky civilizačními, které na krajinu 

prokazatelně působí. 

Oproti tomu definice krajiny podle Evropské úmluvy o krajině, kterou je Česká 

republika vázána, jako další definiční znak krajiny výslovně zavádí to, jak je krajina 

vnímána lidmi.
58

 Autorka této práce navrhuje, aby zákonodárce tento definiční znak 

krajiny po vzoru Evropské úmluvy o krajině do české legální definice krajiny zařadil. 

  

                                                 
58

 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 12. 



15 

 

2 Právní úprava krajiny a krajinného plánování 

v mezinárodním právu 

Vedle české právní úpravy krajiny je jejím dalším nepřehlédnutelným nástrojem 

právní úprava krajiny v mezinárodním právu. Ta je upravena především smluvním 

mezinárodním právem,
59

 tedy mezinárodními úmluvami, které v současné době v oblasti 

mezinárodního práva životního prostředí představují nejvýznamnější a nejčastěji se 

vyskytující pramen práva
60

.
61

 

Mezinárodní úmluvy je možné pro účely této práce dělit do několika skupin. Tu 

první představují mezinárodní úmluvy vztahující se k evropským pohořím. K těm patří 

v chronologickém pořadí regionální Úmluva o ochraně Alp z roku 1991 a Rámcová 

úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat z roku 2003.
62

 Tyto úmluvy byly 

primárně přijímány za účelem ochrany a podpory rozvoje pohoří Evropy.
63

 Práce se jimi 

bude dále podrobněji zabývat. 

Další skupina mezinárodních smluv je tvořena evropskými regionálními úmluvami, 

které se zaměřují na ochranu vodních toků v Evropě. Kvalita a stav vodních ekosystémů 

se výrazně odráží ve stavu a kvalitě krajiny na území ČR. Co mají tyto mezinárodní 

úmluvy kromě předcházení a snižování znečištění povodí evropských vodních toků 

společného, je neodmyslitelná ochrana ekosystémů vodních toků povodí a stejně tak 

ochrana přilehlých moří.
64

 Ve vztahu k povodí ČR jsou předmětem těchto mezinárodních 

úmluv konkrétně tři významné řeky se svými povodími, a to Labe, Dunaj a Odra. 

Upravují je chronologicky tyto úmluvy: Dohoda o mezinárodní komisi pro ochranu Labe 

(Magdeburg, 1990)
65

, Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje 

                                                 
59

 JANČÁŘOVÁ, I. a kol.: Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 

s. 47. 

60
 ŠTURMA, P.; DAMOHORSKÝ, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí - I. část (obecná). 1. 

vydání. Beroun: IFEC, 2004, s. 62. 

61
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 13. 

62
 STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 184 - 190. 

63
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 13. 

64
 DAMOHORSKÝ, M.; ŠTURMA, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí -  II. část (zvláštní). 

1. vydání. Beroun: IFEC, 2008, s. 24 - 25. (Dále citováno jako „DAMOHORSKÝ, M.; ŠTURMA, P.: 

Mezinárodní právo životního prostředí“). 

65
 Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe. Blíže na WWW: <http://www.ikse-mkol.org/>. 

http://www.ikse-mkol.org/
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(Sofie, 1994)
66

 a Dohoda o mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním 

(Vratislav, 1996)
67

. Práce se těmto úmluvám nebude s ohledem na svůj rozsah dále 

věnovat.
68

 

Do následující skupiny mezinárodních smluv patří řada úmluv, jež se krajinou a její 

ochranou jistým způsobem také zabývají, ovšem z pohledu této práce netvoří žádnou 

homogenní skupinu. Konkrétně jsou to: Evropská úmluva Rady Evropy o ochraně 

evropské flóry a fauny a přírodních stanovišť (Bern, 1979), Úmluva o ochraně 

stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn, 1979), Úmluva o mokřadech majících 

mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního ptactva (Ramsar, 1971), Úmluva o 

boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště 

v Africe (Paříž, 1994), Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví (Paříž, 1972) a svým způsobem též Úmluva o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

(Aarhus, 1998)
69

.
70

 Práce se těmito ovšem více zabývat nebude. 

Samostatnou skupinu sama o sobě tvoří Evropská smlouva o krajině 

(Florencie, 2000). Tato úmluva mezi shora uvedenými mezinárodními úmluvami zaujímá 

solitérní, výsadní postavení. O Evropské úmluvě o krajině je třeba hovořit jako o první 

úmluvě, která do svého středu zájmu staví evropskou krajinu, na kterou pohlíží 

z komplexního hlediska, kdy se novátorsky zaměřuje také na širší souvislosti krajiny.
71

 

Touto unikátní úmluvou se práce bude dále podrobně zabývat. 

2.1 Úmluva o ochraně Alp 

První významnou mezinárodní úmluvou vztahující se ke krajině v prostoru střední 

Evropy se stala Úmluva o ochraně Alp (také Alpské konvence, Convention on the 

Protection of the Alps).
72

 Tato úmluva byla přijata v roce 1991 v rakouském Salzburgu s 

                                                 
66

 International Commission for the Protection of the Danube River. Blíže na WWW: 

<http://www.icpdr.org/main/>. 

67
 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním. Blíže na WWW: <http://www.mkoo.pl/>. 

68
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 13. 

69
 SALAŠOVÁ, A.: Krajinné plánování I., s. 45 – 47. 

70
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 14. 

71
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 355. 

72
 Framework Convention on the Protection of Alps. Blíže na WWW: 

<http://www.alpconv.org/en/convention/framework/default.html>. 

http://www.icpdr.org/main/
http://www.mkoo.pl/
http://www.alpconv.org/en/convention/framework/default.html
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platností od 6. března 1995. Úmluva se zaměřuje na jedinečný horský ekosystém pohoří 

Alp, konkrétně na jeho ochranu spolu s trvale udržitelným rozvojem. Smluvními stranami 

se v roce 1991 staly státy, na jejichž území se pohoří Alp rozprostírá, a to Francie spolu s 

Itálií, Rakouskem, Německem, Lichtenštejnskem a posledně Švýcarskem. Později 

k úmluvě přistoupilo též Slovinsko s Monakem a Evropskými společenstvími (EU). 

Podle této úmluvy jsou její signatáři povinni vytvářet a prosazovat koncepce, plány, 

strategie vedoucí k ochraně a současně k trvale udržitelnému rozvoji pohoří Alp, a to 

konkrétně přijetím vhodných opatření ve vyjmenovaných okruzích, které s krajinou 

přímo či nepřímo souvisí: ochrana přírody a krajiny, ochrana půdy a hospodaření s 

vodou, zajištění čistoty ovzduší, ochrana lesů v horských oblastech, udržitelný způsob 

horského zemědělství, obyvatelstvo a kultura, turismus s rekreací, snížení negativních 

vlivů dopravy, využívání energií, odpadového hospodářství a posledně také v oblasti 

územního plánování.
73

 

Úmluva je řazena mezi tzv. framework convention. Signatáři v letech 1996 až 2000 

k provedení úmluvy dle čl. 2 odst. 3 předmětné úmluvy postupně přijali devět 

protokolů.
74

 V roce 1994 to byly celkem tři protokoly, a to protokol vztahující se 

k ochraně přírody a péči o krajinu, protokol vztahující se k územnímu plánování a 

udržitelnému rozvoji a protokol o zemědělském hospodaření v horských oblastech. 

V roce 1996 to byl protokol týkající se horských lesů a turistiky a rekreace. V roce 1998 

to byly protokol o energiích a ochraně půdy a posledně v roce 2000 protokoly v oblasti 

dopravy a urovnávání sporů. K těmto protokolům v roce 2006 signatáři přijali také dvě 

ministerské deklarace, a to deklaraci o obyvatelstvu a kultuře a deklaraci o klimatické 

změně.
75 

Konference Alpské úmluvy je tvořena samotnými signatáři úmluvy, přičemž 

institucionálně je tato úmluva dále zajišťována Stálou komisi a Sekretariátem, které byly 

v souladu s Alpskou úmluvou zřízeny.
76

 Konference signatářů Alpské úmluvy vyjádřila 

svou podporu při přijímání druhé významné regionální úmluvy vztahující se k evropským 

                                                 
73

 STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 188 - 189. 

74
 Ibid., s. 189. 

75
 THE ALPINE CONVENTION. PROTOCOLS AND DECLARATIONS. Blíže na WWW: 

<http://www.alpconv.org/en/convention/protocols/default.html>. 

76
 Blíže v čl. 5, čl. 8, čl. 9 a následující Alpské konvence. Blíže na WWW: 

<http://www.alpconv.org/en/convention/framework/default.html>. 

http://www.alpconv.org/en/convention/protocols/default.html
http://www.alpconv.org/en/convention/framework/default.html
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pohořím, Rámcové úmluvy o Karpatech, o které bude uvedeno dále. Přestože Česká 

republika s ohledem na svou geografii signatářem Alpské úmluvy není, je ČR umožněno 

tuto úmluvu naplňovat prostřednictvím jejího členství v EU, neboť se tato úmluva dne 

4. dubna 1998 na základě rozhodnutí Rady č. 96/191/ES ze dne 26. února 1996 o 

uzavření Úmluvy o ochraně Alp, stala pro EU (dříve Evropská společenství) účinnou
77

.
78

 

2.2 Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 

Jako v pořadí druhou významnou mezinárodní úmluvu vztahující se k české krajině 

a krajině střední Evropy lze označit Rámcovou úmluvu o ochraně a udržitelném rozvoji 

Karpat (Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the 

Carpathians).
79

 Ta se již podle názvu zaměřuje na pohoří Karpat, a to jako na unikátní 

region mající význam pro celý světadíl, přestože karpatský region se rozkládá na území 

východní i střední Evropy. Jedinečnost
 
Karpat spočívá v zachovalé biodiverzitě druhů a 

značném množství nerostného bohatství.
80

 V Karpatech žije velký počet endemitů a 

ohrožených (rostlinných i živočišných) druhů, které obývají zachovalé lesy či nenarušené 

prameny, řeky a další ekosystémy. V této oblasti je též dosud zachovalý původní způsob 

hospodaření místních lidí a jejich způsob života. 

Na přijetí Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat se 

na 5. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro 

Evropu“ v květnu 2003 v ukrajinském Kyjevě shodly státy Česká republika, Jugoslávie, 

Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Polsko se ke smlouvě připojilo teprve v listopadu 

2003.
81

 

Jak již bylo uvedeno, jako její vzor, či inspirace
82

 posloužila úspěšně fungující 

Úmluva o ochraně Alp přijatá v roce 1991.
83
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 STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 190. 

78
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 14 – 15. 

79
 Carpathian Convention. Blíže na WWW: <http://www.carpathianconvention.org/>. 

80
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 356.  

81
 STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 186. 
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Techn. Univ, 1995, s. 329.  
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Česká republika se jejím signatářem stala dne 23. května 2003, a to i přesto, že se 

Západní Karpaty rozpínají pouze na malé části území ČR. Značná a větší část území 

České republiky je totiž tvořena Českým masivem.
84

 Na území ČR se nacházejí pouze tři 

chráněné krajinné oblasti v pohoří Karpat, a to Beskydy, Pálava a Bílé Karpaty.
85

 

Ratifikace úmluvy proběhla dne 13. června 2005. K jejímu vyhlášení ve Sbírce 

mezinárodních smluv došlo pod č. 47/2006 Sb. m. s. a názvem Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.
86

 

Ve věci úmluvy a jejího naplňování bylo k tomu pověřeno Ministerstvo životního 

prostředí ČR.
87

 

Obecné cíle úmluvy spolu se zásadami jsou upraveny v čl. 2 rámcové úmluvy. Do 

čela je především postavena spolupráce smluvních stran v karpatském regionu v oblasti 

jeho ochrany a udržitelného rozvoje. Výsledkem má být zlepšení kvality života obyvatel 

tohoto regionu, nárůst lokálního hospodářství a zachování hodnot přírody a kulturního 

dědictví. Jako nástroj mají posloužit náležitá opatření, jež smluvní strany zavedou 

v oblastech zakotvených v čl. 4 – 13 Karpatské úmluvy. Tato opatření mají za cíl 

podporovat zásadu prevence spolu se zásadou předběžné opatrnosti, zásadu znečišťovatel 

platí (tj. polluter pays principle)
88

, zásadu účasti veřejnosti a subjektů, jež jsou ve věci 

zainteresovány, zásadu spolupráce přeshraničních států, zásadu ekosystémového přístupu, 

zásadu integrovaného plánování a péče o vodní a též i suchozemské zdroje a posledně 

zásadu programového přístupu.
89

 

Podle čl. 5 Karpatské úmluvy je jejím smluvním stranám uloženo provádění 

různých strategií, politik, koncepcí a programů v oblasti územního plánování se 

zaměřením na ochranu a udržitelný rozvoj karpatského regionu. Tyto nástroje mají 

zohledňovat jedinečné podmínky Karpat, a to jak ekologické, tak socioekonomické, 

unikátní horský ekosystém Karpat a také přinášet užitek obyvatelstvu, které na území 

Karpat žije.
90

 Státy tak mají činit i s ohledem na sousední státy a s jejich pomocí, např. 
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prostřednictvím přeshraniční regionální politiky či programů na podporu a posílení 

spolupráce. 

V Kyjevě se v roce 2006 konalo první zasedání konference signatářů této úmluvy. 

Na zasedání došlo k přijetí celkem 19 rozhodnutí, jimiž byly upraveny další úkoly 

úmluvy. Tato rozhodnutí zavazují Ministerstvo životního prostředí ČR včetně dalších 

subjektů, jež se Rámcovou úmluvou o Karpatech také zabývají, a to nevládních 

ekologických organizací, CHKO, jež jsou na území Karpat zřízeny, AOPK ČR a 

dotčených krajů na území Karpat. 

Během zasedání byla ministry přijata také tzv. Karpatská deklarace, která 

především akcentuje nutnost zachování tradic v oblasti kultury a znalostí potřebných 

k dotváření charakteru karpatské oblasti. V deklaraci je také vyzdvižena několikaletá, 

fungující spolupráce s již zmíněnou Alpskou úmluvou a stejně tak je zdůrazněn význam 

Evropské unie při přípravách samotné Karpatské úmluvy a jejím následném naplňování.
91

 

Nejdůležitějším protokolem, který byl k Rámcové úmluvě přijat, je Protokol o 

ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti Karpat, jenž byl 

Českou republikou vyhlášen pod názvem Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o 

sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti 

k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat s č. 61/2010 Sb. m. s.
92

 Pro 

definici krajiny byla v tomto protokolu použita již úspěšně zavedená právní definice 

krajiny, původně použitá v Evropské úmluvě o krajině z roku 2000.
93

 Protokol je 

v právním řádu ČR prováděn prostřednictvím zákona o ochraně přírody a krajiny
94

.
95

  

2.3 Evropská úmluva o krajině 

Konferencí ministrů životního prostředí evropských zemí, která se konala ve 

dnech 21. – 23. června 1991 na území ČR v Dobříši, byla zahájena etapa společného 

postupu evropských zemí ve věci hledání společného řešení nejenom u otázek životního 

                                                 
91
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prostředí a ochrany přírody, ale také u otázek využívání krajiny.
96

 Jednalo se o první 

společnou událost evropských států po pádu železné opony a totalitních režimů na úseku 

ochrany životního prostředí.
97

 Tzv. Dobříšská konference vyústila mimo jiné
98

 v přijetí 

zásadního dokumentu, a to Evropské úmluvy o krajině (European Landscape 

Convention). Její vypracování inicioval tehdejší federální ministr životního prostředí 

ČSFR, doc. Ing. Josef Vavroušek. Jistým vzorem pro přijetí této úmluvy byla Charta 

krajiny Středozemí, jejímiž signatáři byly regiony Toskánska v Itálii, Andalusie ve 

Španělsku a Languedoc-Roussillon ve Francii.
99

 

Evropská úmluva o krajině je jedinečným dokumentem, který krajinu pojímá jako 

souhrn různých hodnot. Všímá si jejího přírodovědného aspektu, ale také se zaměřuje na 

její aspekty kulturní, etické, historické, estetické, spolu s jejím aspektem sociálním.
100

 

Samotný dokument Evropské úmluvy o krajině byl podepsán osmnácti evropskými 

státy až 20. října 2000 ve Florencii, v Itálii,
101

 a to pod hlavičkou organizace: Rada 

Evropy. Jejím prováděním byl pověřen Řídící výbor Rady Evropy pro kulturní dědictví 

(CPDAT) a Výbor pro činnosti Rady Evropy v oblasti biologické a krajinné rozmanitosti 

(CO-DBP). Konferenci signatářů úmluvy a dalších pozorovatelů tvoří společné zasedání 

shora uvedených výborů. Žádné jiné instituce či organizační jednotky ke svému 
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provádění Evropská úmluva o krajině nezřídila. Sekretariát Evropské úmluvy o krajině 

tedy sídlí v Oddělení regionálního plánování a krajiny Rady Evropy.
102

 

V současné době má úmluva celkem 38 signatářů (států), přičemž ji z tohoto čísla 

do dnešního dne tři signatáři řádně neratifikovali.
103

 

O Evropské úmluvě o krajině lze mluvit jako o novém typu polyfunkční úmluvy 

v mezinárodním právu. Také ji lze nazvat mezinárodní smlouvou tzv. hard – law typu, i 

když se některá její ustanovení jeví pouze deklaratorními.
104

 

Přijetím Evropské úmluvy o krajině mělo dojít k zaplnění jisté mezery mezi 

ostatními právními nástroji, které do té doby nedostatečně sloužily k ochraně evropské 

krajiny. Evropská úmluva o krajině měla přinést právní nástroj, který by se na evropskou 

krajinu díval komplexně, přímo by jí upravoval a zabýval se ochranou výhradně 

specifické evropské krajiny. K těmto předchozím nástrojům (tj. v době jejího přijetí již 

existujícím mezinárodním úmluvám) je Evropská úmluva o krajině komplementární, a to 

především k Úmluvě UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

(Paříž, 1972), k Evropské úmluvě Rady Evropy o ochraně evropské flóry a fauny a 

přírodních stanovišť (Bern, 1979), k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického 

dědictví Evropy (Granada, 1985) a k Úmluvě Rady Evropy o ochraně archeologického 

dědictví (Valletta, 1992)
105

.
106

 

Cílem Evropské úmluvy o krajině byla stanovena podpora ochrany, správy a také 

plánování krajiny a stejně tak organizace spolupráce v těchto oblastech na evropské 

úrovni.
107

 Nejde tedy čistě jen o ochranu krajiny jako snahu o pasivní konzervaci krajiny. 

Podle této úmluvy je třeba se soustředit též na aktivní péči o krajinu Evropy, především 

na její plánování.
108

 Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o první úmluvu, která se na 
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krajinu zaměřuje jako na celek, komplexně.
109

 Její působnost je stanovena pro celou 

Evropu a lze ji aplikovat na všechny typy krajin v Evropě.
110

 Jelikož i o krajině lez též 

říci, že nerespektuje hranice, je k prosazování cílů úmluvy nezbytná také spolupráce na 

mezinárodní úrovni
111

.
112

  

Mezioborová a meziresortní povaha úmluvy vyplývá právě z celoevropské 

působnosti úmluvy.
113

 Z toho důvodu i provádění a naplňování Evropské úmluvy o 

krajině je v kompetenci vícero ministerstev ČR.
114

 

Přestože Česká republika, prostřednictvím osoby federálního ministra životního 

prostředí ČSFR, doc. Ing. Josefa Vavrouška, stála u zrodu Evropské úmluvy o krajině od 

samotného počátku, podepsala ji až dne 28. listopadu 2002 ve Štrasburku.
115

 Úmluva byla 

se souhlasem Parlamentu ČR prezidentem republiky ratifikována a uveřejněna ve Sbírce 

mezinárodních smluv s č. 13/2005 Sb. m. s.
116117

 Dne 10. 2. 2017 vyhlásilo Ministerstvo 

zahraničních věcí ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 12/2017 aktualizované znění 

českého překladu Evropské úmluvy o krajině, jímž nahradilo původní český překlad 

úmluvy.
118
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V preambuli Evropské úmluvy o krajině je krajina označena jako jedna z 

významných složek, jež určují kvalitu života člověka ve všech oblastech, kde obyvatelé 

krajiny žijí. Podílí se na tvorbě lokální kultury, pokládá základní kámen evropskému 

přírodnímu a kulturnímu dědictví. Pomáhá obyvatelům se ztotožněním se s takovým 

místem. Preambule také obsahuje přesvědčení členských států Rady Evropy, které tuto 

úmluvu podepsaly, že krajina je zásadním atributem tvořícím blaho každého člověka a 

celé společnosti, a zároveň se k ochraně, správě i plánování krajiny pojí také jistá práva i 

povinnosti každého člověka.
119

 

Zapojení úřadů veřejné správy do přijímání politik a opatření, které se zabývají 

péčí, ochranou a plánováním krajiny na území signatářů úmluvy, kvalitou krajiny a jejím 

zlepšování, je podle důvodové zprávy všeobecným účelem úmluvy. K takovému zapojení 

má dojít na všech úrovních (místní, regionální, národní i mezinárodní). Dalším účelem 

úmluvy je vést tyto úřady, jiné instituce a také veřejnost k přiblížení se ke krajině, k 

poznání hodnot, rozličných rolí a významu krajiny a zapojení veřejnosti do 

rozhodovacích procesů souvisejících s krajinou.
120

 

Působnost úmluvy je založena na principu tzv. autodesignace. Územní působnost 

úmluvy si mohou signatáři vymezit při podpisu této úmluvy anebo při ukládání 

ratifikačního dokumentu. Případně je též možné ji rozšířit až následně
121

.
122

  

Jak již bylo nastíněno výše, úmluva pokrývá všechny oblasti, které se na území 

signatářů vyskytují, tj. oblasti přírodní, venkovské, urbánní i příměstské. Ač se jedná o 

pevninu, nebo vodní plochy jako jsou vnitrozemské vody s mořskými oblastmi. 

Působnost úmluvy je stanovena k různým typům krajiny, od těch úplně běžných až k těm 

považovaným za význačné, a to výslovně i ke krajinám narušeným.
123

 

Přínos Evropské úmluvy o krajině lze jistě spatřovat také v zavedení definic 

zásadních terminologických pojmů v čl. 1 úmluvy, čímž má být zajištěna unifikace 

interpretací pojmů jednotlivými signatáři.
124
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Na prvním místě zcela z logického důvodu stojí definice krajiny. Touto definicí se 

již práce v první části podrobně zabývala. Dalšími takovými pojmy je ochrana krajiny, 

správa krajiny a především krajinné plánování. Fungují jako základní principy pro 

veškeré činnosti ve prospěch evropských krajin, na které tato úmluva dopadá.
125

 

Ochranou krajiny
126

 se podle této úmluvy rozumí všechny aktivní činnosti, které 

mají přispět k zakonzervování zásadních a typických znaků krajiny, jež mají původ jak v 

přírodní sféře, tak i v působení lidí na krajinu a jejich činnostech.
127

 

Opatření, která byla přijata, aby zajišťovala a opakovaně vedla k zachování krajiny 

a péči o ní, aby vyrovnávala změny, které vyvstaly z ekonomické, sociální či 

environmentální potřeby, patří pod pojem správy krajiny či také péči o krajinu.
128

 Tato 

opatření musí být užita při zachování trvale udržitelného rozvoje a dynamicky přispívat k 

harmonizaci procesů ve vývoji krajiny.
129

 

A posledně úmluva definuje také krajinné plánování, kterým jsou „cílevědomé 

činnosti zaměřené na zvyšování kvality, obnovu nebo tvorbu krajiny“.
130

 Důvodová 

zpráva k definici dále přidává, že se jedná o „formální proces studia, navrhování a 

konstruování“
131

 krajiny, spolu s následným vytvářením krajiny, jehož cílem je 

uspokojení tužeb obyvatel, kteří v krajině žijí. Předně se mají signatáři úmluvy zabývat 

krajinami narušenými, zdevastovanými např. v průmyslových regionech, předměstích, 

přímořských oblastech a krajinami silně zasaženými změnami a jimi poničenými. 

Krajinné plány mají přispět k radikální proměně takto narušených krajin
132

.
133

 

Prostřednictvím procesů plánování krajiny má docházet nejen k uchovávání, ale také ke 

zmnožování hodnot evropských krajin.
134
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Signatářům je uloženo provádět články úmluvy, a to zejména čl. 5 a čl. 6, v souladu 

s vlastním rozdělením kompetencí administrativního uspořádání, přičemž musí dodržovat 

princip subsidiarity vyplývající z Evropské charty místní samosprávy (tj. smluvní strany 

musí kompetence delegovat na nejnižší možnou úroveň, která splní svůj účel, a to buď na 

místní, regionální či celostátní úrovni).
135

 

Evropská úmluva o krajině stanovuje povinnosti stranám smlouvy především v čl. 5 

Evropské úmluvy o krajině s názvem Všeobecná opatření, který signatářům ukládá: 

a) v zákoně zakotvit pojem krajina a krajinu uznat jako základní složku života 

člověka, také ji vymezit jako společně propojené přírodní a kulturní dědictví člověka a 

východisko určující identitu člověka; 

b) tvořit a provádět krajinné politiky, jejichž cílem bude ochrana, péče a plánování 

krajiny, a to společně se zvláštními opatřeními dle čl. 6 úmluvy; 

c) přispět k zapojení veřejnosti, místních, regionálních úřadu či dalších subjektů, jež 

se chtějí podílet na tvorbě a provádění krajinných politik dle písm. b) citovaného článku, 

a to vytvořením postupů pro jejich zapojení; 

d) zakotvit krajinu do různých politik regionálního rozvoje a svého územního 

plánování, dále do politiky kulturní, životního prostředí, zemědělské, sociální a 

hospodářské a stejně tak učinit i u jiných politik s možným vlivem, přímým nebo 

nepřímým na krajinu.
136

 

Zvláštní opatření, již zmíněna v písm. b) shora citovaného ustanovení, jsou 

zakotvena v navazujícím čl. 6 této úmluvy. V něm je signatářům úmluvy uloženo 

zvyšovat informovanost občanské společnosti, organizací soukromého práva, včetně 

úřadů veřejné moci, o významu, hodnotě krajiny a její roli. Signatáři mají podle úmluvy 

dále zaručit podporu vzdělávání odborníků v oblasti oceňování krajinných celků, 

podporovat víceoborové vzdělávací programy zaměřené na krajinnou politiku a školní i 

vysokoškolské vzdělávací programy. 

Čl. 6 úmluvy dále zavazuje strany úmluvy k tomu, aby za součinnosti úřadů místní i 

regionální úrovně a veřejnosti provedly na svém území inventarizaci a typologii vlastní 

krajiny, zanalyzovaly ji z pohledu jejích vlastností, sil a tlaků, které na ni působí, a o 
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těchto změnách vedly evidenci, a k tomu, aby dále provedly hodnocení krajin, které se 

vyznačují zvláštními hodnotami, za součinnosti stran a obyvatel, kteří na tom mají zájem. 

Tyto výše uvedené postupy budou jako cenné zkušenosti a metodologie následně 

předmětem výměny mezi signatáři. Jako další úkol je každé straně úmluvy uloženo, aby 

s ohledem na veřejnost a po diskuzi s ní podala definici cílových kvalit neboli vlastností 

krajiny, a to podle výše uvedeného postupu určení, a též její ohodnocení
137

.
138

 

Za účelem provádění krajinných politik jsou signatáři povinni zaručit, že zakotví 

nástroje pro ochranu, správu a plánování krajiny: právní, daňové, administrativní či 

finanční nástroje. Z jejich značného množství důvodová zpráva příkladem uvádí krajinné 

plány či projekty, speciální studie dopadů vlivů na krajinu, opatření pro nouzové situace, 

jež povedou k zabezpečení ohrožených typů krajin atd.
139

 

Konkrétně krajinné plánování, kterým se tato práce zabývá, je detailněji rozebráno 

v Doporučení Výboru ministrů členským zemím o pokynech pro implementaci Evropské 

úmluvy o krajině.
140

 Toto doporučení navrhuje dva možné způsoby, kterými lze krajinné 

plánování provádět, a to prostřednictvím samostatných krajinných plánů nebo krajinných 

studií jako součástí územního plánování. V obou případech by se mělo jednat o 

systematický proces pokrývající všechny úrovně státní správy a kompletně zahrnující 

území signatáře.
141

 

V případě samostatných krajinných plánů má dojít ke vzniku jedinečného systému, 

jenž se bude komplexně zabývat plánováním a rozvojem krajiny. Má disponovat 

speciálními nástroji a propojit všechny úrovně státní správy. 

Naproti tomu cesta krajinných studií spočívá v začlenění krajinné dimenze do 

všeobecného plánování, a to na všech úrovních. Krajinnou dimenzi mají doplňovat 

zvláštní studie spolu s instrukcemi, které se souhrnně nazývají tzv. krajinné studie. 
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Tyto možné cesty krajinného plánování je možné provádět na území jednoho 

signatáře současně.
142

 

Evropská úmluva o krajině v obecné rovině signatářům ukládá, aby každý stát 

úmluvy vypracoval vlastní komplexní krajinnou politiku a zároveň péči o krajinu zahrnul 

do ostatních politik i v dalších odvětvích, které se krajiny dotýkají. Krajina by se měla 

stát integrální součástí těchto politik. 

Zároveň Evropská úmluva o krajině od svých signatářů vyžaduje, aby území 

vnímali jako celek, aby se nezaměřovali pouze na přírodovědně nejcennější krajiny, ale 

aby svým přístupem podporovali interdisciplinaritu a hlubší propojení různých přístupů, 

tedy jak ekologického, tak i archeologického, historického, kulturního a ekonomického, a 

aby ve spojení s krajinou také respektovali její sociální i ekonomická hlediska.
143

 

V České republice se krajinné plánování zatím ubírá směrem začlenění krajinné 

dimenze do běžného plánování.
144

 

Naplňování úmluvy by měl zajistit zejména ZOPŘK, zákon České národní rady 

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

památkové péči“) a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Česká republika myšlenku obecné ochrany přírody a krajiny již před přijetím 

Evropské úmluvy o krajině do svého právního řádu prosadila, především zákonem 

ZOPŘK. Stejně tak se k myšlenkovému proudu Evropské úmluvy o krajině určitými 

aspekty hlásí i stavební zákon.
145

 Jisté definice a ustanovení se v českém právním řádu 
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odrážejí.
146

 Jak S. Mlčoch v roce 2002 uvedl, podstatné části krajinného plánování se již 

skutečně do rozličných ustanovení zákonů o ochraně přírody a v územním plánování 

promítly.
147

 Nicméně některá ustanovení úmluvy doposud nebyla do právního řádu České 

republiky v souladu s úmluvou zakotvena.
148

 V. Stejskal, s nímž se autorka práce 

shoduje, upozorňuje, že tím je například institut samotného krajinného plánování či 

krajinné politiky, které je potřeba ještě do právního řádu ČR zavést
149

.
150

 

Také nelze říci, že by Česká republika všechny závazky a zásadní myšlenky 

Evropské úmluvy o krajině řádně prosazovala a naplňovala. Příkladem toho je zejména 

nepřijetí komplexní krajinné politiky, neboť aktuální Státní politika životního prostředí 

ČR
151

 nároky na krajinnou politiku podle kritérií Evropské úmluvy o krajině nesplňuje. 

Přijatá Státní politika životního prostředí ČR se nezabývá krajinou v jejím celku, avšak 

pouze parciálně, a to v oblasti kvality krajiny a sídel z pohledu životního prostředí, 

především zvláštní ochranou krajiny, biologickou rozmanitostí a určitými přírodními 

zdroji a souvisejícím hospodařením. Částečné naplnění integrace krajiny do dalších 

politik České republiky lze shledat např. v Politice územního rozvoje, v Koncepci agrární 

politiky ČR pro období po vstupu do EU, v Národním strategickém plánu rozvoje 

venkova ČR, ve Státní kulturní politice atd. Ovšem je třeba upozornit, že Česká republika 

ustanovení zabývající se krajinou ve smyslu Evropské úmluvy o krajině do těchto politik 

zanesla často čistě formálně a tedy nemůžou plnit svou roli. Dále je třeba České republice 

vytknout nedostatečné zajištění přístupu veřejnosti podle této úmluvy. Při přijímání 

jednotlivých politik by měla probíhat otevřená veřejná diskuze. Dalším nedostatkem 

v provádění Evropské úmluvy o krajině v České republice je nezakotvení funkčních 
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nástrojů vedoucích k účinnému sledování a vyhodnocování vlivů a důsledků značné části 

schválených politik na stav české krajiny.
152

 

Nedostatky v české právní úpravě vedly k rozpracování návrhu Ministerstva ŽP na 

zavedení krajinného plánování, který byl zpracován v souladu s požadavky Evropské 

úmluvy o krajině. Práce na návrhu trvaly od roku 2007 do roku 2008. Zamýšlené krajinné 

plánování podle něj mělo být členěno do tří úrovní, tj. národní, regionální a lokální. Jako 

nástroje krajinného plánování měly být do českého právního řádu zavedeny krajinná 

politika na úrovni celého státu, pro regiony koncepce ochrany přírody a krajiny kraje a na 

nejnižší úrovni jimi měl být krajinný plán, který je označen jako strategický plán 

krajiny.
153

 

Institut krajinného plánu, zahraničními odborníky také někdy označován jako 

krajinně ekologický plán a v ČR znám i pod označením strategický plán krajiny, 

představuje plánovací nástroj, jež má sloužit k ověření možností vyváženého a 

optimálního prostorového uspořádání krajiny, jak z ekologického, tak i ze socio-

ekonomického hlediska. Od územního plánu je odlišen tím, že v sobě nezahrnuje jen 

konsensuálně tedy politicky možné návrhy pro funkční využívání krajiny, ale je spíše 

zaměřen na dlouhodobý a udržitelný management krajiny.
154

 

V roce 2008 byl A. Salašovou vypracován Metodický rámec zpracování - 

Strategický plán krajiny.
155

 Strategický plán krajiny byl zamýšlen jako inovativní nástroj 

krajinného plánování v rámci českého právního řádu, jehož cílem byla stanovena podpora 

komplexního přístupu ke krajině a její ochrana, včetně péče o krajinu. Obsah 

strategického plánu krajiny byl zpracován v souladu s požadavky Evropské úmluvy o 

krajině. 

V strategickém plánu krajiny by podle A. Salašové měl být současně se zapojením 

veřejnosti vyhodnocen aktuální stav krajinného prostoru a definován stav žádoucí a měly 

by v něm být navrženy možné způsoby jeho dosažení. Jednalo by se tak o integrační 
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nástroj krajinného plánování pro zapojení veřejnosti a expertů. Výsledkem by měl být 

komplexní a zároveň kvalitní podklad pro veškeré plánovací procesy a rozvojové 

projekty, které se dotýkají životního prostředí. Metodika měla být brána jako souhrn 

doporučení, jak na lokální úrovni realizovat proces krajinného plánování.
156

 

Návrh Ministerstva ŽP na zavedení krajinného plánování nicméně nebyl do 

dnešního dne přijat a stejně tak strategický plán krajiny nemá v českém právním řádu 

zakotvení. Autorka této práce se konkrétním zněním samotných návrhů více zabývat 

nebude. Lze jen konstatovat, že tyto nástroje by v českém prostředí jistě našly své 

uplatnění. 

Zajímavostí je, že Evropská úmluva o krajině ve svém čl. 11 zavedla unikátní 

ocenění, a to tzv. Cenu Rady Evropy za krajinu (podle dřívějšího překladu – Cenu krajiny 

Rady Evropy). Toto ocenění se udílí orgánům na místní a regionální úrovni, též jejich 

seskupením, které „jako součást krajinné politiky některé ze smluvních stran této úmluvy 

zavedly takovou politiku nebo opatření na ochranu, správu a/nebo plánování krajiny, jež 

se ukázaly být trvale účinnými a mohou proto sloužit jako příklad pro jiné územní orgány 

v Evropě“.
157

 Vyznamenání mohou obdržet také nevládní organizace za svůj zvlášť 

významný přínos ve věci ochrany, správy nebo plánování krajiny. 

Co se týče přijetí protokolů k Evropské úmluvě o krajině, první a zatím poslední 

protokol
158

 byl schválen dne 15. 6. 2016 ve francouzském městě Štrasburk. Provedl tak 

Výbor zástupců ministrů Rady Evropy. Protokol se nazývá: Protokol, jímž se mění 

Evropská úmluva o krajině (Protocol amending the European Landscape Convention). 

Protokol je dosud ve fázi přijetí a ratifikace signatáři Evropské úmluvy o krajině.
159

 

Do té doby byla Evropská úmluva o krajině čistě evropskou regionální úmluvou. 

Smluvní strany tvořily pouze evropské státy a signatářem úmluvy se mohl stát pouze 

evropský stát. Tímto protokolem dojde k otevření úmluvy i mimoevropským státům a k 
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zajištění lepší spolupráce, stejně jako je tomu u většiny mezinárodních úmluv Rady 

Evropy. Evropská úmluva o krajině se tak nyní má stát celosvětovou úmluvou o krajině. 

Protokol se svojí účinností přinese změny ve dvou oblastech. Zaprvé provede 

změnu názvu úmluvy, ta se bude od účinnosti protokolu jmenovat Úmluva Rady Evropy o 

krajině (Council of Europe Landscape Convention), a zadruhé dojde ke změně znění 

textu samotné úmluvy, kdy budou změněna některá ustanovení, která se explicitně věnují 

Evropě. Namísto termínu evropská bude na základě tohoto protokolu v Evropské úmluvě 

o krajině zavedeno slovo mezinárodní. Žádné jiné změny v protokolu nejsou obsaženy, 

tedy znění jednotlivých ustanovení tím nebudou dotčena.
160

  

Kdy k platnosti protokolu dojde dosud není jasné. Jestliže dojde k ratifikaci, přijetí, 

či schválení protokolu všemi signatáři Evropské úmluvy o krajině, nabyde protokol 

platnosti tři měsíce od tohoto okamžiku. Pokud se tak nestane, protokol vstoupí v platnost 

přesně dva roky po otevření protokolu k ratifikaci, přijetí, či jeho schválení, avšak pouze 

tehdy, nevznese-li proti němu žádná ze smluvních stran výhradu. Kdyby ke vznesení 

výhrady nedošlo, stalo by se tak dne 1. srpna 2018.
161

 K ratifikaci protokolu v České 

republice byl v zatím dán souhlas Poslaneckou sněmovnou ČR a Senátem ČR. Nyní je 

protokol předložen prezidentovi republiky. Česká republika dosud nevznesla tzv. výhradu 

vůči protokolu.
162

 

2.4 Shrnutí 

Právní úprava české krajiny je ovlivňována mezinárodním právem, a to 

prostřednictvím mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika jako jejich signatář 

vázána, či je signatářem mezinárodních úmluv Evropská unie, jejímž členem je i Česká 

republika. 
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Ze značného množství mezinárodních úmluv, které se české krajiny dotýkají, lze 

jako ty nejvýznamnější vyčlenit úmluvy týkající se evropských pohoří, kterými jsou 

Úmluva o ochraně Alp a Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, 

včetně jejich protokolů, a dále úmluvy týkající se evropských řek, které zastupují Dohoda 

o mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Dohoda o mezinárodní komisi pro ochranu Odry 

před znečištěním a Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. Tyto 

úmluvy neupravují krajinu a její plánování komplexně, ale pouze prostřednictvím 

ochrany svého předmětu, tj. ochrany a podpory rozvoje pohoří nebo ochrany vodních 

toků. Krajina není středobodem jejich zájmu. Nadto je třeba upozornit, že tyto regionální 

úmluvy postrádají dostatečnou provázanost. 

Česká republika je dále vázána unikátní Evropskou úmluvou o krajině, která 

upravuje krajinu a její plánování z komplexního hlediska, přičemž krajina je jejím 

primárním předmětem úpravy a stojí ve středu jejího zájmu. Evropská úmluva o krajině si 

stanovila za cíl podporu ochrany, správy a plánování krajiny, včetně zajištění spolupráce 

v Evropě. 

Přínosem Evropské úmluvy o krajině je zavedení široké definice krajiny, která 

našla ohlas i v jiných mezinárodních úmluvách. Oproti definici krajiny zakotvené v české 

vnitrostátní právní úpravě vyzdvihuje Evropská úmluva o krajině jako jeden z definičních 

prvků krajiny to, jak je krajina vnímána lidmi, tedy reflektuje estetické a emoční funkce 

krajiny. Dále tato úmluva zcela ojediněle definuje krajinné plánování, kterým chápe 

cílevědomé činnosti orientované na zvýšení kvality krajiny, její tvorbu a obnovu a které 

mají vést k uspokojení tužeb obyvatel, jež danou krajinu obývají. 

Evropská úmluva o krajině jako prozatím evropská úmluva se má nejpozději 

od 1. srpna 2018 stát první celosvětovou mezinárodní úmluvou vztahující se ke krajině 

jako svému hlavnímu předmětu zájmu. Za tím účelem Evropská úmluva o krajině změní 

svůj název na Úmluvu Rady Evropy o krajině. Přes její nepopiratelný přínos tato unikátní 

úmluva trpí absencí nezbytných nástrojů, jež by vedly k účinnému prosazování jí 

stanovených cílů. Z toho důvodu by bylo vhodné přijmout taková opatření, jež by 

pomohla cíle úmluvy účinněji naplňovat.
163
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3 Historie vztahu člověka a krajiny na území ČR 

Bez lidstva a člověka si dnešní krajinu, jak ji známe, neumíme představit. Lidé 

krajinu od pradávna přetvářeli.
164

 

Přestože se člověk na Zemi vyskytuje již několik miliónů let, větší část této dlouhé 

doby na krajinu působil stejně jako každý jiný velký živočich. 

Před 10 000 až 12 000 lety, v období mezolitu, se člověk začal z volné krajiny 

postupně vyčleňovat, přestal být pouze její součástí. Zásadní zlom nastal přechodem od 

lovu a sběračství k zemědělství, ke kterému potřeboval obdělávanou půdu. V závislosti 

na zabezpečení obživy lidí v té době dochází k nárůstu populace, což je spojeno i s 

nárůstem člověkem přetvořené krajiny.
165

 

Za počátek působení člověka na krajinu je v odborné literatuře obecně považován 

začátek zemědělské revoluce. Na našem území je tato změna ve vývoji člověka a přírody 

a krajiny spojena s obdobím před 6 500 lety, kdy se k nám z oblasti Úrodného půlměsíce 

dostala potřebná technologie k obdělání půdy.
166

 

V období neolitu, přibližně v 5. tisíciletí před Kristem se na našem území začala 

objevovat první trvale obydlená krajina pozměněná činností lidí, tzv. ekumena. Spolu se 

zemědělskou činností prvních zemědělců docházelo k postupnému odlesňování území, 

což přineslo zásadní změny do přirozených procesů v krajině a změny ve složení lesních 

společenstev. Lidé svou zemědělskou činností mimo jiné zabraňují zalesňování a 

umožňují tím rozšíření stepních druhů, které na našem území do té doby nežily. Člověk v 

krajině působí různé disturbance a zabraňuje tvorbě rostlinného krytu. Přesto v období 

starého neolitu procesy způsobené člověkem ještě nebyly tak destruktivní. Systémem 

obdělávání půdy a po vyčerpání zdroje jeho opuštění, se půda přirozeně regeneruje, 

krajina se postupně přetváří v proměnlivou mozaiku tvořenou odlesněnými a lesními 

plochami. 

 V době slovanské kolonizace kolem roku 850 mohlo být naše území tvořeno 

přibližně z 10 % zemědělskou půdou. K postupnému zatlačování lesních porostů do 

vyšších nadmořských výšek a dále od sídel docházelo také neustájeným chovem skotu, 
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ovcí, prasat, koz, koní a drůbeže na našem území. Přesto lesní porosty v 10. století tvořily 

okolo 75 % našeho území.
167

 

V raném středověku, tj. v období mezi rokem 600 až 1250 n. l., zejména spolu s 

rozvojem románské kultury na konci tohoto období, se na našem území budují nové 

stavby, a to kostely, kláštery, baziliky, kamenné hrady, ale i vodní mlýny, které pro svou 

činnost potřebují různé retenční nádrže vod, náhony či jezy, čímž člověk opět zasahuje do 

okolní krajiny a přetváří ji. Pole jsou nově obdělávána trojpolním systémem. Na našem 

území se pěstují nové plodiny, které mění krajinný ráz. Jedná se o vinnou révu, která se 

pěstuje na Moravě od 9. století, od 10. století se rozšiřuje pěstování chmele. Spolu se 

zlepšením koňského postroje, a tím i využití koňské síly, dochází k zintenzivnění 

obdělávání polí a dopravy. Zemědělství se tak ve 12. století rozšíří na 15 % našeho 

území. 

S rychlým nárůstem počtu obyvatel ve 13. až 14. století v Evropě vyvstává potřeba 

hledání a zakládání nových sídel, jelikož ta původní jsou zcela a plně využita. Do vnější 

kolonizace jsou zapojeni i obyvatelé okolních zemí, zejména Němci. V této době dochází 

jak k hornické kolonizaci, tak i k městské kolonizaci. Stávajícím tržním osadám jsou 

udělena městská práva a také dochází k zakládání měst na zeleném drnu či zelené 

louce.
168

 Tímto byl zahájen několik století trvající proces přeměny autotrofních 

technoantropocenóz, tedy „společenství člověka se vším, co potřebuje ke své existenci, tj. 

se všemi živými i neživými složkami a prvky“,
169

 které jsou schopné se samy vyživovat 

bez pomoci druhých, na technoantropocenózy městského typu, které jsou ze své podstaty 

heterotrofní, tedy jsou z hlediska výživy závislé na zemědělských antropocenózách.
170

 

V této době postupně vzniká pozemková šlechta, která postupně kumuluje držbu 

pozemků. Karel IV. během své vlády podporuje a zakládá zahrady a vinice
171

 a do návrhu 

zemského zákoníku Maiestas Carolina, jenž byl z jeho popudu vypracován v letech 1350 

až 1351, je vložena i kapitola o ochraně lesů. Na konci kolonizace je naše území v 

místech starosídelních oblastí zbaveno lesního porostu a půda je intenzivně zemědělsky 
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obdělávána. S malými políčky, pastvinami i loukami je však stále zachována mozaika 

krajiny.  

V pozdním středověku, od závěru 14. století do 16. století, v důsledku husitských 

válek, hladomorů a morových ran na našem území ubývá obyvatelstva. Během 

husitských válek jsou města, hrady, kláštery ničeny a mnoho jich je vypáleno. Množství 

obdělávané půdy se snižuje a na část území se vrací lesní porost. Tento úpadek se však 

vyhýbá regionu jižních Čech, který je spravován a rozvíjen Oldřichem z Rožmberka. 

Spolu se změnami vlastnických vztahů feudálů k půdě, prochází zemědělství na 

našem území v období renesance dalšími změnami. Šlechta ve snaze o zvýšení svých 

výnosů buduje komplexní hospodářské soustavy a vznikají tak režijní velkostatky. Stejně 

tak dochází k plošnému rozvoji pěstování chmele a pivovarnictví. V době předbělohorské 

se začínají objevovat nové osevní postupy, ve kterých úhor slouží k pěstování plodin, 

které urychlují období úhoru a zároveň zlepšují kvalitu půdy, jedná se o hrách, konopí, 

zelí, len, vikev, mrkev atd. Tím se za použití „šestihonové rotace plodin založené na 

sledu: úhor, pšenice, ječmen, úhorová plodina, žito, oves“
172

 i na méně vhodných 

půdách, zvýšila rozmanitost krajinného rázu. 

Zakládání rybníků u nás má tradici již od 14. století, přičemž vrchol spadá do druhé 

poloviny 16. století, kdy jsou nejenom v oblasti Třeboňska a Jindřichohradecka, ale i 

Pardubicka, Plzeňska a Poděbradska budovány rozlehlé soustavy rybníků.
173

 K některým 

byly vytvořeny důmyslné soustavy kanálů, které je napájely. Do dnešního dne můžeme 

obdivovat Zlatou stoku na Třeboňsku, Sánský kanál na Nymbursku či Opatovický kanál v 

okolí Pardubic.
174

 Postupným odlesňováním spojeným s rozmachem těžby železa, cínu, 

drahých kovů a v oblasti Kutnohorska s těžbou a dalším zpracováním stříbra se na našem 

území ovšem dále zvyšuje půdní eroze. 

Do období přirozeného zhoršení klimatu spadá i konflikt, který ovlivnil dění nejen 

u nás, ale i v celé Evropě. Během třicetileté války v letech 1618 až 1648 došlo ke snížení 

počtu obyvatelstva o více než jednu třetinu. Válka také měla zdrcující dopad na 

hospodářství, značné množství vesnic navždy zaniklo. Všechny tyto faktory se promítly i 

do struktury krajiny. Větší část jí zůstala ladem, což vedlo k přirozenému nárůstu lesních 
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porostů. Na některých místech tento přirozený proces přetrval do dnešních dnů, takže 

místa do té doby ve středověku obdělávaná zůstala do dneška zalesněná.
175

 

Stav krajiny se vrací na úroveň před třicetiletou válkou až se začátkem 

18. století.
176

 V pobělohorské době se konfiskací půdy velká část půdy soustřeďuje do 

rukou cizí šlechty, která buduje tzv. dominia. Od 18. století se na polích začínají 

objevovat i nové plodiny, kukuřice, cukrová řepa, vojtěška či brambory. Posledně 

jmenované brambory ovlivňují krajinu snad nejvíce tím, že je možné pěstovat je i v méně 

příznivých podmínkách, ve vyšších nadmořských výškách. Cukrovou řepu, jako novou 

plodinu, lze pěstovat i na území zrušených vodních nádrží. S osídlováním Šumavy, 

Jizerských, Novohradských hor a dalších velkých pohoří v první polovině 17. století jsou 

spojeny počátky výroby skla a vznik manufaktur. To vede ke zvýšení potřeby dřeva jako 

paliva a k dalšímu kácení dřevin. Rozvoj manufaktur ke konci 17. století v oblasti 

hutnictví, soukenictví, těžby nerostných surovin a dalších oborů ústí v nedostatek dřeva, 

což se projeví ve změně materiálů používaných při stavbě domů. Používá se kámen, cihly 

či vepřovice.
177

 

První polovina 18. století je počátkem vzniku tzv. barokní české krajiny, která je 

neodmyslitelně spjata s drobnou sakrální architekturou zasazenou do vesnického 

prostředí (kostely v barokním slohu) i volné krajiny (barokní kapličky, křížky, křížové 

cesty, boží muka) propojenou se solitérními stromy, skupinami stromů a barokními 

alejemi. Baroko je doba, kdy se poprvé objevují cílevědomé zásahy do krajiny, její 

tvorba, a to z estetického hlediska.
178

 Od toho okamžiku hovoříme o „barokní 

komponované krajině“.
179

 Dokladem jsou krajinné parky a zahrady jako Babiččino údolí 

u Ratibořic, Nedošínský háj a další. 
180

 

Výše zmíněné aleje zaujímají v barokní krajině významné místo.
181

 V. Cílek je 

definuje jako „oboustranné stromořadí lemující cestu“,
182

 které bývá tvořeno stromy 
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stejného druhu a stáří, které jsou ve stejné vzdálenosti od sebe navzájem a od kraje cesty 

vysázeny a které tvoří osové i boční průhledy. Cesty často vedou ke kopci, kostelu či 

zámku. Dobou jejich rozkvětu je 17. století a začátek baroka. Mezi první raně barokní 

alej se řadí lipová alej mezi Pražským hradem a Královskou oborou v Bubenči. Součástí 

barokní krajinářské kompozice je od roku 1630 až 1634 lipová alej na panství Albrechta z 

Valdštejna vedoucí volnou krajinou mezi Jičínem a letohrádkem v Libosadě, ovšem tato 

je čtyřřadá.
183

 Stromořadí se vysazují podél významnějších císařských cest.
184

 Ovocné 

stromy jsou povinně vysazovány pro vojáky, aby cestou z tažení či z vojenských cvičení 

zpátky do svého kraje měli cestou co jíst, a pro koně, kteří se pod jejich korunami ve 

stínu šetřili.
185

 

Tyto zásadně plánovité zásahy do krajiny, měnící ráz kulturní krajiny, spolu s 

novátorskými uspořádáními polí, lesů, luk, staveb, sídel, alejí i parků jsou poprvé možné, 

neboť půda je po velkých celcích soustředěna v rukou jednoho vlastníka. Krajinářští 

architekti mohou plánovat ve větších měřítcích. Do barokní krajiny patří také rybníky, u 

kterých je v této době jejich hospodářský účel značně oslaben. Lesy byly jistě také 

těženy, ale spíše nahodile, obecně lze ale říci, že jejich rozloha byla v porovnání s 

dnešním stavem menší.
186

 

Císařský ekonom František Antonín Raab od roku 1777 za podpory Marie Terezie 

začal s rozdělováním panských velkostatků, které nevykazovaly efektivitu, mezi 

poddané, z nichž se stávají nájemci. F. A. Raab také robotu převedl na peněžitý plat. V 

souvislosti s výše uvedenými změnami se hovoří o tzv. raabizaci. V souvislosti s těmito 

opatřeními se na našem území objevují nová sídla, dokonce celé vesnice, které jsou 

typické svou geometrickou pravidelností. 

Josef II. následně provedl další opatření, ve kterém určil minimální rozlohu orné 

půdy na jeden statek, aby tím zabránil velké rozdrobenosti pozemků. Dále za jeho 

osvícenské vlády postupně došlo k nárůstu stavů hospodářských zvířat, jelikož byly mezi 

osevní plodiny povinně zařazeny jeteloviny, polní pícniny a okopaniny, čímž se zvýšilo 

množství orné půdy a zároveň se získávalo kvalitní krmivo pro dobytek. V rámci této tzv. 

druhé kolonizace jsou osídlována i méně úrodná místa volné krajiny, na nichž jsou 
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zakládány samoty a jednotlivé dvory. Tím je ukončena dlouhá perioda osídlování české 

krajiny.
187

 

Jako zdroj energie ještě převládá dřevo, proto v osvícenství vrcholí energetická 

krize, jelikož dřeva stále ubývá. Císařským královským patentem lesů a dříví z roku 1754 

je stanoveno převádění nízkých pařezin na lesy vysoké, tzv. vysokokmenné. Se zvyšující 

se potřebou dálkové přepravy dřeva, např. na trase Šumava - Vídeň, je třeba vymýšlet 

nové cesty, proto je od roku 1791 šumavské dřevo přepravováno nově vybudovaným 

Schwarzenberským plavebním kanálem. Přibližně ve stejné době se s objevením uhlí na 

Ostravsku na našem území pomalu rozvíjí jeho těžba. Výskyt uhlí na Kladně je potvrzen 

později. S vynálezem parního stroje roku 1765 je svázán postupný přechod na 

neobnovitelné zdroje energie. 

Průmyslová revoluce, která probíhala přibližně od druhé poloviny 18. století, 

způsobila odklon od dosud agrární společnosti a započala cestu ke vzniku konzumní 

společnosti. S průmyslovou revolucí tak došlo ke značnému poklesu pracujících v 

lesnictví a zemědělství. V zemědělství dochází k intenzifikaci a přechodu na 

kapitalistické způsoby výroby, přičemž nabídka a poptávka na trhu určuje skladbu druhů 

a výměru ploch, na kterých jsou zemědělské plodiny pěstovány. Tyto principy se odrážejí 

v nazírání krajiny. Na našem území probíhá výstavba navazujících průmyslových 

zařízení, lihovarů, cukrovarů, pivovarů apod. 

Na průmyslový rozvoj po roce 1848 navazuje překotný rozvoj měst a jejich území. 

Města se rozrůstají za hranice hradeb, které jsou odstraňovány, a tím jsou překonány 

historické hranice mezi městem a venkovem. Nová městská výstavba je častokrát 

dopředu podrobně plánována za pomoci schémat či funkcí území tak, aby byly zaručeny 

základní životní podmínky obyvatel, které budou zároveň zajišťovat jejich důstojnost. 

Aby byl zajištěn dostatečný přísun vstupních surovin a následný transport výrobků, 

bylo nutné vybudovat a posílit novou dopravní infrastrukturu. Vedle krajinných prvků, 

jakými jsou komunikace pro silniční, lodní a železniční dopravu, se v krajině objevují 

nezbytné mosty, přístaviště, jezy, nádraží, tunely.
188

 Do 80. let 18. století byla na našem 

území vybudována téměř kompletní železniční infrastruktura. Ve stejném období se také 
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staví první přehrady. Konzumní a kořistnický přístup k přírodě a jejím zdrojům způsobuje 

postupnou devastaci krajiny a přírody. 

Paralelně se na konci 18. století a v 19. století v architektuře a literatuře objevuje 

nový sloh, romantismus, který velí k návratu k přírodě a dává přednost citu před 

rozumem. Spolu s ním se rozvíjí turistika, jsou zakládány okrašlovací spolky a první 

přírodní rezervace. Tento sloh se projevuje i ve vztahu ke krajině na venkově.
189

 Jistá 

„parkománie“ propukla v 18. století v Anglii. Majitelé parků při jejich budování, vedle 

krášlení zahrad pomocí cizokrajných dřevin, také prováděli terénní úpravy.
190

 Po jejich 

vzoru byly parky s podobnými zásahy do krajiny budovány i u nás, i v krajině venkova. 

Pro tyto parkové úpravy je typická volná kompozice, kdy dochází k opuštění 

půdorysných plánů s geometrickými schématy. Příkladem jsou Lednicko-valtický areál, 

zámek Veltrusy a jeho okolí aj.
191

 

Rozvoj průmyslu pokračuje i po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918. Stejně 

tak je na našem území dál rozvíjeno zemědělství, jehož základna je tvořena zejména 

malými rodinnými statky, jejichž obvyklá výměra činí od 1 ha 10 ha obhospodařované 

půdy. Tím je podpořena rozmanitost krajiny.
192

 Obraz tradiční české „barokní krajiny“, 

jejíž základy pocházely z 18. století a která se vyznačovala zvlněným terénem, mozaikou 

políček, dobrou sítí polních cest s ovocnými alejemi a vesnicemi plnými zeleně a 

zahrádek, tak přetrvává až do poloviny 20. století.
193

 Nicméně počet pracujících subjektů 

v zemědělství se s rozvojem drobného živnostenského podnikání snižuje i na venkově.
194

 

Zásadní změny přicházejí s koncem 2. světové války. Na základě dekretů 

prezidenta Československé republiky
195

 Edvarda Beneše je v letech 1945 až 1947 z 

pohraničí vysídleno okolo 2,5 až 3 milionů Němců. Jednalo se zhruba o 30 % tehdejšího 

                                                 
189

 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 107 - 108. 

190
 CÍLEK, V.: Obraz krajiny: pohled ze středních Čech, s. 34. 

191
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 108. 

192
 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 21- 22.  

193
 LIPSKÝ, Z.: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů, s. 86. 

194
 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 22.  

195
 Konkrétně dekretu presidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa a dekretu 

presidenta republiky č. 28/1945 Sb. o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu 

českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.  



41 

 

obyvatelstva žijícího na území dnešní republiky,
196

 úbytek se dotknul přibližně 1,7 

milionů ha půdy.
197

 Přes následnou snahu rekolonizovat opuštěné a vylidněné Sudety se 

to v určitých lokalitách bohužel dodnes nepodařilo. Spolu s odsunem zanikly stovky 

malých sídel a vesnic.
198

 

Do první poloviny 20. století také spadají dvě významné pozemkové reformy, které 

se dotkly našeho území.
199

 

První pozemková reforma probíhala v letech 1919 až 1935.
200

 Jejím cílem bylo 

přerozdělit velkou část půdy, která byla ve vlastnictví menšího okruhu subjektů, a přispět 

tak ke zlepšení možností obživy venkovských obyvatel. Přestože zůstala nedokončena, 

změna ve vlastnických právních vztazích se dotkla 1,8 milionu ha půdy.
201

 Došlo tak k 

zabrání zemědělské půdy větší nad 150 ha a veškeré půdy nad 250 ha, kterou o výměrách 

6 až 15 ha získali přídělem drobní zemědělci. V té době se jako důsledek reforem 

objevují tzv. zbytkové statky.
202

  

Druhá pozemková reforma po 2. světové válce, která končí počátkem 50. let 

20  století, se dělí do tří etap, které jsou propojeny se změnami v politickém vývoji země. 

V první došlo ke konfiskaci a rozdělení majetku Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců, a 

to prezidentskými dekrety.
203

 V druhé etapě došlo k revizi první pozemkové reformy a 
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první pozemková reforma měla být skončena.
204

 S heslem „půda patří těm, kdo na ní 

pracují“
205

 byla spjata třetí etapa druhé pozemkové reformy, jež byla realizována po 

únorových událostech roku 1948, přestože byla připravena již dříve.
206

 Tato poslední 

etapa se dotkla pozemků nad 50 ha ve vlastnictví jednoho vlastníka. Přestože reforma 

počítala s výkupem předmětných pozemků, z důvodu změny politických poměrů se tak 

nestalo. Stát tak touto poslední etapou do svého vlastnictví získal 2,1 milionů ha půdy.
207

 

Všechny tyto události se na krajinném rázu v dotčených oblastech nutně odrazily. 

Jak již bylo nastíněno, historicky nejradikálnější změny ve vývoji krajiny nastaly po 

únoru 1948. Tato doba se změnou politických poměrů přináší i ideologicky zabarvené 

centralistické řízení společnosti, a to nejenom v průmyslu, ale i v oblasti lesnictví a 

zemědělství, což vedlo k nenávratným změnám v naší krajině. 

Toto období je spojeno s nucenou zemědělskou kolektivizací a velkou ztrátou 

paměti krajiny.
208

 Dochází k negaci vlastnických vztahů, násilnému zpřetrhání vazeb ke 

krajině a půdě, předávaných v rodinách z generace na generaci, ke scelování pozemků do 

dalekosáhlých lánů atd. Následkem je ekologická i kulturní destabilizace české krajiny, 

zničení cenných ekosystémů, rušení sítí polních cest, přerušení lokálních biokoridorů, 

snížení krajinné rozmanitosti, její heterogenity, narůstání eroze vodní či větrné atd.
209

 

Paměť krajiny je postupně vymazávána. Zasažena je i živočišná výroba, která je 

přesouvána v rámci obce na její okraj, a to do určených vystavěných zemědělských 

objektů. Vesnice a hospodářská stavení upadají a jsou vyprázdněny.  

V další fázi období socialismu dojde i k centralizaci mechanizace a výroby v 

zemědělství. Zemědělská družstva jsou postupně spojována do větších a větších celků a 

jsou zakládány strojně traktorové stanice. Zemědělství se zintenzivňuje a dochází ke 

zvětšování lánů, rozorávání mezí a ničení polních cest, které je způsobeno zejména 

masovým zaváděním zemědělské techniky a mechanizace. Mezi další ničivé zásahy do 

přírody patřilo i napřimování vodních toků, plošné meliorace, nedostatek extenzivního 

                                                 
204

 Právní rámec tvořily zákon č. 142/1947 Sb., o revizi pozemkové reformy a zákony, které upravovaly 

první pozemkovou reformu. 

205
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 57. 

206
 Právní rámec byl tvořen zákonem č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě. 

207
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva s. 56 - 57. 

208
 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 22. 

209
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 108. 



43 

 

způsobu hospodaření na pastvinách a loukách. Do krajiny jsou často necitlivě zasazovány 

zemědělské areály, výšková sila a další mohutné objekty zemědělské velkovýroby, které 

v krajině vytvářejí nové dominanty a ruší původní krajinný ráz. 

Na úkor životního prostředí je podporován těžký průmysl, těžba surovin a 

chemický průmysl. Za účelem výroby nezbytné energie je v elektrárnách spalováno 

především méně kvalitní hnědé uhlí, což vede ke kyselým depozicím. Těmi jsou ničeny 

lesní porosty nejen na území České republiky, ale i v celé Evropě. 

S obdobím socializmu je spojeno také budování typických sídlišť a satelitů 

budovaných v okolí velkých měst či průmyslových center, velmi často na úkor okolní 

zeleně. Nová sídla se v daných lokalitách potýkají i s nedostatečnou infrastrukturou a 

vysokou hustotou osídlení. Umístění panelových domů často nevhodně zasahuje do 

historických panoramat měst. Na venkově jsou budovány stavby zejména v 

tzv. střediskových obcích. Rozdíl mezi standardem městské bytové zástavby a bydlením 

na venkově má být za podpory politické moci smazán. 

V období od konce 2. světové války do sametové revoluce na území dnešní ČR 

zaniklo celkem více než 1 200 obcí. Na vině tomu je poválečný odsun Němců, budování 

přehrad, zaplavení osídlených území nebo povrchová těžba uhlí. 

V druhé polovině éry socialismu je na našem území zaznamenán zvýšený zájem o 

chataření, zahrádkaření i chalupaření. Tyto aktivity se také podepisují na stavu krajiny, 

kdy jsou takto intenzivně využívány i krajinářsky nejhodnotnější lokality naší 

republiky.
210

 

Zároveň se i v této době lehce zvyšuje zalesnění území ČR, přestože se tak děje na 

úkor okolní zeleně.
211

 Tento stav přetrvává dodnes. 

Výše uvedené změny v krajině, které se udály v době historicky nikoliv příliš 

vzdálené, byly za celý její vývoj právě těmi nejhlubšími, nejrychlejšími a 

nejdramatičtějšími.
212
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Od roku 1990 až do současnosti se přístup obyvatel ČR ke krajině zásadně 

nezměnil, „stav současné zemědělské krajiny se i nadále z hlediska jejího estetického 

vnímání zhoršuje, diverzita klesá“.
213

 

Přestože se po přelomovém roce 1989 značná část zemědělských družstev spolu s 

hospodářstvím přemění na zemědělské závody podnikající v ekonomice volného 

obchodu, a tím vznikne velké množství malých fyzických i právnických subjektů, které 

hospodaří v zemědělství, nedochází ke zpětnému vzniku rozmanitosti krajiny.
214

 

Důkazem toho je skutečnost, že obhospodařované pozemky s celkovou výměrou 

převyšující 500 ha zemědělské půdy v roce 2013 sice obdělává jen okolo 6,9 % všech 

zemědělských subjektů, ty ovšem zároveň obhospodařují 70,1 % veškeré zemědělské 

půdy území ČR.
215

 

Tržní ekonomika s sebou bohužel přinesla potřebu zvyšování efektivity 

hospodaření i v zemědělství, čímž dochází k investicím do techniky i k optimalizaci 

ploch půdy a postupů osevu za účelem zlepšení mechanizace. Pozemky jsou zcelovány 

do enormních celků, rozptýlená zeleň je odstraňována a osevní postupy jsou unifikovány, 

aby bylo možno pěstovat minimum druhů plodin na co největší ploše u jednotlivých 

subjektů.  

Postupně se také ve skladbě pěstovaných plodin zvyšuje četnost energetických 

plodin, zejména řepky, kukuřice a rychle rostoucích dřevin. S poklesem stavu skotu je 

spojen i úbytek ploch s jednoletými a víceletými pícninami a také pokles produkce hnoje 

nezbytného pro zvyšování kvality půdy. 

Stejně tak po roce 1990 v souhrnu klesá i zájem o živočišné produkty, nadto je 

posílen jejich dovoz z jiných zemí, což vede k tomu, že se mnoho subjektů zaměřuje 
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pouze na rostlinnou výrobu. Vybudované a do té doby funkční areály živočišné výroby 

přestávají být využívány, jsou opuštěny a stávají se zemědělskými brownfields
216

. 

Po roce 1989 dochází samozřejmě také k transformaci průmyslu. Strojírenský 

průmysl spolu s těžkým hutním průmyslem je postupně omezován, což má za následek i 

snížení těžby nerostných surovin. Lesy jsou díky snižování emisí síry pomalu 

ozdravovány a obecně je kladen větší důraz na ozdravování území se starými 

ekologickými zátěžemi, ať už rekultivacemi, sanacemi, či revitalizacemi území. Nicméně 

průmysl hraje dál významnou roli ve vztahu nejen ke krajině, ale k životnímu prostředí 

jako celku. 

S rozvojem energetického průmyslu jsou do krajiny stále častěji jako nové prvky 

umísťovány větrné a fotovoltaické elektrárny či chladící věže. Stejně tak oblast 

telekomunikací potřebuje v krajině při vytváření sítí budovat stožáry antén. Se zvýšením 

dopravy a rozvojem automobilové přepravní dopravy je spojeno rozšíření infrastruktury. 

Staví se průmyslové zóny a na okrajích měst nákupní centra, ke kterým jsou přistavovány 

obrovské parkovací plochy. 

Počet obyvatel žijících v nejmenších obcích klesá, mění se celá sídelní struktura 

České republiky. Venkov je vylidňován. Dalším specifickým znakem je proces 

suburbanizace, tj. prorůstání města do krajiny, kdy okolí středně velkých až velkých měst 

jsou zastavována nekoncepční zástavbou, typicky bez infrastruktury.
217

 

Přes všechny problémy uvedené v této kapitole je třeba uvědomit si, že „ráz 

středoevropské krajiny a její krása vznikla intenzivním využíváním, že to krásné a 

hospodárné (dnes bychom řekli ekologické a ekonomické) nestálo v protikladu, ale 

dotvářelo se navzájem“.
218

 

                                                 
216

 Pod pojmem tzv. brownfields se skrývají plochy, které v průběhu času přišly o smysl svého využití, ke 

kterému byly zřízeny. Jedná se např. o opuštěné industriální areály, vojenské objekty, které jsou zatíženy 

kontaminací a představují velkou ekologickou zátěž atd. Blíže DUDOVÁ, J.: Pozemkové právo. Ostrava: 

Key Publishing, 2007. Právo (Key Publishing), s. 9. (Dále citováno jako „DUDOVÁ, J.: Pozemkové 

právo“). 

217
 VACEK, O.: Tvorba krajiny, s. 23 - 25.  

218
 CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější, s. 44. 
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3.1 Shrnutí 

Vztah člověka a krajiny prodělal turbulentní vývoj. Od chvíle, kdy se člověk 

postupně vyčlenil z volné krajiny a začal se věnovat zemědělství, na krajinu nepřetržitě 

působí.  

Mezi významné mezníky vztahu člověka a krajiny lze kromě přechodu od sběru a 

lovu k zemědělství dále řadit středověký rozvoj měst, třicetiletou válku, průmyslovou 

revoluci a události 2. poloviny 20. století, tj. vysídlení německého obyvatelstva, 

pozemkové reformy a v neposlední řadě nucenou zemědělskou kolektivizaci. Změny, 

které s sebou tyto události přinesly, vedly mimo jiné k zásadnímu zpřetrhání vazeb mezi 

lidmi na straně jedné a mezi krajinou a půdou na straně druhé. Přestože se v důsledku 

sametové revoluce, odklonu od socialismu a přechodu ke kapitalismu na konci 20. a na 

počátku 21. století objevily pro českou krajinu další, nové a dosud neexistující problémy, 

jejich prapůvod lze vystopovat v těchto zlomových událostech.  

Úkolem současných generací se tak nyní stává si především znovu uvědomit 

význam krajiny okolo nás a nejen otevřít celospolečenskou debatu o krajině, ale také najít 

dostatečnou politickou vůli k přijetí účinných opatření pro zlepšení stavu české krajiny. 
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4 Krajinné plánování a ochrana přírodních složek životního 

prostředí v českém právním řádu 

Jak z názvu této práce vyplývá, jejím předmětem je krajinné plánování. Definice 

krajinného plánování je v českém právním řádu upravena pouze prostřednictvím 

Evropské úmluvy o krajině,
219

 jejíž smluvní stranou je též Česká republika. Česká 

republika tuto mezinárodní úmluvu ratifikovala a vyhlásila ve Sbírce mezinárodních 

smluv, čímž se úmluva stala součástí českého právního řádu.
220

 

Předně je třeba zdůraznit, že krajinné plánování je velice úzce propojeno se 

samotnou  ochranou přírody a krajiny, neboť ta již dávno nevychází z tradičního přístupu 

pouhé konzervace jejich stavu. S příchodem modernějšího přístupu k ochraně přírody a 

krajiny převládl princip tzv. aktivní péče o přírodu a krajinu.
221

 

Co se ochranou přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny rozumí 

je výslovně upraveno v úvodních ustanoveních tohoto zákona.
222

 Je to vymezená péče 

v zákoně uvedených subjektů (tj. státu, ale též i právnických a fyzických osob) o živou 

část přírody: volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny včetně jejich společenstev a 

péče o ekologické systémy; též je to péče o neživou část přírody: nerosty, horniny, nálezy 

paleontologie a geologické celky; a zároveň se pod ochranu přírody a krajiny řadí péče o 

krajinu, tedy o její vzhled a přístupnost.
223

 Ve vztahu ke krajině je tak především myšlena 

ochrana krajinného rázu
224

.
225

 

Pod termínem vymezená péče se chápe soubor činností a instrumentů vyplývajících 

jak ze ZOPŘK, tak i z dalších právních předpisů. Promítá se do něj právě přístup aktivní 

péče o přírodu a krajinu. Kromě pasivní ochrany a konzervování spadají pod ochranu 
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 Viz čl. 1 písm. f) EÚK. 

220
 Viz čl. 10 Ústavy a srov. PAVLÍČEK, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České 

republiky. 2. aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2015, s. 351. (Dále citováno jako „PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo 

a státověda, II. díl“). 
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 STEJSKAL, V.: Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 34. 
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 Viz ustanovení § 2 ZOPŘK. 

223
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 77. 

224
 Viz ustanovení § 12 ZOPŘK. 

225
 PRCHALOVÁ, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 21. 
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přírody a krajiny též aktivní činnosti, směřující k zachování, či obnově přírody a 

krajiny.
226

 

L. Miko a kolektiv správně poukazují na nezbytnost ochrany krajiny včetně 

ochrany jejích funkcí, jakými jsou její prostupnost a schopnost udržování vztahů mezi 

ekosystémy, na kterých stojí téměř celá ochrana biologické rozmanitosti, a upozorňují, že 

pro péči o vzhled krajiny je třeba využívat i poznatků z jiných vědních disciplín, nikoli 

jen z těch přírodovědných.
227

 

Ve druhém odstavci jsou dále demonstrativním způsobem uvedeny činnosti a 

prostředky, jimiž je ochrana přírody a krajiny podle ZOPŘK zajišťována.
228

 Všechny tyto 

prostředky a činnosti příslušných orgánů a dalších osob se podle ZOPŘK nějakým 

způsobem odrážejí v krajině a v jejím stavu. Některé možná méně, jiné více. 

Mezi ty významné patří ochrana a tvorba územního systému ekologické stability 

krajiny, tvorba sítě zvláště chráněných území včetně nezbytné péče o taková území, účast 

při zpracování nástrojů lesního hospodářství a na jejich schválení, podílení se na 

územním plánování a rozhodování, stejně tak i podílení se na ochraně půdního fondu, a to 

především v rámci pozemkových úprav. Ochrana krajiny je také zabezpečena působením 

na vodní hospodaření v krajině a jeho usměrňováním, čímž má docházet k zachování 

vodních ekosystémů a mokřadů, a také vytvářením ekosystémů hodnotně prospívajících 

přírodě a obnovováním ekosystémů, kdy je tím myšleno zejména na problematiku 

rekultivací. Stejně tak je ochrana krajiny zabezpečována skrze ochranu za účelem jejího 

hospodářského využívání, které má být šetrné k životnímu prostředí, a též za účelem 

turismu a odpočinkových aktivit. 

Jako další prostředky ochrany krajiny a přírody, zřejmě ty ve spojení s krajinou na 

první pohled méně významné, ZOPŘK překládá obecnou ochranu biodiverzity planě 

rostoucích rostlin i volně žijících živočichů, včetně jejich zvláštní ochrany, a ochranu 

určitých nalezišť nerostného bohatství, nálezů paleontologie a jevů z oboru 

geomorfologie a geologie atd.
229
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 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 25. 

227
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 77. 
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 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 11. 
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Do § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny byl také výslovně vložen jeho vlastní 

účel, jenž se skládá ze dvou rovin.
230

 Ta první rovina, jež je zaměřena na vytváření 

evropské sítě chráněných území, tzv. soustavy Natura 2000, může být nazývána jako 

evropská.
231

 Tou se tato práce zabývat nebude. Naproti tomu druhá rovina, jak lze účel 

ZOPŘK chápat, spočívá v ochraně biologické diverzity, rozmanitosti hodnot a 

estetického hlediska přírody, šetrného využívání přírodních zdrojů a zejména v „udržení 

a obnově rovnováhy v krajině“.
232

 

Přispění k udržení a navrácení balance do krajiny je vloženo na bedra člověka, 

neboť on do ní svými činnostmi značně zasáhl, a tedy jemu je uloženo její stav zlepšit a 

obnovit. Jak V. Stejskal shodně s M. Damohorským a P. Skleničkou uvádějí, tyto nástroje 

věnující se krajině a její obnově jsou zakotveny také v dalších zákonech, tedy nejenom ve 

shora uvedeném zákoně o ochraně přírody a krajiny.
233

 Ty budou jednotlivě představeny 

níže. 

Jak už bylo v práci dříve uvedeno, krajinné plánování není v české vnitrostátní 

právní úpravě zakotveno. Nicméně se s jeho definicí můžeme setkat v Evropské úmluvě o 

krajině, kterou Česká republika ratifikovala.
234

 Evropská úmluva o krajině plánování 

krajiny definuje jako všechny činnosti, jež mají jako svůj cíl zajistit zvýšení hodnoty 

krajiny, současně také přispět k jejímu vytváření a obnově, to vše směřující směrem do 

budoucnosti.
235

 Názory odborníků na naplňování Evropské úmluvy o krajině v právním 

řádu České republiky se různí.
236

 Faktem ovšem zůstává, že institut krajinného plánování 

není v českém vnitrostátním právu definován. 
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 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 ZOPŘK. 
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 Srov. čl. 10 Ústavy. 
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V odborných pramenech je nejčastěji uváděna definice krajinného plánování 

P. Skleničky, podle kterého se jedná o „racionální činnost, která převážně formou 

preventivně vyhotovené dokumentace reguluje činnost člověka v krajině“,
237

 a to pro 

veškeré formy plánování a současně i jeho úrovně. Cílem krajinného plánování má být 

nalezení souladu mezi trendy v rozvoji lidské společnosti a zároveň principy, kterými je 

ovládána ochrana přírody a krajiny.
238

 

K termínu krajinné plánování jsou také někdy jako synonymní výrazy přiřazovány 

termíny plánování krajiny, či tvorba krajiny. Ovšem někteří odborníci je od sebe 

odlišují.
239

 

Termínem tvorba krajiny se na odborné úrovni v Československé socialistické 

republice zabýval Ľudovít Petrík, který ji definoval jako samostatný okruh činností, 

vyčleněných z ochrany krajiny, přičemž tyto dvě oblasti ve svém souhrnu zajišťují 

komplexní péči o krajinu. Tvorbu krajiny podle něj tvoří aktivní, tvořivý přístup, který 

vychází z racionálního, předem naplánovaného programu a vhodných postupů. Tvorbu 

krajiny představují činnosti, jež se vyznačují dlouhodobým charakterem s důrazem na 

prevenci či na nápravu, přičemž těmito cílenými a záměrnými činnostmi dochází k tvorbě 

nového obsahu krajiny.
240

 

Jak J. Löw a I. Míchal podotýkají, dosavadní tvorba krajiny byla v minulosti 

prováděna zpravidla jako vedlejší efekt zejména zemědělské činnosti člověka, nikoli jako 

cílená činnost, při které by byly zvažovány možné následky rozličných činností a záměrů. 

Nyní dochází postupně k obratu. Programový růst využití krajiny i pro jiné činnosti jako 

jsou rekreace, odpočinek, turistika či rozvoj technické infrastruktury a další osídlování 

staví tvorbu krajiny do popředí.
241
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Jak ze shora uvedeného vyplývá, mezi odborníky v ČR v označení krajinného 

plánování nepanuje shoda a tato problematika je značně nepřehledná.
242

 Pro účely této 

práce budou tyto termíny krajinné plánování, tvorba krajiny a plánování krajiny dále 

užívány promiscue. 

V krajinném plánování se opětovně jako u krajiny projevuje její interdisciplinární 

povaha, tj. krajinné plánování je také předmětem zájmu různých věd.
243

 Avšak nyní se 

práce bude zabývat pouze krajinným plánováním nahlíženým z pohledu práva a právní 

vědy, v této části práce konkrétně v právním řádu České republiky. 

Krajinné plánování je kromě krajiny jako jedné ze složek životního prostředí 

významně provázáno s jeho dalšími složkami. Jako zásadní propojení lze nicméně 

označit jeho propojení s půdou.
244

 

Jak již bylo v první části této práce uvedeno, základem krajiny je část zemského 

povrchu. Půda kromě toho, že je nazírána jako část zemského povrchu,
245

 na kterém se 

odehrávají kterékoli ekonomické i společenské činnosti,
246

 představuje také hmotný 

substrát Země.
247

 

Půda je jednou ze základních složek životního prostředí.
248

 Její důležitost vyplývá 

zejména z její úzké provázanosti s dalšími složkami životního prostředí, zejména s 

vodou, lesy a také rostlinami a živočichy. Tvoří též neodmyslitelnou součást přírody a 

krajiny.
249
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Běžně se půda označuje též termíny pozemek, parcela, či území, plocha.
250

 Jejich 

odlišení vychází z různosti právních poměrů, které se k půdě vztahují, či z jejího 

významu v těchto vztazích. 

Rozdíl mezi označením půdy pozemkem a samotným pojmem půda spočívá v tom, 

že pozemek označuje pouze konkrétní část plochy povrchu Země, na kterou se vážou jisté 

povinnosti a práva. Ty se vztahují také k prostorům vyskytujícím se jak nad zemským 

povrchem, tak i pod ním. Naproti tomu samotný pojem půda je nejčastěji chápán jako 

zemský povrch s hmotným substrátem Země. A je-li termín půda užíván bez bližších 

podrobností, je třeba na práva a povinnosti s ním spojená pohlížet pouze v objektivním 

smyslu
251

.
252

 

Jako jeden z nejdůležitějších aspektů ovlivňujících konečnou podobu kompletních 

krajinných plánů a i zároveň jednotlivých opatření lze jednoznačně označit vlastnictví
253

 

pozemků
254

 a stejně tak i užívací práva k pozemkům, resp. k půdě. Ve vlastnických a 

užívacích vztazích k půdě hrají význačnou roli zejména pozemky.
255

 
256

 

Pozemky, resp. půdu nemusí užívat pouze vlastník, přestože je to on, kdo hraje 

klíčovou roli v tvorbě krajiny.
257

 Možnost přenechat svůj pozemek dalším subjektům, aby 
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Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR (Listiny základních práv a svobod), 

ve znění pozdějších předpisů, a v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, užíván promiscue. Stejně tomu tak je i v této práci. Blíže DVOŘÁK, J.; 

ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, str. 27.“ PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 22  

254
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 180. 

255
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 294. 

256
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 27. 

257
 MAZÍN, V.: Jak motivovat lidi k ochraně krajiny. In HÁJEK, T. a JECH, K. (eds.): Kulturní krajina, 

aneb, Proč ji chránit?: téma pro 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2000, s. 147.  
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na něm uspokojovaly své potřeby a zájmy, je totiž jedním z důležitých oprávnění 

vlastníka pozemku.
258

 Kromě vlastníka se tudíž na tvorbě krajiny, na jejím plánování 

podílejí další subjekty a tím zásadně ovlivňují i její vzhled. 

Tato práce však nemá za cíl se komplexně zabývat právní úpravou 

soukromoprávních vztahů k pozemkům, chce tuto problematiku spíše jen nastínit. 

Kromě těchto soukromoprávních vztahů k pozemkům, resp. k půdě se současně 

objevují také vztahy plynoucí z veřejného práva.
259

 V těchto předpisech je upraveno 

značné množství právních nástrojů, které krajinu také podstatně ovlivňují.
260

 

Základním kamenem krajinného plánování je nepochybně územní plánování. Tomu 

je svěřena role integrujícího nástroje, který v porovnání s dalšími nástroji má řešit dané 

území komplexně.
261

 Územním plánováním ve vztahu ke krajinnému plánování se 

autorka této práce již podrobně zabývala ve své diplomové práci s názvem Tvorba krajiny 

v právu.
262

 Význam územní plánování spočívá především v tom, že má k dispozici takové 

nástroje, jimiž jsou tvořena výhledově dlouhodobá rozhodnutí o funkčním využití 

pozemků. Ostatní nástroje zakotvené ve zvláštních zákonech, které krajinu více, či méně 

ovlivňují, se do územního plánování promítají a navzájem mezi sebou ovlivňují. 

Nejvýznamnějšími nástroji jsou nástroje: pozemkových úprav, vodního plánování a 

lesního plánování, péče o zvláště chráněná území a územních systémů ekologické 

stability.
263

 Ty je možno označit jako obecné nástroje. S ohledem na to, že se autorka této 

práce nástroji územního plánování, vodního plánování a lesního plánování již zabývala 

ve své diplomové práci, naváže tak na svou dosavadní práci a bude se věnovat dalším 

shora vyjmenovaným nástrojům.
264

 K dalším nástrojům krajinného plánování lze řadit 

také speciální nástroje, které jsou zakotveny ve zvláštních zákonech a které je doplňují, či 
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 PEKÁREK, M.: Pozemkové právo, s. 216. 

259
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 12. 

260
 PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 27. 

261
 PEKÁREK, M.: Územní plánování - jeho postavení a úloha při ochraně životního prostředí a jeho 

vztahy k dalším koncepčním nástrojům ochrany životního prostředí z pohledu práva. In DAMOHORSKÝ, 

Milan; STEJSKAL, V. ed.: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva: mezinárodní 

česko-polsko-slovenská konference konaná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 24. 

až 26. října 2002 v Praze: sborník konference. Praha: Univerzita Karlova, 2003, s. 96.  
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 Srov. PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu, s. 28 – 43. 

263
 DAMOHORSKÝ, M.: Evropská úmluva o krajině a její odraz v českém právním řádu, s. 6. 

264
 Blíže v PALEČKOVÁ, A.: Tvorba krajiny v právu. 
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blíže rozvádějí.
265

 Těmi se však tato práce, kromě úpravy ochrany krajinného rázu a 

přírodního parku, vzhledem ke svému rozsahu nezabývá. 

Jak bylo již výše uvedeno, významnou roli v ochraně životního prostředí a stejně 

tak v ochraně krajiny a krajinném plánování hraje půda. Z tohoto důvodu se tato práce 

bude též zabývat ochranou zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. Změny v jejich stavech se na tváři české krajiny významně projevují. 

4.1 Pozemkové vlastnictví a užívací práva k půdě 

Definici pozemku nalezneme pouze v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (katastrální zákon), (dále jen „katastrální 

zákon“). Pozemkem je „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“.
266

 Přestože úvodní část daného ustanovení říká, že tato definice slouží účelům 

katastrálního zákona, je jí s ohledem na absenci definice pozemku v jakémkoli jiném 

zákoně užíváno obecně.
267

 

Pro vymezení určitého pozemku katastrální zákon zavádí pojem parcela, kterým je 

pozemek, jenž „je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem“.
268

 Podle I. Jančářové a kolektivu je jeho dalším určujícím znakem 

také označení příslušného katastrálního území.
269

 

                                                 
265

 V ZOPŘK je tomu např. institut významných krajinných prvků, zvláště chráněných území atd., v zákoně 

o státní památkové péči jsou to např. památkové rezervace a zóny atd. Také jimi můžou být rekultivace 

apod. Blíže DAMOHORSKÝ, M.: Evropská úmluva o krajině a její odraz v českém právním řádu, s. 7. 
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 Viz ustanovení § 2 písm. a) katastrálního zákona. 

267
 JANČÁŘOVÁ, I. a kol.: Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 

165. (Dále citováno jako „JANČÁŘOVÁ, I.: Právo životního prostředí: zvláštní část“). 

268
 Viz ustanovení § 2 písm. b) katastrálního zákona. 

269
 JANČÁŘOVÁ, I.: Právo životního prostředí: zvláštní část, s. 165. 
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Pozemek je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) věcí, konkrétně věcí nemovitou, a může být 

předmětem vlastnictví.
270

  

4.1.1 Vlastnické právo 

Vlastnické právo se řadí mezi základní práva, přirozená, a je chráněno čl. 11 

usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku ČR (Listiny základních práv a svobod), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Listiny“).
271

 Ochrana vlastnického práva má velmi 

dlouhou historii a řadí se k právům s označením tzv. první generace.
272

 

Podle čl. 11 odst. 1 Listiny je každému dáno právo vlastnit majetek, čímž je 

v Listině zakotvena univerzalita subjektů vlastnictví. Subjektem vlastnictví mohou být 

fyzické a právnické osoby, bez ohledu na státní příslušnost.
273

 V čl. 11 odst. 1 Listiny je 

zakotvena rovnost jejich vlastnického práva, neboť vlastnickému právu všech vlastníků je 

zákonem zaručen stejný obsah i ochrana.
274

 

Ochrana je vlastnickému právu poskytována také na mezinárodní úrovni, např. 

čl. 1
 
dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

publikovaného jako Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o 

sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto 

Úmluvu navazujících (dále jen „Evropská úmluva o lidských právech“)
275

.
276
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 Srov. ustanovení § 489, § 498 a § 1011 občanského zákoníku. 
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 DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: 

Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 27.  
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 FILIP, J.: Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Dotisk 2. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Brno: Václav 

Klemm, 2011, s. 78. 
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 PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda, II. díl, s. 553. 
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 PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda, II. díl, s. 555. 

275
 Čl. 1 Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech zní: „Každá fyzická nebo 

právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou 

veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva. Předchozí 

ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v 

souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.“  
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Stejně tak nelze opominout roli Evropské unie, která chrání vlastnické právo skrze 

Listinu základních práv Evropské unie, a to konkrétně v čl. 17 s názvem Právo na 

vlastnictví
277

.
278

 

Definici vlastnického práva předkládá ustanovení § 1011 občanského zákoníku 

jako, „vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím“. 

Sám vlastník může se svým vlastnictvím podle své vůle nakládat a další subjekty z něj 

vyloučit.
279

 

Přestože se vlastnické právo řadí mezi absolutní majetková práva,
280

 tedy působí 

erga omnes, nelze jej spojovat s právem ničím neomezeným.
281

 Z důvodu možného střetu 

výkonu vlastnického práva s právy dalších osob, či s veřejnými zájmy vychází potřeba 

právní úpravy omezení vlastnického práva.
282

  

Vedle vlastníkova oprávněni s věcí libovolně nakládat je tak ve stejném ustanovení 

občanského zákoníku zakotvena i soukromoprávní mez výkonu vlastnického práva tím, 

že vlastníkovi věci se zakazuje „nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva 

jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat 

nebo poškodit“.
283

 

Limity vlastnického práva jsou v ústavní rovině stanoveny v čl. 11 odst. 3 a 4 a v 

čl. 35 odst. 3 Listiny.
284
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 KOCOUREK, T.: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. 

Praha: Leges, 2012. Praktik (Leges), s. 16. (Dále citováno jako „KOCOUREK, T.: Omezení vlastnického 

práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí“). 
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 Srov. ustanovení § 1012 občanského zákoníku. 

284
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Podle M. Pekárka a kolektivu lze říci, že současná obecná právní úprava vlastnictví 

shodně platí i pro pozemkové vlastnictví.
285

 

Obsahem vlastnického práva jsou tedy nejenom oprávnění, ale také povinnosti. To 

platí obzvláště u pozemkového vlastnictví.
286

 Míra omezení vlastnického práva 

k pozemkům a jejich četnost je v porovnání s dalšími omezeními k jiným věcem jako 

předmětu vlastnického práva mnohem vyšší. Důvodem tohoto jevu je řada specifik půdy 

a pozemků, jež je třeba v pozemkových vztazích neustále brát v potaz.
287

 

Přesto konkrétně vlastník pozemku disponuje značným množstvím oprávnění. 

Jejich souhrnný seznam ovšem v občanském zákoníku nenalezneme. Mezi ta 

nejzásadnější se řadí oprávnění vlastníka pozemek držet, nakládat s ním podle své vůle, 

měnit jeho podstatu, pozemek užívat a brát z něj plody. Oproti jiným věcem jako 

předmětu vlastnického práva, pozemek není možno jako věc zničit, či přemísťovat.
288

 

Dalším významným oprávněním je možnost svůj pozemek přenechat jiné osobě,
289

 jak 

bude dále rozvedeno. 

Zde je zřejmě třeba ještě zmínit, že vlastník pozemku je na základě ustanovení § 

506 občanského zákoníku také oprávněn k výkonu dalších oprávnění a zároveň i 

povinností, které jsou spojeny s prostorem pod povrchem pozemku a nad ním, neboť ten 

je mimo jiné také součástí pozemku. Podrobnosti stanovují zvláštní předpisy.
290

 

4.1.2 Užívací práva k půdě 

Dalšími subjekty, které se kromě samotných vlastníků pozemků podílejí na tvorbě a 

vzhledu krajiny, jsou takové subjekty, které disponují výlučnými užívacími právy 
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k pozemkům, resp. k půdě. Užívacími právy se tedy rozumí právní instituty, které 

zakládají oprávnění osobě odlišné od vlastníka určitý pozemek užívat a držet, přičemž se 

nejedná o souběžná užívací práva s vlastníkem. Užívací právo je přeneseno z vlastníka na 

další osobu, a tím se vlastník z užívání předmětného pozemku vyloučí. Pokud by vlastník 

vykonával své užívací právo k pozemku, jednal by protiprávně.
291

 K definici užívacích 

práv lze ještě doplnit, že oprávnění k užívání pozemků stojí na vůli vlastníka a vůli 

uživatele.
292

 

Platná a účinná právní úprava v občanském zákoníku zakotvila tyto druhy 

užívacích práv: z práv věcných jsou jimi dva druhy osobních služebností: služebnost 

užívacího a služebnost požívacího práva, k nim je možno řadit i výměnek. Ze 

závazkových práv mohou být užívacími právy k pozemkům již tradičně nájem, výpůjčka 

a nově i pacht. Stejně tak je k nim možno přiřadit i výprosu a výměnek.
293

 

Oprávnění jiné osoby užívat takový pozemek, které jí bylo uděleno od vlastníka, 

může být ještě dále rozšířeno o jiná oprávnění, např. o možnost pozemek přenechat další 

osobě,
294

 či brát z věci užitky a plody apod. Ovšem ani vlastník pozemku nemůže převést 

víc práv, než sám má. 

Takto definovaná užívací práva jsou tzv. hlavními užívacími právy. Od nich je 

třeba odlišovat tzv. vedlejší, nebo jinak řečeno s vlastníkem pozemku souběžná užívací 

práva.
295

 

Dále také nelze k určitému pozemku sjednat více užívacích práv a stejně tak není 

možné ani jedné identické osobě udělit více druhů takových práv k jednomu pozemku.
296

 

Obsahem užívacích práv jsou taktéž povinnosti. Ty spolu s oprávněními přechází 

z vlastníka pozemku na jeho uživatele. Kromě těch sjednaných přechází na uživatele také 
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pozemku. Blíže FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 152. 
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povinnosti veřejnoprávní povahy plynoucí z četných předpisů. Spolu s právy tak na 

nájemce a podnájemce přecházejí i povinnosti podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 

289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „lesní zákon“), či některé povinnosti podle ZOPŘK a zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“)
297

.
298

 Takové povinnosti se 

budou zřejmě analogicky vztahovat také na pachtýře.
299

 

 
Mezi typická užívací práva k pozemkům se řadí zejména nájem a pacht.

300
 U nich 

si tato práce dovolí jen krátce vysvětlit, v čem spočívá zásadní rozdíl mezi těmito dvěma 

užívacími právy. 

Shodným znakem těchto dvou institutů závazkového práva je vedle jejich 

dočasnosti a úplatnosti i právo užívání. Toto uvedené plně platí u institutu nájmu.
301

 U 

pachtu
302

 se k těmto znakům ještě připojuje jeden významný prvek, a to právo 

požívací.
303

 

Rozlišujícím znakem mezi nájmem a znovuzavedeným institutem pachtu
304

 je tedy 

požívací právo. Pachtýři je v porovnání s nájemcem přenecháno také požívací právo. 

Danou věc pachtýř obhospodařuje takovým způsobem, který mu má zajistit výnos. A 

pachtýř je oprávněn výnos, tedy plody a užitky, z věci požívat.
305

 Pachtýř tak má právo 

např. na plody ovocných stromů, zemědělskou úrodu a mláďata, či na výnos z jejich 

prodeje.
306

 

                                                 
297

 Např. v ustanovení § 63 odst. 4 ZOPŘK a v § 3 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

298
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 152. 

299
 KABELKOVÁ, E.; DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku: komentář. Praha: C. 

H. Beck, 2013. Beckovy komentáře, s. 523. (Dále citováno jako „KABELKOVÁ, E.; DEJLOVÁ, H.: 

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku“). 

300
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 151. 

301
 Viz ustanovení § 2201 občanského zákoníku. 

302
 Viz ustanovení § 2332 občanského zákoníku. 

303
 Srov. FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 155 a 158. 

304
 ELIÁŠ, K.: Pacht. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo 

finančních trhů. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 5, č. 2, s. 33 - 34. (Dále citováno jako „ELIÁŠ, K.: Pacht“). 

305
 KABELKOVÁ, E.; DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku s. XIV. 

306
 Tamtéž, s. 462 - 463. 
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Ačkoli je požívací právo odlišuje, právní režimy obou institutů, pachtu a nájmu, se 

v řadě věcí shodují, což vyplývá i ze zamýšlené koncepce pachtu, jejímž východiskem je 

myšlenka, že pacht bude upraven ve vztahu speciality k nájmu. To vyplývá i z ustanovení 

občanského zákoníku, podle nějž se u pachtu, pokud není v daném oddílu stanovena 

speciální úprava, přiměřeně použijí ustanovení o nájmu
307

.
308

 

Občanský zákoník zakotvil vedle speciálního institutu, jako je pacht závodu,
309

 také 

zemědělský pacht, který se vztahuje k zemědělským, či lesním pozemkům.
310

 Tvůrci 

občanského zákoníku tuto speciální úpravu pachtu do nového kodexu občanského práva 

zavedli z důvodu specifik, která se váží k podnikání v oblasti zemědělství a lesnictví.
311

 

Definici lesního a zemědělského pozemku ovšem v občanském zákoníku 

nenajdeme. Podle tvůrců občanského zákoníku je tak činěno úmyslně. V porovnání se 

zněním předcházející právní úpravy
312

 má být nyní pro podřazení pod institut 

zemědělského pachtu určujícím kritériem, jak je konkrétní pozemek účelově určen. Jinak 

řečeno, jestli je pozemek skutečně využíván jako zahrada, pole, les atd. v zemědělství, či 

lesním hospodařením, nebo k tomu může ze své podstaty sloužit.
313

 Na druhou stranu 

E. Kabelková a H. Dejlová podotýkají, že podle jazykového výkladu právní úprava 

v občanském zákoníku spíše odkazuje na kritéria, která jsou stanovena veřejnoprávními 

předpisy, tedy zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a lesním zákonem, 

v nichž jsou tyto pojmy definovány.
314

 K tomu bude uvedeno dále. 

S přijetím občanského zákoníku se očekává pokles uzavíraných nájemních smluv, 

neboť s ohledem na výše uvedené v případech užívání zemědělských a lesních pozemků 

nyní zpravidla půjde o pacht
315

.
316

 

                                                 
307

 Srov. ustanovení § 2341 občanského zákoníku. 

308
 KABELKOVÁ, E.; DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, s. XIV. 

309
 Viz ustanovení § 2349 občanského zákoníku. 

310
 Viz ustanovení § 2345 občanského zákoníku. 

311
 ELIÁŠ, K.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 

2012, s. 884.  

312
 Viz ustanovení § 677 odst. 2 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

313
 ELIÁŠ, K: Pacht, s. 36. 

314
 KABELKOVÁ, E.; DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, s. 462 - 463. 

315
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 158. 
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4.1.3 Shrnutí 

Do právní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního 

prostředí v České republice je nutno vedle její veřejnoprávní úpravy zařadit také 

soukromoprávní úpravu. 

Jedním z nejdůležitějších soukromoprávních institutů ovlivňujících stav a vzhled 

české krajiny je vlastnictví – vlastnictví pozemků, neboť vlastník vedle určitých 

povinností vyplývajících ze specifik pozemků, resp. půdy jako předmětu vlastnictví 

disponuje také značným množstvím oprávnění. Těmi jsou oprávnění pozemek držet, 

nakládat s ním dle své vůle, měnit jeho podstatu a především jej užívat a brát z něj plody. 

Přestože vlastník pozemku je onou hlavní osobou, která hraje klíčovou roli 

v plánování krajiny a ochraně přírodních složek životního prostředí, přidávají se k němu 

osoby, kterým svědčí užívací práva k pozemkům, resp. půdě, neboť dalším zásadním 

oprávněním vlastníka je možnost pozemek přenechat jiné osobě. Mezi nejvýznamnější 

užívací práva k pozemkům se řadí nájem a nově také pacht. Mezi těmito instituty je 

rozlišujícím znakem požívací právo. 

4.2 Bilance půdy a strukturální změny subjektů obhospodařujících 

zemědělskou půdu v ČR v letech 2000 až 2016 

Jak již bylo uvedeno, půda tvoří základní složku životního prostředí
317

 a hraje 

neodmyslitelnou roli v krajinném plánování. S tím souvisí skladba jednotlivých druhů 

půdy nacházejících se na území ČR, která má zásadní vliv na všechny aspekty krajiny a 

tvoří také tvář krajiny tak, jak ji vnímáme.  

V této kapitole se práce bude zabývat dvojí problematikou. V první části této 

kapitoly jen krátce nastíní bilanci půdy České republiky a její vývoj. Bude tak činěno 

z hlediska výměry jednotlivých půdních druhů pozemků v průběhu let 2000 až 2016. 

Časový rozsah je určen zejména tím, aby byla zachována spojitost s druhou částí této 

kapitoly. 

                                                                                                                                                  
316

 Příkladem nájmu pozemku může být nájem pozemku k jinému než zemědělskému účelu, jako je 

příkladem pronájem louky jako fotbalového hřiště. Blíže FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, 

s. 156. 

317
 Viz ustanovení § 1 zákona o životním prostředí. 
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Druhá část kapitoly se zaměří na vývoj strukturálních změn subjektů 

obhospodařujících zemědělskou půdu v období let 2000 až 2016. Také se pokusí o náhled 

do posledního zjišťovaného stavu vlastnických a užívacích práv k půdě, resp. 

k pozemkům v roce 2016 a do struktur zemědělských subjektů, které obhospodařují 

zemědělskou půdu, z pohledu jejich velikosti. 

Přestože práce měla původně ambice obsáhnout celé období transformace 

hospodaření s půdou od listopadu 1989 do současnosti, nelze tak učinit, neboť Český 

statistický úřad nedisponuje potřebnými daty. Starší zveřejněná data pro léta 1990 až 

2000 byla sbírána na základě jiných prahových hodnot. Nemají tedy žádnou relevantní 

výpovědní hodnotu ve vztahu k novějším datům. 

Podle prahových hodnot Agrocenzu (dále také jako „AGC“) 2010 nastavených k 

šetřením prováděným v rámci posledního AGC 2010 byla zpětně přepočtena pouze 

vybraná data předchozích šetření. Částečně se tak stalo pouze u dat získaných v šetřeních 

provedených v rámci AGC 2000 a v malé míře i u strukturálního šetření v zemědělství z 

roku 2005. Strukturální šetření v zemědělství za rok 2013 a 2016 bylo již konáno podle 

prahových hodnot stanovených v rámci šetření AGC 2010. Z toho důvodu se tato práce 

zabývá jen opravdu posledním vývojem hospodaření s půdou na území ČR, zejména 

zemědělskou půdou, a v další části jen ve vztahu k vybraným subjektům.
318

 Jako výchozí 

bod pro výsledky šetření je v této kapitole stanoven rok 2000. 

4.2.1 Bilance půdy České republiky 

Bilance půdy České republiky vypovídá o tom, kolik hektarů činí výměra 

jednotlivých druhů půdy na území ČR. Podrobná data pro roky 2000 až 2016 jsou 

uvedena v tabulce č. 1 a v tabulce č. 2 v příloze č. 1 této práce. Zatímco první tabulka si 

měřítko pro pozorování vývoje výměry jednotlivých druhů půdy na území ČR v letech 

2000 až 2016 stanovila v tisíci hektarech, druhá se na tuto skladbu dívá podobně, ovšem 

procentuálně. 

                                                 
318

 Data nebyla přepočtena např. pro státní podniky, některé další právní formy obchodních společností, 

zahraniční osoby, jiné osoby atd. 
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Česká republika se potýká s dlouhodobým problémem záborů zemědělské půdy ve 

prospěch nezemědělských druhů půdy.
319

 Za posledních 16 let se tak stalo u 72 000 ha 

zemědělské půdy, což představuje 0,91 % území ČR. 

Jak vyplývá z grafu č. 1 v příloze č. 1 této práce, tento klesající trend výměry 

zemědělské půdy dále pokračuje. Zatímco zemědělské půdy ubývá, dochází k nárůstu 

nezemědělské půdy, což je znázorněno v grafu č. 1 v příloze č. 1 této práce. Největší 

nárůst výměry nezemědělské půdy byl od roku 2000 do roku 2016 zaznamenán u lesních 

pozemků a ostatních ploch, v součtu o 64 000 ha. 

Lesní pozemky v roce 2016 zabíraly celkem 33,9 % území České republiky, což je 

v porovnání s rokem 2000 o 0,5 % území ČR více. Přestože se tento nárůst lesních 

pozemků v ČR ve sledovaném období může na první pohled zdát zanedbatelný, 

v dlouhodobém horizontu lesů neustále zvyšuje. Jedním z důvodů mohou být změny 

hospodářské struktury započaté v roce 1989, kdy dochází k masivnímu snížení produkce 

v zemědělství. Opuštěná zemědělská půda je od té doby postupně samovolně, 

nedostatečnou péčí svých vlastníků a uživatelů, ale současně i cíleně vlastníky a dalšími 

subjekty zalesňována, či zatravňována. Svou roli v tom jistě hraje i směr zemědělské a 

ekologické politiky, která zohledňuje polyfunkčnost lesních pozemků. Lesní pozemky na 

jedné straně mají značné retenční schopnosti, pomáhají se snižováním množství oxidu 

uhličitého v ovzduší, pomáhají tedy i se změnami klimatu, a zároveň jsou esteticky i 

rekreačně ceněné. Z toho důvodu dochází k podpoře zalesňování cenné půdy, a to 

prostřednictvím dotací.
320

 Otázkou ovšem zůstává, kde se nachází optimální míra 

zalesnění území České republiky, pokud se tak děje na úkor zemědělské půdy. 

Oproti nárůstu lesních pozemků ve sledovaném období se největší propad dotkl 

orné půdy. Té od roku 2000 do roku 2016 ubylo o 116 000 ha. Částečně byl tento pokles 

v rámci sledovaných druhů zemědělské půdy vykompenzován nárůstem výměry trvalých 

travních porostů o 42 000 ha. Procentuální rozložení je uvedeno v grafu č. 2 v příloze č. 1 

této práce. 

                                                 
319

 Mezi ně vedle lesních pozemků a vodní plochy patří zastavěné plochy a ostatní plochy. 

320
 KABRDA, J.; BIČÍK, I.: Dlouhodobé změny rozlohy lesa v Česku a ve světě. Geografické rozhledy. 

Praha: Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2010, roč. 20, č. 1, s. 2 – 3.  
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4.2.2 Strukturální změny subjektů obhospodařujících zemědělskou 

půdu 

Za druhé blíže ke strukturálním změnám subjektů obhospodařujících zemědělskou 

půdu v období let 2000 až 2016. 

Užití mezinárodního systému celoplošných šetření v zemědělských závodech má na 

našem území dlouhou tradici, děje se tak již od roku 1930.
321

 V desetiletých intervalech 

šetření organizoval původně Mezinárodní institut pro zemědělství, následně jeho roli 

převzala organizace OSN pro výživu a zemědělství známá pod zkratkou FAO (Food and 

Agriculture Organization). Současná šetření jsou organizována Evropským statistickým 

úřadem a jsou konána v souladu s metodikou vytvořenou FAO. Poprvé se tak stalo v roce 

1970. Evropský statistický úřad k pravidelným šetřením, která se opakují každých deset 

let v rámci Agrocenzu, připojil ještě další šetření, která se konají ve 2 až 3 letých 

periodách.
322

 

Kromě dalších cílů se šetření Agrocenzus a statistická strukturální šetření 

v zemědělství zabývají velikostí a strukturou zemědělských subjektů včetně výměry jimi 

obhospodařované půdy a také sbírají data o tom, zda je obhospodařovaná zemědělská 

půda ve vlastnictví těchto subjektů, či je obhospodařována na základě pachtu, dříve 

nájmu.
323

 

                                                 
321

 HANIBAL, J.; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, kontaktní pracoviště FADN. Agrocenzus 

2010 - Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby (analytické vyhodnocení) – 2010: 

Úvod [online]. Český statistický úřad. Vydáno 30. srpna 2012 [cit. 10.1.2018]. Dostupné z WWW: 

<https://www.czso.cz/documents/10180/20567009/212712u.pdf/67cbb5a0-d5cc-494c-99da-

83b85c474278?version=1.0>.  

322
 Platný legislativní podklad pro tato statistická šetření pro členské státy Evropské unie tvoří nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008, o statistických zjišťováních o 

struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 571/88 spolu s prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1200/2009 ze dne 30. 

listopadu 2009. Na našem území je legislativní rámec zajišťován zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  

323
 Český statistický úřad. Agrocenzus 2010 - Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské 

výroby - 2010: Úvod [online]. Vydáno 26. srpna 2011 [cit. 10.1.2018]. Dostupné z WWW: 

<https://www.czso.cz/documents/10180/20566815/212611u.pdf/0e9635ae-96d0-4b67-8cf2-

f1402e8b227b?version=1.0>.  
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https://www.czso.cz/documents/10180/20566815/212611u.pdf/0e9635ae-96d0-4b67-8cf2-f1402e8b227b?version=1.0


65 

 

Jako zemědělský subjekt je pro šetření určena technicko-hospodářská jednotka, jež 

je jednak ovládána jednotným řízením a jednak svou hlavní činnost, tedy primární, příp. i 

sekundární, vykonává podle Klasifikace ekonomických činností. Další podrobnosti, 

včetně výchozích prahových hodnot stanovených pro daná šetření, lze nalézt v Úvodu 

k AGC 2010.
324

 Vzhledem k výše uvedenému jsou podle takto nastavených hodnot 

prováděna všechna další šetření Českého statistického úřadu a zároveň některá data z 

předchozích šetření podle nich byla přepočítána. 

Obhospodařovaná zemědělská půda je tvořena zemědělskou půdou, kterou 

obhospodařují samotní vlastníci půdy, a půdou, která je obhospodařována subjekty 

odlišnými od vlastníka, a to na základě nájmu, nyní pachtu. Označme ji jako 

propachtovanou půdu. Od ní je ještě odečtena nevyužívaná půda.
325

 

Na základě dat získaných ze šetření provedených v rámci AGC 2000, 

Strukturálního šetření v zemědělství 2005, AGC 2010, Strukturálního šetření 

v zemědělství 2013 a posledního provedeného Strukturálního šetření v zemědělství 2016 

lze shrnout následující: 

Podle posledního strukturálního šetření v zemědělství v ČR z roku 2016 bylo v ČR 

zjištěno 26 525 zemědělských subjektů, jak vyplývá z tabulky č. 1 v příloze č. 2 této 

práce. Trend snižování počtu zemědělských subjektů ve sledovaném období od roku 2000 

do roku 2016 trval do roku 2010, kdy v pozorovaném období dosáhl minima. Od té doby 

se počet zemědělských subjektů opět zvýšil a nyní je v porovnání s rokem 2000 téměř 

stejný, procentuální rozdíl v roce 2016 představuje pokles pouze o 0,1 %. Co se ovšem 

zásadně změnilo, je složení zemědělských subjektů, které zemědělskou půdu v ČR 

obhospodařují. 

Co se týče jednotlivých druhů zemědělských subjektů, stav zemědělských subjektů 

fyzických osob od roku 2000 klesl z počtu 23 714 na 23 402 subjektů, snížil se tedy 
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celkem o 1,3 %. Křivka v grafu č. 1 v příloze č. 2 této práce opět sleduje směr křivky 

celkového počtu zemědělských subjektů; taktéž dosahuje minima v roce 2010. 

Naproti tomu počet subjektů právnických osob se od roku 2000 do roku 2016 

rozrostl o 10,5 %. Z dřívějšího počtu 2 825 subjektů právnických osob bylo v roce 2016 

zjištěno celkem 3 123 právnických osob. 

Největšího přírůstku v porovnání s rokem 2000 v roce 2016 došly společnosti s 

ručením omezeným, jejichž počet se zvýšil celkem o 40,2 %, přičemž v roce 2010 taktéž 

dosáhly svého maxima, bylo jich zjištěno na 1 751, jak vyplývá z grafu č. 2 v příloze č. 2 

této práce. Největší pokles kontinuálně zaznamenávají družstva. Jejich počet se od roku 

2000 do roku 2016 postupně snížil o celkových 32,2 %.
326

 

Výměra zemědělskými subjekty obhospodařované zemědělské půdy se od roku 

2000 do roku 2016 snížila celkem o 147 754 ha. Jak vyplývá z grafu č. 3 v příloze č. 2 

této práce, svého minima dosáhla v roce 2016, kdy výměra obhospodařované zemědělské 

půdy činila pouze 3 456 646 ha. 

Z celkové obhospodařované půdy ČR ve výši 3 456 646 ha v roce 2016 bylo 

zemědělskými subjekty obhospodařováno 987 626 ha jejich vlastní půdy. A z tohoto 

množství vlastní půdy bylo 4 825 ha zemědělské půdy nevyužíváno a 53 861 ha jejich 

vlastní půdy bylo propachtováno dalším subjektům. Celkem bylo zemědělských 

subjektům propachtováno 2 527 707 ha zemědělské půdy, což představuje 73,13 % 

veškeré obhospodařované zemědělské půdy.
327

 Oproti tomu v roce 2000 to bylo až 

neuvěřitelných 92,4 % veškeré obhospodařované zemědělské půdy. Jak vyplývá z dat, 

ještě v roce 2000 patřila subjektům fyzických osob čtvrtina zemědělské půdy, ovšem 

v roce 2016 to byla už skoro polovina. Ve stejném období došlo ke zvýšení podílu vlastní 
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půdy obhospodařované subjekty právnických osob z velmi nízkých hodnot 1,3 % 

na 17,8 %.
328

 

V roce 2016 bylo v souhrnu na 69,9 % z celkové výměry zemědělské 

obhospodařované půdy ČR obhospodařováno subjekty právnických osob. Tím pokračuje 

trend, který trvá již od počátku sledovaného období. Celkem za období sledovaných 

16 let došlo k nárůstu obhospodařované zemědělské půdy v rukách subjektů právnických 

osob celkem o 4,5 % na úkor výměry obhospodařované půdy subjekty fyzických osob. 

Podrobnější data byla zpracována ve strukturálním šetření v zemědělství 

provedeném v roce 2013. S ohledem na shodně nastavený trend a velice blízké výsledky 

prováděných strukturálních šetření v roce 2013 a 2016 se dále práce zaměřuje na 

informace získané v šetření v roce 2013. Předně k jednotlivým kategoriím sledovaných 

zemědělských subjektů podle velikosti obdělávané zemědělské půdy. Velikostní 

kategorie zemědělských subjektů obhospodařující zemědělskou půdu o výměře 10 až 50 

ha byla v rámci strukturálního šetření v zemědělství v roce 2013 největší a celkem 

představovala více než jednu třetinu sledovaných subjektů, konkrétně 35,6 %. Naproti 

tomu 1,1 % všech sledovaných subjektů hospodařilo bez půdy. A v opačné krajní 

kategorii, tedy v kategorii subjektů hospodařících s více než 2 000 ha zemědělské půdy, 

bylo zjištěno taktéž velmi malé množství sledovaných subjektů, konkrétně 1,2 % ze 

všech sledovaných subjektů. 

Ze všech sledovaných subjektů v roce 2013 zemědělskou půdu s výměrou nad 

500 ha obhospodařovalo jenom 6,9 % subjektů. Přes tento malý procentuální podíl 

výměra jimi obhospodařované půdy činila celkem 70,1 % veškeré sledované půdy.
329

 

Z evropského hlediska je tento podíl zemědělských subjektů obhospodařující 

zemědělskou půdu s výměrami nad 500 ha v České republice v rámci Evropské unie 
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nejvyšší.
330

 V  kategorii obhospodařované zemědělské půdy nad 500 ha navíc jako 

obhospodařující zemědělské subjekty převažovaly právnické osoby. Celkem 84,8 % 

sledovaných subjektů bylo právnickými osobami. Lze shrnout, že téměř tři čtvrtiny 

obhospodařované půdy v ČR je obhospodařováno subjekty ve velkém, tedy s celkovými 

výměrami nad 500 ha zemědělské půdy, přičemž více jak čtyři pěti z těchto subjektů tvoří 

právnické osoby. 

Oproti tomu téměř tři čtvrtiny všech sledovaných subjektů představovaly 

zemědělské subjekty obdělávající půdu s výměrami do 50 ha, konkrétně 73,0 % ze všech 

sledovaných subjektů. Nicméně jejich podíl činil pouze 7,3 % na celkové výměře 

obhospodařované zemědělské půdy. Zastoupení fyzických osob zde ale bylo téměř 

výlučné. Kategorie obhospodařované zemědělské půdy do 50 ha výměry byla 

v posledním šetření, v roce 2013, obhospodařována fyzickými osobami s podílem 

97,0 %, zatímco pouze její 3,0 % byla obhospodařována právnickými osobami.  

I v tomto šetření v roce 2013 bylo potvrzeno, že subjekty fyzických osob zpravidla 

obhospodařují menší celky výměry zemědělské půdy v porovnání s právnickými 

osobami. 

Co se týče změn ve velikostní struktuře zemědělských subjektů mezi roky 2000 a 

2013, jak vyplývá z grafu č. 4 v příloze č. 2 k této práci, došlo k mírnému nárůstu 

subjektů hospodařících na zemědělské půdě do 50 ha, a to o 11 %. Naproti tomu 

v kategorii subjektů hospodařících s více než 500 ha půdy došlo k minimálnímu poklesu, 

pouze o 0,3 %. 

Kategorie výměry obhospodařované zemědělské půdy se téměř nezměnily. Do 

kategorie obhospodařované zemědělské půdy do 50 ha se od roku 2000 do roku 2013 

přesunulo 3,8 % zemědělské půdy, přičemž výměra obhospodařované zemědělské půdy v 

kategorii nad 500 ha klesla o 6,8 %.
331

 

Průměrná výměra zemědělské půdy na zemědělský subjekt v roce 2013 činila 

133 ha, což je jen o 3 hektary méně než v roce 2000.
332

 V roce 2016 to bylo již 
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jen 130 ha.
333

 I přes tento pokles Česká republika stále zůstává vysoko nad evropským 

průměrem. V roce 2010 průměrná výměra zemědělské půdy na zemědělský subjekt v ČR 

dokonce dosáhla 152 ha, přičemž ve stejné době průměr v EU činil jenom 14 ha půdy.
334

 

V roce 2013 bylo v kategoriích zemědělské obhospodařované půdy do výměr až 

50 ha 64,2 % zemědělské půdy obhospodařováno jako vlastní. Zbytek 

obhospodařovaných půd do 50 ha byl obhospodařován jako propachtovaná půda. U 

dalších výměr obhospodařované půdy výrazně převažovala půda propachtovaná, jak 

vyplývá z grafu č. 5 v příloze č. 2.
335

 

4.2.3 Vyhodnocení dat  

Práce si v této kapitole nedává za cíl podat vyčerpávající analýzu toho, co lze z dat 

vyčíst, spíše chce poukázat na aktuální problémy ve spojení s půdou v ČR a v Evropě. 

Jednotlivé problémy, ač se zprvu zdají jako čistě přírodovědné záležitosti, mají často 

značný přesah a vliv na další socioekonomické problémy. Těmi se ovšem tato práce 

dopodrobna nezabývá. 

Z výše uvedených dat vyplývá, že výměra zemědělské půdy v ČR na úkor 

nezemědělské půdy i přes drobné výkyvy v dlouhodobém horizontu stále klesá. Jak 

V. Cílek podotýká, od dob první republiky ubylo okolo 20 % orné půdy a půdy o výměře 

jedné běžné tradiční farmy ubývá dennodenně. Tato situace se ovšem netýká pouze České 

republiky, zábory půdy jsou dnes celoevropských problémem.
336

 

Kromě toho, že dochází ke zmenšování množství základního výrobního prostředku 

a produkčního činitele v zemědělství
337

 a tím současně i ke zhoršování stavu půdy jako 

základní složky životního prostředí,
338

 na kterou jsou navázány další složky životního 
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prostředí,
339

 se také tyto zábory zásadně podepisují na stavu krajiny. Její postupnou ztrátu 

pociťují snad všichni. 

Problém ovšem nespočívá pouze v úbytku zemědělské půdy, ale i ve způsobu jejího 

obhospodařování. Přibližně tři čtvrtiny všech zemědělských pozemků jsou propachtovány 

a nejsou tedy obhospodařovány svými vlastníky. P. Sklenička z toho mj. vyvozuje 

vysokou míru odcizení samotných vlastníků od své půdy.
340

 Ztráty vztahu zemědělců k 

půdě si často všímá a poukazuje na něj V. Cílek. Nedostatečnou a nevhodnou péči o půdu 

dochází ke ztrátě její kvality. Zatímco spíše vlastník půdy má ke konkrétnímu pozemku, 

resp. půdě nějaký osobní vztah a snaží se o ni pečovat, u pachtýřů se dá zpravidla 

sledovat tendence dostat z půdy maximální zisk a poté odejít jinam.
341

 Uživatelé půdy 

odlišní od vlastníka nemají dostatečnou motivaci k tomu, aby prováděli výhledově 

dlouhodobé investice, či se stejně tak z dlouhodobého hlediska snažili o zvýšení kvality a 

úrodnosti propachtované půdy atd. 

Realita potvrzuje tezi, že velké výměry půdy soustředěné v rukách malého počtu 

subjektů, jsou dalším významným faktorem ovlivňující vzhled krajiny. I přes na první 

pohled vysoký, značně převažující počet fyzických osob, které obhospodařují půdu v ČR, 

je většina výměry zemědělské půdy obhospodařována právnickými osobami, které 

hospodaří na velkých plochách. Pokračuje tak snižování rozmanitosti české krajiny, které 

začalo v druhé polovině 20. století.
342

 S omezením různorodosti skladby a struktury 

krajiny dochází také ke snižování biologické rozmanitosti,
343

 tedy jedna složka životního 

prostředí fakticky přímo ovlivňuje tu druhou. 

U snižování kvality půdy je třeba poukázat ještě na jeden z největších problémů 

půdy ČR, a to na její obrovskou erozi.
344

 K té přirozené přispívá i nesprávné hospodaření 

s půdou, na které hospodaří zemědělské subjekty čistě zaměřené na zisk. Opět lze obecně 
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říct, že zhoršování kvality půdy se následně projevuje v navázaných složkách životního 

prostředí
345

 i na stavu životního prostředí jako celku.
346

 

Eroze půdy také přispívá ke snižování retenčních schopností krajiny a půdy.
347

 

Půda je s vodou, která je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí,
348

 

významně provázána. Půda totiž pomáhá zadržovat vodu v krajině na území ČR
349

 a 

zároveň dokáže chránit krajinu a její obyvatele před přívalovými dešti, příp. povodněmi. 

S vodou ve všech jejích podobách je v současné době problém. Česká republika se 

s úbytkem vody a stejně tak zemědělské půdy potýká dlouhodobě. Podle V. Cílka by se 

zájem státu měl především obrátit k péči „o půdu a krajinu, která by měla sama o sobě 

zachytit co nejvíc vody“,
350

 neboť vody bude na území ČR výhledově dále ubývat. 

Závěrem lze jen dodat, že pokud bude trend záborů zemědělské půdy tímto tempem 

dále pokračovat a půda bude nevhodným obhospodařováním dále degradována, 

v budoucnu se tyto postupy projeví nejen dalším zhoršováním stavu životního prostředí a 

jeho jednotlivých složek, např. dalším úbytkem vody na území ČR, ale např. i skutečným 

ohrožením potravinové soběstačnosti a bezpečnosti obyvatel České republiky a dalšími 

negativními vlivy. 

4.2.4 Shrnutí 

Česká republika se potýká s dlouhodobým problémem přeměny zemědělské půdy 

na nezemědělské druhy půdy. Ve sledovaném období od roku 2000 do roku 2016 bylo 

takto přeměněno přibližně 1 % zemědělské půdy České republiky. Ačkoli se toto číslo 

nezdá nijak závratné, děje se tak již po dlouhou dobu a tento trend dále pokračuje. 

                                                 
345
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Přestože se s problémem záboru orné půdy potýká plošně celá Evropa, nelze před ním 

zavírat oči. 

Na druhé straně z dlouhodobého hlediska dochází k postupnému nárůstu lesních 

pozemků, které v roce 2016 zabíraly 33,9 % území ČR. K jejich nárůstu dochází 

především z důvodu odklonu od zemědělství, nedostatečné péče vlastníků o pozemky a 

špatně nastaveného směru politik státu. Přes nepopiratelný přinos lesních pozemků pro 

krajinu, je třeba nezapomínat na hledání optimálního stavu složení druhů pozemků v ČR. 

Druhým největším problémem půdy v ČR je samotný způsob obhospodařování 

zemědělských pozemků. S ohledem na historické události především 2. poloviny 

20. století došlo ke zpřetrhání vazeb mezi vlastníky půdy a lidmi, co na půdě do té doby 

hospodařili. Tehdejší původní vlastníci již nejsou ochotni a ani schopni půdu sami 

obhospodařovat, a to je zřejmě hlavním důvodem, proč je v současné době přibližně tři 

čtvrtina všech zemědělských pozemků propachtována osobám odlišným od jejich 

vlastníků. Tato skutečnost má samozřejmě vliv na přístup uživatelů k půdě. Pachtýř se na 

konkrétní pozemek nedívá v celospolečenských souvislostech, jeho zájmem je získat 

z pozemku, resp. půdy maximum, poté jej opustit a svůj zájem zaměřit na jiný pozemek. 

Těmto uživatelům půdy chybí dlouhodobější motivace k zachování a zlepšování kvality 

půdy. S tím souvisí také další problém české krajiny, a to narušená struktura složení 

subjektů obhospodařující zemědělskou půdu. V rukách neúměrně malého počtu subjektů 

je soustředěna značná výměra pozemků. Většina výměry zemědělské půdy v ČR je 

obhospodařována právnickými osobami hospodařícími ve velkých celcích. Tím je 

pokračováno v postupném, ale trvalém snižování rozmanitosti české krajiny. 

4.3 Pozemkové úpravy 

Ve vztahu ke krajině, její ochraně a plánování, jsou pozemkové úpravy dalším 

významným nástrojem.
351

 Mají přispívat k jejímu udržování, zvelebování a ke zvyšování 

ekologické stability krajiny.
352

 

Pozemkové úpravy si jako svůj úkol vytyčily racionální nápravu struktury krajiny, 

s ohledem na dosavadní vývoj, kdy v druhé polovině 20. století došlo k jejímu 
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obrovskému zjednodušování, a také chtějí přispět k částečné rediverzifikaci. Kromě čistě 

funkčních řešení, která pozemkové úpravy nabízejí, se od druhé poloviny devadesátých 

let 20. století také objevuje snaha o řešení dalšího problému prostřednictvím 

pozemkových úprav ve spojení s krajinou, a to s ochranou jejích estetických
353

 a 

kulturně-historických hodnot.
354

 Pozemkové úpravy a v nich zahrnutá opatření nejčastěji 

ve svém výsledku vytvářejí pozitivní efekt na životní prostředí a podílejí se na zvyšování 

ekologické stability krajiny, ač to není jejich hlavním cílem.
355

 Je ovšem nutné si 

uvědomit, že nesprávně provedené pozemkové úpravy mohou mít též negativní vliv, 

především na kvalitu půdy, na životní prostředí v daném území, a je třeba zdůraznit – i na 

krajinu. 

Na pozemkové úpravy se lze dívat jako na zvláštní formu územně plánovací 

činnosti, která představuje významný aspekt pro ochranu životního prostředí i pro 

zemědělství.
356

 

Institut pozemkových úprav má na našem území dlouhou tradici. První pozemkové 

úpravy se u nás objevily ve druhé polovině 19. století a jejich prvotním účelem bylo 

pouze scelování pozemků, jak zemědělských, tak lesních, z důvodu zajištění lepšího 

hospodaření na nich.
357

 O jejich rozšíření se v tehdejším Rakousku – Uhersku zasloužil 

František Skopalík.
358

 Původním povoláním rolník, následně starosta a říšský poslanec F. 

Skopalík v 50. letech 19. století na Moravě, v obci Záhlinice u Holešova, provedl první 

dobrovolné scelování pozemků.
359

 

J. Váchal a kolektiv se domnívají, že je v současnosti vyžadována stále větší 

rychlost řešení pozemkových úprav. Vývoj pozemkových úprav do budoucna hodnotí 

pozitivně, s ohledem na vývoj po roce 1989 a na získané zkušenosti a rutinu, na 
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reorganizaci státní správy ve věci pozemkových úprav v roce 2002 a 2008, konkrétně 

pozemkových úřadů, a predikované finanční zabezpečení, neboť jsou podle nich 

nastaveny vhodné předpoklady k naplňování historicky daných významných úloh 

pozemkových úprav.
360

 

Pozemkové úpravy v právním řádu ČR zakotvuje zákon č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o pozemkových úpravách“) a 

provádí jej vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“), přičemž 

jsou s nimi provázány i další předpisy, jako je např. ZOPŘK, zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vodní zákon“), zákon o zemědělském půdním fondu, horní zákon, stavební zákon, 

občanský zákoník a další.
361

 

Pozemkové úpravy spadají do kompetence Státního pozemkového úřadu,
362

 

zřízeného od 1. ledna 2013, na nějž přešly činnosti dříve spadající do kompetence 

pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství ČR a Pozemkového fondu ČR.
363

 Státní 

pozemkový úřad ve své působnosti rozhoduje v I. stupni prostřednictvím zřízených 

poboček krajských pozemkových úřadů. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí na úrovni 

pobočky je ústředí Státního pozemkového úřadu.
364

 

Legální definici pozemkových úprav upravuje zákon o pozemkových úpravách i 

zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“). Pojmem a cílem 

pozemkových úprav je tedy ve veřejném zájmu prostorové a funkční uspořádání 

pozemků, jejich scelování a dělení, čímž se zabezpečuje jejich přístupnost a využívání 

pozemků a vyrovnávání hranic pozemků za účelem vytvoření podmínek pro jejich 
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rozumné obhospodařování. Dále pozemkové úpravy pomáhají k uspořádání vlastnických 

práv k pozemkům a s nimi spojenými věcnými břemeny. Také mají zabezpečit „zlepšení 

kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské 

činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, 

ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v 

oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v 

krajině a zvýšení ekologické stability krajiny“.
365

 Výsledků pozemkových úprav je 

užíváno pro obnovu katastrálního operátu. Také hrají roli jako neopomenutelný podklad 

ve věcech územního plánování.
366

 Právní úprava pozemkových úprav je tak s úpravou 

územního plánování, které se na krajinném plánování v českém právním řádu podílejí, 

dobře provázána. 

Stejně tak lze úlohu pozemkových úprav vyvozovat z preambule zákona o půdě, 

jako snahu „upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje 

venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí“
367

.
368

 Nadto je 

podle M. Batysty a kolektivu jejich dalším cílem i obnovení osobního vztahu fyzických 

osob ke krajině a zemědělské půdě.
369

 

Podle výše uvedené legální definice lze říci, že se v českém právním řádu jedná o 

unikátní polyfunkční nástroj, který slouží k nalezení vhodných řešení ve věci 

problematických soukromých, či veřejných právních vztahů k pozemkům.
370

 

Pozemkovými úpravami je významně zasahováno do zemědělského, lesnického a 

vodního hospodářství, do ochrany půdy, dále do dopravní infrastruktury, do 

zeměměřičství spolu s katastrem nemovitostí. A především se pozemkové úpravy 

dotýkají územního plánování, ekologie krajiny a plánování krajiny.
371

 Pozemkové úpravy 

se tedy na dané území soustředí komplexně, uceleně.
372
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Jejich výhodou je především fakt, že v porovnání s jinými koncepčními nástroji se 

na dané území soustředí až na úroveň jednotlivého pozemku v daném obvodu 

pozemkových úprav. Z pohledu krajinného plánování jejich nevýhoda spočívá v tom, že 

podle zákona se má jednat především o nástroj sloužící zejména k optimalizaci 

zemědělské půdy, který má zajišťovat její lepší obhospodařování.
373

 

Je třeba zdůraznit, že se jedná o činnost státu, který ji řídí a organizuje a provádí ve 

veřejném zájmu. Bez jeho účasti by v řadě případů nebylo možné dosáhnout žádoucího 

účinku pozemkových úprav, např. smluvní cestou vlastníků předmětných pozemků.
374

 

Předmět pozemkových úprav je tvořen všemi pozemky, které jsou součástí obvodu 

pozemkových úprav, přičemž se nebere ohled na jejich dosud trvající využívání a 

předmětné vlastnické, či užívací právní poměry. Určité pozemky
375

 lze však v rámci 

pozemkových úprav řešit pouze v případě, že je k tomu dán souhlas vlastníka, či 

příslušného správního úřadu. 

Obvod pozemkových úprav je tvořen územím, jež je pozemkovými úpravami 

dotčeno. Pozemkové úpravy jsou řešeny v jednom katastrálním území, tím ovšem není 

vyloučeno, že v rámci jednoho území bude upravováno více celků. Za splnění podmínky, 

že by dosažení cílů pozemkových úprav jinak nebylo možné, je umožněno do obvodu 

pozemkových úprav zařadit i ty pozemky, které na dotčené pozemky navazují ze 

sousedního katastrálního území.
376

 

Podle M. Frankové a kolektivu jsou pozemkovými úpravami nejčastěji dotčeny 

zemědělské pozemky. U lesních pozemků se jich tak často nevyužívá, jelikož jejich nové 

funkční, či prostorové uspořádání často není třeba.
377

 

Zákon o pozemkových úpravách rozlišuje dvě formy pozemkových úprav, 

zpravidla užívané komplexní pozemkové úpravy a dále jednoduché pozemkové úpravy. 
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O jednoduchých pozemkových úpravách zákon stanoví, že se jich užije, je-li jimi 

potřeba vyřešit jen určité hospodářské potřeby, či potřeby v krajině, a to z ekologického 

pohledu, jako jsou např. místní protierozní nebo protipovodňová opatření, či se jich užije 

v případě, že se pozemkové úpravy dotknou pouze části katastrálního území. Nemusí 

k nim být zpracován plán společných zařízení.
378 

Využívají se tedy, jsou-li jimi řešeny 

pouze nedostatky v evidenci vlastníků nebo je-li jejich předmětem v určitém katastrálním 

území jen jeden blok pozemků.  

Jednoduché pozemkové úpravy se soustředí pouze na jeden, či omezený počet cílů 

a nezaměřují se na širší územní vazby a rozličné veřejné zájmy.
379

 Jednoduché 

pozemkové úpravy nevylučují, spíše předpokládají celkové řešení daného území 

prostřednictvím následných komplexních pozemkových úprav. 

Slouží také k provedení upřesnění, či rekonstrukci přídělů půdy, realizovaných na 

základě dekretů prezidenta republiky vydaných v době druhé pozemkové reformy. 

Projekt jednoduchých pozemkových úprav je nejčastěji realizován dohodou uzavřenou 

vlastníky, či uživateli dotčených pozemků.
380

 

Zpravidla se má dle litery zákona užít komplexních pozemkových úprav.
381

 Mají se 

jimi uceleně, komplexně upravovat veškeré vztahy, tedy např. majetkoprávní, 

krajinotvorné, ekologické atd., které jsou spojeny s pozemkem.
382

 Zajišťuje se jimi 

stabilnější a trvalejší uspořádání dotčených pozemků.
383

 

Na řízení o pozemkových úpravách se subsidiárně uplatní zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „správní řád“ nebo „s. ř.“), jedná se 

tedy o správní řízení.
384

 Nicméně zákon o pozemkových úpravách stanoví jisté odchylky, 

jako je např. u lhůt pro rozhodování. 

Řízení se zahajuje z moci úřední a činí tak pozemkový úřad. Kromě vlastního 

podnětu ho lze zahájit i na základě podaných požadavků. V případě, že se pro zahájení 
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řízení vysloví vlastníci pozemků, jejichž výměra zemědělské půdy v daném katastrálním 

území činí nadpoloviční většinu, zahájí jej pozemkový úřad vždy. Pozemkový úřad zahájí 

příslušné řízení, vyhodnotí-li důvody, naléhavost a účelnost realizace pozemkových 

úprav jako opodstatněné. Jestliže se během řízení objeví takové překážky, pro něž nelze 

řízení dále vést, pozemkový úřad jej zastaví. 

Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách se na úřední desce 

pozemkového úřadu i příslušné obce zveřejní, a to po dobu 15 dnů ve formě veřejné 

vyhlášky.
385

 Stejně tak se písemně oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům, 

tj. katastrálnímu úřadu, orgánu územního plánování, stavebnímu úřadu a dalším orgánům 

podílejícím se na ochraně životního prostředí. Ty mají do 30 dnů od doručení předložit 

své podmínky k ochraně jim zákonem svěřeným zájmům.
386

 

Následně pozemkový úřad zorganizuje úvodní jednání, kterého se na základě 

pozvání mohou zúčastnit účastníci řízení i vlastníci pozemků v odhadovaném obvodu. Na 

něm je výše uvedeným osobám vysvětlen účel, forma a předpokládaný rozsah v rámci 

obvodu pozemkových úprav, případně další zásadní otázky.
387

 

Kdo je účastníkem řízení o pozemkových úpravách stanoví ustanovení § 5 zákona o 

pozemkových úpravách. Jsou jimi vlastníci těch pozemků, které jsou pozemkovými 

úpravami dotčeny, a dále osoby s vlastnickými právy k pozemkům, či s věcnými právy, 

do kterých může být řešením pozemkových úprav též zasaženo. Také jím je v případě, že 

má realizace pozemkových úprav původ ve stavební činnosti, stavebník. Posledně 

uvedenými účastníky jsou obce. Jednak jsou to ty obce, o jejichž území se 

v pozemkových úpravách jedná, a dále jimi také mohou být obce, pokud se do 30 dnů od 

vyzvání k řízení připojí, a jestliže svým územím s předmětnými pozemky spadajícími do 

obvodu pozemkových úprav přímo sousedí.
388

 Řízení o pozemkových úpravách tak má 

mnoho účastníků, z čehož plynou značné průtahy v provádění pozemkových úprav. 

Zákon také zavádí zvláštní subjekt řízení, tzv. sbor zástupců. Ten je volen vlastníky 

pozemků, jejichž pozemky podléhají řešení pozemkových úprav, zastupuje je a případně 
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má oprávnění za ně právně jednat ve věci projednání námitek vznesených k soupisu 

nároků vlastníků a také, na základě zplnomocnění, i v dalších věcech.
389

 

Volba sboru zástupců se koná na úvodním jednání, po jeho zahájení. Ke zvolení 

sboru je potřeba nadpoloviční většiny přítomných vlastníků, přičemž spoluvlastníci mají 

jeden hlas. O volbě se provede zápis. Do sboru je zvoleno 5 až 15 členů, v závislosti na 

rozhodnutí pozemkového úřadu. V řízení o jednoduchých pozemkových úpravách je 

možno od volby upustit. Stejně tak lze učinit i u druhé formy, tedy u komplexních 

pozemkových úprav, pokud se sbor nedaří zvolit opakovaně. 

Úkolem sboru je spolupráce na zpracování návrhu samotných pozemkových úprav, 

posuzování různých variant řešení a předkládaných opatření. Stejně tak se sbor vyjadřuje 

ke koncepčnímu dokumentu, tj. k plánu společných zařízení, také ke vzneseným 

připomínkám, k návrhu pozemkových úprav atd.
390

 

Pozemkový úřad poté zajistí soupis a ocenění nároků vlastníků, jehož cílem je určit 

důležité informace o pozemcích, které slouží ke stanovení výše nároku za jejich náhradu 

při možné výměně pozemků. Relevantní ke stanovení soupisu nároků je cena, výměra, 

vzdálenost a druh pozemku, stejně jako se zohledňují negativní vlivy zástavního práva, 

předkupního práva, či věcného břemene, nebo pachtu sjednaného na dobu určitou.
391

 

Po jeho vypracování je soupis na 15 dní zveřejněn na místně příslušném obecním 

úřadě a zaslán známým vlastníkům. Ti mohou ve lhůtě, kterou stanoví pozemkový úřad, 

vznést své námitky. Těmito námitkami se zabývá pozemkový úřad, sbor zástupců, 

případně katastrální úřad. O výsledku, s jakým byly námitky vyřízeny, je nezbytné 

vlastníky písemně vyrozumět.
392

 

Samotné oceňování pozemků se řídí podle platné právní úpravy zákonem 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k 

provedení zákona o oceňování majetku. 
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Stěžejním bodem pozemkových úprav je zpracování návrhu pozemkových úprav.
393

 

Tento návrh zpracuje pozemkový úřad sám prostřednictvím svého zaměstnance, který je 

nezbytně fyzickou osobou a má řádné oprávnění podle ustanovení § 18 zákona o 

pozemkových úpravách, či pro návrh zajistí odborné zpracování. 

Potřebné informace si zajišťuje pozemkový úřad ze své činnosti, přičemž mu jsou 

potřebné informace povinny poskytnout i dotčené správní úřady se správci podzemních a 

nadzemních zařízení.
394

 Zde opět dochází k propojení s činnostmi dalších orgánů, které se 

zabývají ochranou životního prostředí a jeho složek. 

Východiskem je podrobný průzkum terénu v dané lokalitě pozemkových úprav. V 

něm mají být zahrnuty zásadní skutečnosti potřebné pro vyhotovení plánu společných 

zařízení, mezi které patří způsob dočasného užívání se značením hranic pozemků, stav 

komunikací a přístupové cesty k pozemkům, stupeň degradace půd, stav odvodňování a 

zavlažování pozemků, případné umístění skládek odpadů, případně výskyt protierozních 

prvků atp. Opomenuté nezůstávají ani prvky významné pro ochranu krajiny a ty, které 

spoluvytvářejí krajinný ráz. Důraz je kladen i na porovnání faktického stavu pozemku se 

stavem, který je evidován katastrálním úřadem, tj. v katastru nemovitostí. Výstup tohoto 

detailního průzkumu je jedním z podkladů, sestávající z grafické a písemné části, sloužící 

ke stanovení základních cílů pozemkových úprav.
 395

  

Jako poklad návrhu pozemkových úprav dále slouží zaměření předmětů. Tyto 

předměty po dokončení pozemkových úprav setrvají jako náplň souboru geodetických 

informací zanesených v katastru nemovitostí.
396

 Zaměření předmětů přispěje ke zpřesnění 

obvodu pozemkových úprav a stanovení účastníků řízení. Soupis dotčených pozemků, 

tedy parcel podle katastrálního zákona,
397

 je pozemkovým úřadem předložen 

katastrálnímu úřadu. Ten má zanést nástrojem tzv. poznámky do katastru nemovitostí 

dotčení parcel pozemkovými úpravami.
398

 

Další stěžejní činností je zjišťování průběhu hranic pozemků. K němu je zřízena 

komise, jejímiž členy jsou pracovníci katastrálního i pozemkového úřadu, zpracovatel 
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návrhu a zástupci obcí, případně i jiných úřadů. Členové i předseda jsou jmenováni 

ředitelem pozemkového úřadu na základě dohody mezi ním a katastrálním úřadem.
399

 

Nejdůležitějším dokumentem každého návrhu komplexních pozemkových úprav je 

plán společných zařízení. Ten vytváří základy pro řešení pozemků v zemědělské krajině a 

je „formou krajinného plánu uvnitř obvodu pozemkových úprav“.
400

 

P. Sklenička podotýká, že někteří autoři jej označují také plánem polyfunkční 

kostry, či generelem komplexních pozemkových úprav.
401

 Zpracování plánu společných 

zařízení se pořizuje jako první, ještě před návrhem nového uspořádání pozemků.
402

 

J. Váchal a kolektiv jej označují věcným záměrem, dále ideovým plánem ve věci řešení 

veřejných zájmů v daném území a současně i investičním záměrem.
403

 

Co se rozumí společnými zařízeními, demonstrativně uvádí ustanovení § 9 odst. 8 

zákona o pozemkových úpravách ve svých písmenech. Jsou to opatření, jejichž účelem je 

zpřístupnění pozemků, tedy např. polní cesty spolu s lesními cestami, mostky, železniční 

přejezdy, propustky, brody atp., různá protierozní opatření typu protierozních mezí, 

průlehů, teras, větrolamů apod. Také to jsou vodohospodářská opatření, jejichž účelem je 

neškodná změna trasy vod a ochrana před záplavami, typu ochranných hrází, rybníků, 

nádrží, úprav toků atd. Ke společným zařízením patří také opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí a přispění ke zvýšení jeho ekologické stability, tedy pod ně řadíme i 

terénní úpravy, územní systémy ekologické stability na místní úrovni a další opatření.
404

 

Výše uvedená opatření mají polyfunkční charakter, kromě např. funkce zkvalitnění 

zemědělské výroby se k ní přidávají další funkce, jako jsou ochranné, ekologické, 

krajinotvorné atd.
405

 Příkladem je např. územní systém ekologické stability. Pozemkové 

úpravy tedy slouží jako unikátní nástroj, jenž připravuje a tvoří předpoklady, z hlediska 

prostorového i vlastnického, pro použití těchto opatření v praxi. 

Pozemkové úpravy tak mají zásadní vliv na formování krajiny, která by, pokud je 

dobře navržená a fungující, měla vést k zamezení odtoku vod, omezení eroze i ke 
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zkvalitnění povrchových včetně podzemních vod na daném území. Soubor protierozních 

a protipovodňových opatření musí být již od počátku navrhován s ohledem na dopravní a 

vodní systém, trasy hlavních melioračních zařízení, stejně tak s ohledem na ochranu, ale 

také tvorbu krajiny a celého životního prostředí jako celku včetně zohlednění potřeb 

vlastníků pozemků případně nájemců a pachtýřů. K dosažení výše uvedených cílů je tedy 

potřeba spolupráce mezi vlastníky a nájemci půdy, obcemi i kraji za přispění 

vodohospodářů, zemědělců, dále také ochránců přírody, provozovatelů služeb, závodů 

atd.
406

 

Podrobnosti ke zpracování plánu stanovuje vyhláška č. 13/2014 Sb. Plán podle ní 

obsahuje přehled navrhovaných společných zařízení i se změnou druhů jednotlivých 

pozemků. Je-li třeba, jsou do něj zahrnuty i změny druhů těch pozemků, kterých se přímo 

nedotýkají navržená společná opatření. Dále jsou v plánu uvedeny přehledy výměry půdy 

nutné k provedení samotných zařízení a přehled pozemků i s výměrami, jež jsou 

připraveny pro společná zařízení, včetně dělení podle vlastnictví na státní, obecní a 

vlastnictví dalších subjektů. Na kontrolním dni je návrh, jenž v sobě reflektuje i výsledky 

podrobného průzkumu terénu, projednán s dotčenými orgány podle ustanovení § 6 odst. 6 

zákona o pozemkových úpravách.
407

 

Dotčené orgány státní správy na základě výzvy pozemkového úřadu mají ke 

zpracovanému plánu společných zařízení do 30 dnů uplatnit svá stanoviska. Ta jsou 

případně nahrazena opatřeními, jako jsou souhlasy, rozhodnutí udělené výjimky podle 

speciálních zákonů (např. podle zákona o zemědělském půdním fondu).
408

 Jakmile jej 

sbor zástupců, případně vlastníci pozemků posoudí, může být následně schvalován na 

veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
409

 

Propojení institutů pozemkových úprav s územním plánováním se projevuje tím, že 

plán společných zařízení musí být ve shodě s územně plánovací dokumentací. Pokud 

tomu tak ze závažných důvodů není, jedná se o návrh na aktualizaci, či změnu územně 

plánovací dokumentace. Za jiných okolností je třeba, aby byl plán společných zařízení 

domluven s příslušným úřadem územního plánování. 
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Pro společná opatření se primárně užijí pozemky, které vlastní stát, následně lze 

užít i pozemky obcí. Jestliže tak nelze učinit, mohou se na vymezení nezbytné výměry 

pozemků účastnit i další vlastníci pozemků, a to dílčí částí s ohledem na finální výměru 

pozemků, které jsou předmětem směny. 

Nové uspořádání pozemků podle návrhu pozemkových úprav musí zpracovatel 

v jeho průběhu s dotčenými vlastníky projednat. Jestliže k němu svůj souhlas, či 

nesouhlas vlastník nevyjádří, má se za to, že s nastíněným návrhem souhlasí. Vznese-li 

žádost alespoň jedna třetina vlastníků, či sbor zástupců, je pozemkový úřad k posouzení 

návrhu pozemkových úprav nucen svolat vlastníky všechny.
410

   

Je-li to nutné, může pozemkový úřad za účelem dosažení cíle samotných úprav na 

základě souhlasu vlastníků pozemky, či spoluvlastnické podíly vykoupit, a to ve prospěch 

státu. Také je možné pozemky nabýt na základě daru. Podrobnosti, jak postupovat 

v dalších případech, jako je např. ve věci spoluvlastnictví pozemků, neznámých vlastníků 

pozemků, upravuje zákon.
411

 

Jestliže navrhovaná pozemková úprava stanoví, že má v rámci pozemkových úprav 

dojít k výměně pozemků, pozemkový úřad je povinen dotčeným vlastníkům navrhnout 

jiné pozemky jako náhradu.
412

 Jak takové pozemky přiměřeně určit stanovuje zákon, 

kritérii jsou cena, výměra, vzdálenost a podle možností i druh pozemku.
413

 

Na úřední desce pozemkového úřadu a současně na úředních deskách obcí, jež jsou 

pozemkovými úpravami dotčeny, je oznámeno, na kterém místě se lze po dobu 

následujících 30 dní se zpracovaným návrhem seznámit. Také jsou o tom vyrozuměni 

známí účastníci, kteří mohou určenému pozemkovému úřadu podávat své námitky a 

připomínky ve shodné lhůtě 30 dnů. Jestliže na podkladě námitek a připomínek dojde ke 

změně návrhu, musí k němu pozemkový úřad od dotčených účastníků opět zajistit jejich 

vyjádření. Na tyto kroky navazuje závěrečné jednání, které svolává pozemkový úřad a na 

němž mají být zhodnoceny výsledky pozemkových úprav. Na závěrečném jednání jsou 

také účastníci řízení s finálním návrhem obeznámeni.
414

 

                                                 
410

 Srov. ustanovení § 9 odst. 15, 17, 20, 21, 22 zákona o pozemkových úpravách.  

411
 Blíže ustanovení § 9 odst. 16 zákona o pozemkových úpravách.  

412
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 194. 

413
 Blíže ustanovení § 10 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách.  

414
 Srov. ustanovení § 11 odst. 1, 2, 3 zákona o pozemkových úpravách.  
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Za typický znak rozhodování ve věci pozemkových úprav lze označit skutečnost, že 

se v jeho rámci vydávají dvě na sobě závislá a po sobě jdoucí rozhodnutí. Na rozhodnutí 

o schválení návrhu pozemkových úprav, nabude-li právní moci, navazuje realizační 

rozhodnutí, tedy rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
415

 

Pokud s návrhem pozemkových úprav projeví souhlas vlastníci, jejichž výměra 

pozemků v součtu činí alespoň 60 % řešených pozemků, pozemkový úřad rozhodne o 

jeho schválení. Hlas podílového vlastníka má váhu podle jeho podílu na celkové výměře 

všech pozemků. Pozemkový úřad rozhodnutí zveřejní prostřednictvím veřejné vyhlášky a 

známým účastníkům je doručuje. 

Proti rozhodnutí lze podat odvolání k ústředí Státního pozemkového úřadu.
416

 

Pozemkový úřad další účastníky prostřednictvím veřejné vyhlášky o řízení o odvolání a 

jeho obsahu informuje. Zároveň je upozorní, že se mohou ve lhůtě 7 dní k samotnému 

odvolání vyjádřit. Jestliže je v odvolacím řízení prvoinstanční rozhodnutí potvrzeno, je 

jeho písemné vyhotovení doručeno jen odvolateli a dalším účastníkům řízení 

prostřednictvím veřejné vyhlášky. V jiném případě, je-li napadené rozhodnutí odvolacím 

orgánem změněno, či zrušeno, je při doručování postupováno podle správního řádu. 

Obdobně se při doručování postupuje v přezkumném řízení, při obnově řízení, či vydání 

nového meritorního rozhodnutí. 

Pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav slouží jako 

závazný podklad pro navazující rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav lze po nabytí právní moci 

napadnout žalobou podle soudního řádu správního, v takovém případě je navazující řízení 

přerušeno do doby, než je ve věci soudem rozhodnuto. Informace o přerušení se doručuje 

jen prostřednictvím veřejné vyhlášky
417

.
418

 

Tím je skončena koncepční fáze.
419

 Rozhodnutím o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv jako realizačním nástrojem se ovšem tato práce zabývat nebude. 

                                                 
415

 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 194 - 195. 

416
 Viz ustanovení § 11 odst. 6 zákona o pozemkových úpravách ve spojení s § 2 odst. 6 zákona o Státním 

pozemkovém úřadu. 

417
 Srov. ustanovení § 11 odst. 4, 5, 6, 7, 8, 9 zákona o pozemkových úpravách. 

418
 PEKÁREK, M.: Pozemkové právo, s. 266. 

419
 FRANKOVÁ, M.: Úvod do pozemkového práva, s. 194 - 195. 
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4.3.1 Shrnutí 

Pozemkové úpravy jsou v českém právním řádu jedinečným polyfunkčním 

nástrojem, kterým je v obvodu pozemkových úprav komplexně řešeno prostorové a 

funkční uspořádání pozemků, jejich scelování a dělení, a to vše ve veřejném zájmu. 

Pozemkovými úpravami má být zajištěna přístupnost a využívání pozemků a vyrovnávání 

jejich hranic za účelem vytvoření podmínek pro jejich racionální obhospodařování. Jejich 

prostřednictvím je významně zasahováno do zemědělského, lesního a vodního 

hospodářství, do ochrany půdy, do dopravní infrastruktury, do zeměměřičství, a 

především do územního plánování, ekologie krajiny a plánování krajiny tak, aby byly 

zajištěny předpoklady pro zlepšení kvality života a životního prostředí. Současně má být 

pozemkovými úpravami zajištěna ochrana a zúrodnění půdního fondu, vodního a lesního 

hospodářství a v neposlední řadě také ekologická stabilita krajiny. V obvodu 

pozemkových úprav se pozemkové úpravy zaměřují jak na celé stanovené území, tak na 

každý jednotlivý pozemek.  

Zásadním dokumentem komplexních pozemkových úprav je plán společných 

zařízení, což je jistý krajinný plán pro vymezený obvod pozemkových úprav, ve kterém 

jsou stanoveny základy pro řešení pozemků v zemědělské krajině. 

Pozemkové úpravy svůj zákonem vytyčený účel plní a jejich právní úprava je 

v současné době nastavena dobře. Co se týče jejich vztahu ke krajinnému plánování na 

území ČR, je třeba si uvědomit, že pozemkové úpravy jsou užívány v situacích, kdy je 

obtížné nalézt řešení v problematických soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích 

k pozemkům. Dalo by se na ně pohlížet jako na nástroj pro řešení jinak neřešitelných 

situací. Podle zákona se má pozemkových úprav užívat zejména k optimalizaci 

zemědělské půdy, čímž má být zajištěno její lepší obhospodařování v daném místě. 

Nejedná se o kontinuální a systematický nástroj krajinného plánování, který by stanoval 

celorepublikovou, komplexní krajinnou politiku a pro její naplňování poskytoval účinné 

nástroje, kterých by se dalo použít na regionální a lokální úrovni pro celé území ČR. 

Pozemkové úpravy tedy nelze považovat za univerzální nástroje krajinného plánování, 

neboť jejich zaměření je velmi úzké. 
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4.4 Plány péče o zvláště chráněná území a plány územního systému 

ekologické stability krajiny 

Dalšími významnými plánovacími nástroji, které se podílejí na vzhledu a stavu 

české krajiny, jsou plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 

přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti (dále také jako „plány 

péče“) a dále jsou to zásady péče o národní parky spolu s plány územních systémů 

ekologické stability krajiny.
420

 

Vedle záchranných programů zvláště chráněných druhů a dalších prognóz a 

koncepcí strategie ochrany přírody a krajiny, jak na celostátní, tak regionální úrovni, se 

tak jedná o koncepční nástroje obsažené v zákoně o ochraně přírody a krajiny a 

prováděné vyhláškou Ministerstva ŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“).
421

 

Je třeba si uvědomit, že plány územních systémů ekologické stability krajiny 

systémově spadají do obecné ochrany přírody a krajiny, zatímco plány péče a zásady 

péče o národní parky, dále se záchrannými programy zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů, do zvláštní ochrany přírody a krajiny.
422

 

Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, zda se jimi poskytovaná ochrana vztahuje 

k ochraně veškeré přírody a krajiny, či pouze k vybraným částem, nicméně u obou 

přístupů je třeba zachovávat princip komplexnosti ochrany přírody a krajiny. O někdy 

uváděné další kategorii – evropské ochraně přírody a krajiny,
423

 tato práce nepojednává. 

4.4.1 Plán územního systému ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability krajiny (dále také jako „ÚSES“) je definován v 

ZOPŘK jako soubor ekosystémů, které jsou spolu provázány, udržují rovnováhu v 

                                                 
420

 DAMOHORSKÝ, M.: Evropská úmluva o krajině a její odraz v českém právním řádu, s. 6. 

421
 STEJSKAL, V.: Koncepční nástroje ochrany přírody a krajiny. In DAMOHORSKÝ, M.; STEJSKAL, 

V. ed.: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva: mezinárodní česko-polsko-

slovenská konference konaná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 24. až 26. října 

2002 v Praze: sborník konference. Praha: Univerzita Karlova, 2003, s. 129. (Dále citováno jako 

„STEJSKAL, V.: Koncepční nástroje ochrany přírody a krajiny“). 

422
 STEJSKAL, V.: Koncepční nástroje ochrany přírody a krajiny, s. 130. 

423
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 364. 
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přírodě, přičemž tyto ekosystémy mohou být jak přirozené, tak i pozměněné, ovšem musí 

být přírodě blízkými ekosystémy.
424

 

Územní systém ekologické stability je explicitně uveden jako jeden z nástrojů 

ochrany přírody a krajiny i v ustanovení § 2 odst. 2 ZOPŘK.
425

 

Význam koncepce ÚSES spočívá v tom, že je jedná „o jakési prostorově funkční 

ekologické minimum, které je nutné v krajině prosadit za účelem udržení její ekologické 

stability“.
426

 

Důvodem pro vybudování koncepce ÚSES na principu limitních, či minimálních 

parametrů prostoru, času a funkcí je skutečnost, že u mnoha krajinných prvků není možné 

stanovit jejich nejvhodnější hodnoty. Ovšem minimální parametry u některých krajinných 

prvků odborníci odhadnout umí.
427

  

Toto minimum ovšem nelze nazírat jako míru, která sama zajistí optimální, či 

ideální heterogenitu krajiny. Ve skutečnosti tomu tak často nebývá. K zajištění 

harmonické, rozmanité krajiny je třeba, aby k ÚSES přistoupily i další nástroje 

krajinného plánování.
428

 

Pod pojmem ekosystém se rozumí funkční soustava biotických a abiotických složek 

životního prostředí, které jsou spolu propojeny na základě výměny látek, toků energií a 

přenosu informací a jež na sebe mají jistý vliv a v daném prostoru a časovém úseku se 

dále vyvíjejí.
429

 

Přírodní rovnováha zde představuje přírodní rovnováhu krajiny, kterou se rozumí 

dynamický stav, jenž je přes různá malá rozkolísání udržován, či disponuje schopnostmi 

se do takového stavu sám i přes možné změny opět vrátit. Oproti tomu ekologická 

stabilita je chápána nikoli jako stav, ale schopnost ekosystému kompenzovat změny 

vyvolané činiteli z vnějšku a také schopnost přirozené vlastnosti a funkce ekosystému dál 

                                                 
424

 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ZOPŘK. 

425
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 18. 

426
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 236. 

427
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 236. 

428
 MĚKOTOVÁ, J.: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii, s. 150. 

429
 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. l) ZOPŘK, stejně tak § 3 zákona o životním prostředí. 
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udržovat.
430

 Z mozaiky spolu provázaných ekosystémů s civilizačními prvky je tvořena 

krajina.
431

 

Jako funkci a zároveň i cíl územního systému ekologické stability krajiny 

zákonodárce stanovuje zajištění zachování a rozmnožení přírodního bohatství, položení 

základních stavebních kamenů pro opatření nutná k žádoucímu a vhodnému působení na 

krajinu, a to na její méně stabilní části, a posledně také stanovit základy pro její racionální 

užívání.
432

 

Územní systémy ekologické stability krajiny tedy mají sloužit k vytvoření sítě, jež 

v sobě shrnuje navzájem provázaná vybraná místa, na jejichž území se vyskytují 

ekosystémy, které jsou schopné udržovat přírodní rovnováhu krajiny.
433

 Jde o paralelu s 

ekologickými sítěmi zaváděnými a rozvíjenými v mnoha zemích Evropy.
434

 

Jejich smysl spočívá v posílení ekologické stability, a to nejen zachováním 

ekologicky vyvážených ekosystémů a jejich propojením, ale také jejich obnovením.
435

 

Vymezení ÚSES představuje úplný minimální základ obecné územní ochrany 

přírody a krajiny z hlediska ekosystémů.
436

 

Zákon rozděluje územní systémy ekologické stability krajiny na tři úrovně, a to na 

místní, regionální a nadregionální.
437

 

Jejich vymezení je ponecháno státu.
438

 Konkrétně je vymezení ÚSES a jeho 

následné hodnocení svěřeno orgánům územního plánováni spolu s orgány ochrany 

přírody, které je ovšem musí provádět ve spolupráci s dalšími orgány, jako jsou 

vodohospodářské, ochrany zemědělského půdního fondu, či státní správy lesů.
439

 

                                                 
430

 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 82 - 83. 

431
 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. m) ZOPŘK. 

432
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 364. 

433
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 96. 

434
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 236. 

435
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 83. 

436
 PRCHALOVÁ, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 25. 

437
 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ZOPŘK. 

438
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 33. 

439
 Srov. ustanovení § 4 odst. 1 ZOPŘK. 
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Obsah územního systému ekologické stability tvoří biocentra, biokoridory a 

interakční prvky. Některé jejich definice podává vyhláška č. 395/1992 Sb.
440

 

Biocentrem se rozumí biotop, či soubor biotopů určité krajiny, jehož stav i velikost 

umožňují stálou existenci ekosystému, a to přirozeného, případně i pozměněného, přesto 

přírodě blízkého.
441

 Jako příklad biotopů lze uvést rybník, tůni, mokřad, les, louku, 

remízek.
442

 

Biocentra lze dělit podle více hledisek.
443

 Jedním je jejich dělení podle jejich 

reprezentativnosti, na reprezentativní a unikátní. Do reprezentativního biocentra jsou 

zařazeny biotopy běžně se vyskytující v určité biogeografické jednotce. Unikátní 

biocentra jako druhý typ v sobě zahrnují izolované druhy biotopů, jež nejsou v určené 

biografické jednotce běžné, jsou výjimečné, unikátní. Jejich příkladem jsou vřesoviště, 

stepní louky atd.
444

 Dále je lze dělit na přírodní, či antropicky podmíněná biocentra, či 

podle počtu typů ekosystémů na jednoduchá a složená biocentra.
445

 

Biokoridorem je myšleno území, jež umožňuje pouze migraci mezi dvěma a více 

biocentry z důvodu, že dané území neumožňuje značnému množství organismů stálou 

dlouhodobou existenci. Biokoridory tímto vytváří síť z oddělených jednotlivých 

biocenter.
446

 Biokoridory můžou být vodní toky s nivami, stromořadí alejí atd., tedy 

území s protáhlým charakterem půdorysu.
447

 Je jimi umožněn zejména pohyb organismů, 

což má zabraňovat izolacismu. Vedle výše uvedeného význam biokoridorů spočívá také 

v tom, že mají pozitivní vliv na ekologicky poměrně nestabilní části krajiny, na 

rozšiřování její prostupnosti a také zvelebování krajiny z estetického hlediska. Dělení 

koridorů je velmi podobné jako dělení biocenter.
448

 

Termín interakční prvek přes své časté využití v praxi svou právní definici nikde 

zakotvenou nemá, a proto ho L. Miko a kolektiv sami definují jako ekologicky významný 

                                                 
440

 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 18. 

441
 Srov. ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

442
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 18. 

443
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 238. 

444
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 18. 

445
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 238 - 239. 

446
 Srov. ustanovení § 1 písm. b) vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

447
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 18. 

448
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 239. 
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atribut krajiny, nebo stejně tak významné liniové společenstvo, které má zásadní vliv na 

fungování jednotlivých ekosystémů v kulturní krajině.
449

 P. Sklenička k tomu dodává, že 

skrze interakční prvky jako poměrně stabilnější krajinné atributy je pozitivně působeno 

na okolní ekologicky poměrně labilnější části krajiny. Jako příklady takových prvků 

uvádí dřevinný doprovod toku vod, cest, sady, louky, pastviny.
450

 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. zavádí dva typy nástrojů, a to plány ÚSES a projekty 

ÚSES,
451

 které mají jako hlavní úkol vytvoření a také ochranu ÚSES.
452

 

Orgány ochrany přírody na všech třech úrovních, tedy místní, regionální a 

nadregionální, provedou vymezení ÚSES v plánu ÚSES.
453

 

Příslušnými k jejich vymezení a také k jejich následnému hodnocení jsou na místní 

úrovni obecní úřady s rozšířenou působností podle ustanovení § 77 odst. 2 ZOPŘK, 

krajské úřady pro regionální ÚSES podle ustanovení § 77a odst. 6 ZOPŘK a pro 

nadregionální ÚSES je k tomu podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. a) ZOPŘK příslušné 

ministerstvo ŽP. Výjimku tvoří území chráněných krajinných oblastí, národních parků a 

jejich ochranných pásem, která spadají pod své příslušné správy podle ustanovení § 78 

odst. 1 ZOPŘK. Pro území vojenských újezdů a pozemků určených k obraně státu také 

platí zvláštní úprava, podle ustanovení § 78a s § 79 odst. 3 písm. t) ZOPŘK.
454

 

Obsahem plánu ÚSES je vedle mapového zákresu biocenter a biokoridorů na 

daném území, a to existujících i navrhovaných, spolu s vyznačením zvláště chráněných 

částí přírody, také část s popisem a tabulkami, které určují a popisují různé funkční 

ukazatele a ukazatele prostoru, jakými jsou např. rozmanitost ekosystémů, vazby 

v prostoru, neopomenutelné údaje o prostorech, jakými jsou např. limitní hodnoty ploch 

biocenter a biokoridorů. Poslední část plánu ÚSES tvoří podrobnější odůvodnění 

s návrhy rámcových opatření, která mají sloužit k udržení stávajících funkcí ekosystémů 

a jejich zlepšení.
455

 

                                                 
449

 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 96. 

450
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 241. 

451
 Srov. ustanovení § 4, § 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

452
 PRCHALOVÁ, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 35. 

453
 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

454
 PRCHALOVÁ, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 36. 

455
 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
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Ke zpracování plánu ÚSES jsou oprávněné pouze odborně způsobilé osoby podle 

vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o 

oprávnění k projektové činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

186/1990 Sb.“).
456

 

Před samotným schválením plánů ÚSES a projektů k vytvoření ÚSES je příslušný 

orgán ochrany přírody povinen samotné návrhy plánů ÚSES a vyhotovené projekty 

ÚSES předložit dotčeným orgánům státní správy včetně účastníků řízení, aby je 

posoudili, a také je s nimi projednat. Orgány ochrany přírody mají možnost se na odborně 

způsobilé osoby podle vyhlášky č. 186/1990 Sb. za účelem objektivního, nestranného 

posouzení předkládaného plánu ÚSES, či vyhotoveného projektu ÚSES, obrátit. Plány 

ÚSES jsou spolu s projekty ÚSES schvalovány příslušnými orgány územního plánování, 

a to v územně plánovací dokumentaci, či v územním rozhodování.
457

 

Plány územních systémů ekologické stability krajiny jsou podkladem územně 

plánovací dokumentace a realizace pozemkových úprav. Také tyto plány se řadí mezi 

podklady při pořizování lesních hospodářských plánů, vodohospodářských a dalších 

dokumentů zaměřených na ochranu a obnovu krajiny. A samozřejmě jsou plány ÚSES 

základním podkladem pro projekty ÚSES.
458

 Podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. je plán 

územního systému ekologické stability krajiny také podkladem pro územně analytické 

podklady.
459

 

I. Jančářová a kolektiv poukazují na shrnutí výše uvedené komplikované koncepce 

ÚSES M. Hátleho.
460

 „Zatímco orgány ochrany přírody odpovídají za odborné a věcně 

správné vymezení ÚSES v oborových dokumentech (plány, v dávnější minulosti generely 

ÚSES), orgány územního plánování řídí proces zapracování ÚSES do územně plánovací 

dokumentace (nejčastěji do zásad územního rozvoje pro nadregionální a regionální 

úroveň ÚSES a do územních plánů).“
461

 

                                                 
456

 Srov. ustanovení § 2 odst. 3 in fine vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

457
 Srov. ustanovení § 5 odst. 1, 2, 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

458
 Srov. ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

459
 Viz ustanovení § 4 odst. 2 ve spojení s přílohou č. 1 částí A, položkou 21 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

460
 JANČÁŘOVÁ, I.: Právo životního prostředí: zvláštní část, s. 231. 

461
 HÁTLE, M.: ÚSES v územním plánování. Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody. Praha: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, 2012, zvláštní číslo, s. 26.  
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Z toho vyplývá, že tvorba plánů, projektů a opatření územně stabilních 

ekologických systémů krajiny je velmi úzce spojena s výše uvedeným územním 

plánováním. 

Pod projekty k vytváření územního systému ekologické stability krajiny se rozumí 

soubor dokumentace, a to jak přírodovědné, tak i organizační, technické, ekonomické a 

majetkové. Projekty k vytváření ÚSES se řadí mezi jeden z obligatorních podkladů 

především při pozemkových úpravách a jejich provádění. Naopak mezi podklady pro 

jejich zpracování se řadí územně plánovací dokumentace, či plán ÚSES. Platí pro ně 

stejné podmínky na odbornost osob, které je zpracovávají, jako u plánů ÚSES.
462

 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. jako poslední institut ÚSES zmiňuje opatření k vytváření 

ÚSES, kterým je návrh a realizace částečných, či snadných doplnění především místních 

ÚSES. S ohledem na jeho nenáročné podmínky z hlediska technické, ekonomické, 

organizační a majetkové stránky, v dané věci není třeba vypracovat plán, ani projekt 

k vytvoření ÚSES.
463

 

Vytváření systému ÚSES zákon o ochraně přírody a krajiny výslovně označuje jako 

veřejný zájem, na němž se mají podílet vedle státu a obcí i vlastníci pozemků.
464

 Podle 

judikatury Nejvyššího správního soudu ČR se k nim řadí také uživatelé pozemků.
465

 

Proces zajištění pozemků pro vytvoření ÚSES je upraven v ustanovení § 59 

ZOPŘK. Jelikož se toto ustanovení vztahuje k realizaci konkrétního záměru,
466

 nebude se 

jím tato práce zabývat. 

Na realizaci koncepce územního systému ekologické stability se významně podílí 

jak územní plánování, tak pozemkové úpravy a lesní hospodářské plány. Tyto tři nástroje 

tvoří rámec ekologické stability ekosystémů a podle P. Skleničky představují tři 

nejzásadnější nástroje krajinného plánování.
467

 

                                                 
462

 Srov. ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

463
 Srov. ustanovení § 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

464
 Srov. ustanovení § 4 odst. 1 ZOPŘK. 

465
 Blíže rozsudek NSS ze dne 29. března 2011, č. j. 6 Ao 7/2010 - 73. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>. 

466
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 333. 

467
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 232 - 233. 

http://nssoud.cz/
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4.4.2 Plán péče o zvláště chráněná území 

Dalšími důležitými plánovacími nástroji podílejícími se na vzhledu a stavu krajiny 

v ČR, které jsou zakotveny v zákoně o ochraně přírody a krajiny, jsou plány péče o 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

památky a chráněné krajinné oblasti.
468

 Ty jsou v zákoně označeny pod legislativní 

zkratkou plán péče, kterou se rozumí plán péče o národní přírodní rezervace, přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti a jeho 

ochranné pásmo
469

.
470

 

Jak bylo výše uvedeno, tento právní institut se vztahuje ke zvláštní ochraně přírody 

a krajiny, konkrétně k územní ochraně, k ochraně zvláště chráněných území. Ta je 

zaměřena na velmi hodnotná, přírodovědecky nebo esteticky skutečně významná, či 

unikátní území, která se dělí do několika kategorií zvláště chráněných území.
471

 

Ta lze ještě dělit na území zahrnující velké plochy, tedy velkoplošná území, jimiž 

jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti, a na území maloplošná, jimiž jsou národní 

přírodní rezervace s přírodními rezervacemi a národní přírodní památky s přírodními 

památkami.
472

 Dělení zvláště chráněných území do kategorií vyplývá z různých výměr 

jejich ploch, z důvodu, pro který byly vyhlášeny, ze stupně jejich ochrany a míry omezení 

určitých činností za účelem péče o tato území
473

.
474

 

Taktéž u zvláštní územní ochrany přírody a krajiny se postupně k čistě 

konzervačnímu přístupu jejich ochrany komplementárně přidává přístup tzv. aktivní péče, 

zahrnující péči o danou lokalitu i s potřebnými zásahy a restaurací poničených 

ekosystémů,
475

 což mimo jiné zajišťují právě plány péče.
476

 Ekologické poměry daného 

                                                 
468

 DAMOHORSKÝ, M.: Evropská úmluva o krajině a její odraz v českém právním řádu, s. 6. 

469
 Kde se v této části bude hovořit o plánu péče, bude tím myšleno i jeho ochranné pásmo. 

470
 Srov. ustanovení § 38 odst. 1 ZOPŘK. 

471
 Jejich kompletní výčet je obsažen v ustanovení § 14 odst. 2 ZOPŘK, jedná se o národní parky, chráněné 

krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a přírodní rezervace a národní přírodní památky s přírodními 

památkami. Srov. ustanovení § 14 ZOPŘK. 

472
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 372. 

473
 JANČÁŘOVÁ, I.: Právo životního prostředí: zvláštní část, s. 237. 

474
 Seznam zvláště chráněných území lze nalézt na webových stránkách AOPK ČR. Blíže na WWW: 

<http://drusop.nature.cz/>. 

475
 STEJSKAL, V.: Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, s. 270.  

http://drusop.nature.cz/
http://drusop.nature.cz/
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území jsou totiž často závislé na určité míře antropogenních zásahů do daného území, 

které představují např. seče, pastevectví, disturbance v rostlinném pokryvu, řízená těžba 

dřeva apod.
477

 

Před zavedením institutu plánů péče o zvláště chráněná území v současném zákoně 

o ochraně přírody a krajiny byly na našem území vyhotovovány pouze tzv. ochranářské 

plány. Tyto iniciativy vznikaly pouze z dobrovolnosti  státní ochrany přírody bez jakékoli 

zákonné, či podzákonné úpravy.
478

 

Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti jsou odborným, koncepčním 

nástrojem ochrany přírody. Jejich obsah tvoří pokyny pro odbornou péči zaměřenou na 

konkrétní zvláště chráněné území.
479

 Plán péče je pouhé speciální legislativní označení 

pro jinak zavedený pojem managementu území.
480

 

Plán péče o zvláště chráněné území vychází z údajů o jeho vývoji do současnosti, o 

jeho aktuálním stavu a předkládá návrhy opatření, která by stav předmětu ochrany 

udržovala, či zlepšila a zároveň danou lokalitu chránila před nepříznivými vlivy okolního 

prostředí v jeho ochranném pásmu.
481

 

Těmi odbornými údaji jsou především informace o stavech ekosystémů, a stejně tak 

se vychází z informací o stavech jednotlivých druhů, o populacích a společenstvech 

takových druhů. Dále jsou jimi údaje vztahující se k vývoji území z historického 

hlediska, údaje o rozličných činitelích, které na něj působily a působí, včetně přehledu 

péče o takové území až do současnosti a informace o hospodaření v daném území atd.
482

 

Jejich uplatnění se nachází i u dalších druhů plánovacích nástrojů, jako je např. u 

územně plánovací dokumentace, dokumentů lesního hospodářství a ve 

vodohospodářství.
483

 pro něž jsou jedním z podkladů.
484

 Při zpracování těchto dalších 
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 JANČÁŘOVÁ, I.: Právo životního prostředí: zvláštní část, s. 242. 

477
 MĚKOTOVÁ, J.: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii, s. 154. 

478
 STEJSKAL, V.: Koncepční nástroje ochrany přírody a krajiny, s. 133. 

479
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 374. 

480
 MĚKOTOVÁ, J.: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii, s. 155. 

481
 Srov. ustanovení § 38 odst. 1 ZOPŘK. 

482
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 183. 

483
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 186. 

484
 Srov. ustanovení § 38 odst. 1 ZOPŘK. 



95 

 

koncepčních nástrojů se vždy vychází pouze z informací vztahujícím se věcně 

k předmětu jejich úpravy.
485

 

Na složitější vztah plánů péče k lesnickým plánům upozorňují L. Miko a kolektiv. 

Vlastníkům, kteří jsou povinni pořídit lesní hospodářský plán, je před schválením 

takového plánu orgánem státní správy lesů ve spojení s vydáním potřebného souhlasného 

závazného stanoviska orgánem ochrany přírody
486

 a spolu s dalšími podklady pro 

vyhotovení lesních hospodářských plánů také předán plán péče. Jeho zapracování do 

lesnického plánu následně zkontroluje orgán ochrany přírody v souvislosti s vydáním 

výše uvedeného závazného stanoviska.
487

 

Stejně tak plány péče zastávají roli podkladů v rozhodovací činnosti správních 

orgánů, mj. orgánů ochrany lesa ve věci vydání závazných stanovisek k lesním 

hospodářským plánům a osnovám
488

.
489

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny vztah závaznosti plánů péče pro fyzické a 

právnické osoby výslovně upravuje, tyto osoby se jimi podle litery zákona vázat 

nemusí.
490

 Naproti tomu orgány ochrany přírody se jimi při provádění péče o stanovená 

území řídit musí.
491

 Neznamená to ovšem, že se od takového plánu péče za stanovených 

podmínek při svém rozhodování nemohou orgány ochrany přírody odchýlit. Nejvyšší 

správní soud ČR to judikoval v souvislosti se stavební činností, přičemž odchýlení se od 

plánu péče možné je „po důkladném zjištění a zhodnocení možných dopadů zamýšlené 

stavební činnosti na předmět ochrany“.
492

 

V ZOPŘK je též upraveno, kdo má povinnost zajistit zpracování konkrétního plánu 

péče. Základní pravidlo stanoví, že jím je orgán ochrany přírody, který je oprávněn 

k vyhlášení daného zvláště chráněného území. V ZOPŘK je explicitně uvedeno, že 

                                                 
485

 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 183. 

486
 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je k lesnickým plánům vydáváno podle ustanovení § 4 odst. 

3 ZOPŘK. 

487
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 184. 

488
 Opět se jedná o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 4 odst. 3 ZOPŘK. 

489
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 184. 

490
 Srov. ustanovení § 38 odst. 1 in fine ZOPŘK. 

491
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 187. 

492
 Srov. rozsudek NSS ze dne 17. února 2012, č. j. 5 As 12/2011 – 167. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>.  

http://nssoud.cz/
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zpracování plánů péče pro národní parky a chráněné krajinné oblasti spadá pod 

Ministerstvo ŽP.
493

 Zákonodárce vztah Ministerstva ŽP v ZOPŘK upravil, neboť 

Parlament ČR, ani vláda nejsou orgány ochrany přírody.
494

 

Orgán ochrany přírody při zpracování plánu péče spolupracuje s fyzickými a 

právnickými osobami, které jsou k jeho zpracování po odborné stránce podle ustanovení 

§ 73 ZOPŘK způsobilé.
495

 Tím ovšem není vyloučeno, aby tak v situacích, kdy 

vypracování plánu péče není tak náročné, učinil orgán ochrany přírody sám, či 

zpracování svěřil AOPK ČR.
496

 

Podrobnosti o postupu při zpracování plánů péče jsou stanoveny ve vyhlášce 

č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 

chráněných území (dále jen „vyhláška č. 64/2011 Sb.“). 

Po zpracování plánu péče o něm musí orgán ochrany přírody nejdřív veřejnost 

informovat a takové oznámení zveřejnit.
497

 Tuto informaci, kde se s ním lze seznámit a 

do jakého nejpozdějšího data lze k němu zasílat své připomínky, musí od orgánu ochrany 

přírody obdržet také dotčené obce. Nadto ještě tyto obce uveřejní oznámení na svých 

úředních deskách.
498

 

Lhůta k zajištění zpracování konkrétního plánu před uplynutím platnosti 

předchozího se odvíjí od druhu zvláště chráněného území. U národních parků a 

chráněných krajinných oblastí je to min. 2 roky a u ostatních min. 1 rok před uplynutím. 

Zároveň musí být dodržena lhůta pro oznámení o možnosti seznámení se s předmětným 

navrhovaným zněním plánu péče před koncem platnosti předchozího orgánem ochrany 

přírody, a to opět rozdílně, u velkoplošných zvláště chráněných území to je min. 1 rok a u 

ostatních min. půl roku.
499

 

                                                 
493

 Srov. ustanovení § 38 odst. 2 ZOPŘK. 

494
 Parlament je oprávněn zákonem k vyhlašování národních parků na území ČR podle ustanovení § 15 

odst. 3 ZOPŘK, vláda tak činí usnesením podle ustanovení § 25 odst. 3 ZOPŘK u chráněných krajinných 

oblastí. STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 187. 

495
 Srov. ustanovení § 38 odst. 2 ve spojení s § 73 odst. 1 ZOPŘK. 

496
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 185. 

497
 Podle ustanovení § 38 odst. 2 ZOPŘK  na portálu veřejné správy. Blíže na WWW: 

<http://portal.gov.cz/>. 

498
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 185. 

499
 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

http://portal.gov.cz/
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V případech, kdy jsou vyhlašována nová zvláště chráněná území, je orgán ochrany 

přírody povinen zpracování daného plánu péče zajistit tak, aby ještě před samotným 

vydáním oznámení záměru na vyhlášení daného zvláště chráněného území
500

 bylo 

oznámení obsahující informace o seznámení se záměrem plánu péče vydáno ve shodný 

den s oznámením návrhu na vyhlášení daného zvláště chráněného území. Ke schválení 

opět dojde prostřednictvím vydání protokolu, ovšem s platností podle účinnosti daného 

právního předpisu, jímž je takové zvláště chráněné území nově vyhlašováno.
501

 

Projednání navrženého znění plánu péče s dotčenými obcemi a kraji je možné konat 

písemně, ústně, či obojím způsobem. Kromě dotčených obcí a krajů mohou připomínky 

k návrhu plánu péče podávat i vlastníci dotčených nemovitostí. Jejich vypořádání musí 

orgán ochrany přírody uvést do protokolu, jenž se stane přílohou schváleného plánu péče. 

Podle vypořádání připomínek je plán péče orgánem ochrany přírody také upraven. Za 

okamžik schválení daného plánu péče je považováno datum vydání výše uvedeného 

protokolu.
502

 

Plán péče je dokumentem sui generis,
503

 není rozhodnutím ani opatřením obecné 

povahy podle správního řádu.
504

 

Plán péče je většinou zpracováván na dobu 10 až 15 let.
505

 

Příslušný orgán ochrany přírody má zákonnou povinnost plán péče po jeho 

schválení uložit do ústředního seznamu ochrany přírody
506

 a také jej v elektronické formě 

předat obcím a krajům, které jsou jím dotčeny.
507

 Také jej předá všem zájemcům.
508

 

Je-li nutné po schválení plánu péče v něm provést jisté změny, postupuje příslušný 

orgán ochrany přírody identickým způsobem jako při projednávání nového návrh plánu 

péče. Na základě projednání změn podle vypořádání se s připomínkami ke změně plánu 

                                                 
500

 Podle ustanovení § 40 odst. 2 ZOPŘK. 

501
 Srov. ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

502
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 185. 

503
 STEJSKAL, V.: Koncepční nástroje ochrany přírody a krajiny, s. 133. 

504
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 188. 

505
 Srov. ustanovení § 38 odst. 4 in fine ZOPŘK. 

506
 Ústřední seznam ochrany přírody je upraven v ustanovení § 42 ZOPŘK. 

507
 Srov. ustanovení § 38 odst. 5 ZOPŘK. 

508
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 188. 
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péče v protokolu ten platný upraví a opět prostřednictvím protokolu změnu plánu péče 

schválí.
509

 

Schválením plánů péče nedochází k nahrazení jakýchkoliv rozhodnutí orgánů 

veřejné správy, jakými jsou např. povolení či souhlasy, kterých je třeba pro realizování 

jednotlivých opatření uvedených v plánech péče.
510

 

V zákoně o ochraně přírody a krajiny je také upravena realizace plánů péče.
511

 Péče 

je prováděna odborně způsobilými osobami a dotčenými vlastníky.
512

 

Co konkrétně je obsahem plánů péče, upravuje vyhláška č. 64/2011 Sb.
513

 

Obsahem každého plánu péče o jakoukoli kategorii zvláště chráněného území je 

vždy kromě běžných základních údajů o daném zvláště chráněném území spolu s jeho 

charakteristikou, orientovanou především na přírodní poměry daného území, a spolu s 

popisem daných ekosystémů, či složek ekosystémů, které vytvářejí předmět ochrany, 

a hodnocením takových ekosystémů, a to z hlediska stanovených cílů pro ochranu 

takového území spolu se zásadami pro péči zaměřenou na ekosystémy, včetně řešení 

kolizí, které vyplývají z odlišných nároků každé samotné složky ekosystému na 

nezbytnou péči s ohledem na stanovené priority a cíle ochrany území, také souhrn 

jednotlivých činitelů s jejich popisem, které ohrožují dané území a hodnocení péče o 

území do současnosti, dále s ohledem na cíle ochrany území jsou jím také plochy, které 

se vyznačují odlišnými způsoby péče o ekosystémy či složky ekosystémů, jsou v nich 

také vymezeny zásady pro využívání území z hlediska hospodaření, rekreace, sportu a 

dalších činností, ke kterým je, či by mohlo být území využíváno a zároveň jestliže by při 

takové činnosti byla obava o poškození území. Také se do všech kategorií plánů péče 

uvede stručné shrnutí potřeb zaměření území spolu s označením a technickým vybavením 

území v terénu a stručné shrnutí potřeb sledování stavu všech ekosystémů i jednotlivých 

složek ekosystémů, a to z hlediska cílů ochrany území. Posledně se v plánu péče o zvláště 

chráněné území nesmí opomenout uvést přesná doba jeho platnosti.
514

 

                                                 
509

 Srov. ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

510
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 185. 

511
 Srov. ustanovení § 38 odst. 6 ZOPŘK. 

512
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 188. 

513
 Vydaná na základě zmocnění v ustanovení § 38 odst. 7 ZOPŘK, přičemž původně jej upravovala 

vyhláška č. 395/1992 Sb. 

514
 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 
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Jejich obsahem jsou také mapy, vycházející z katastrálních map, lesnických 

obrysových map atd., a příp. i další přílohy.
515

 Zde se jedná o jeden z projevů propojení 

s ostatními koncepčními nástroji krajinného plánování. 

Dále mohou být do plánů péče o všechny kategorie zvláště chráněných území 

zahrnuty návrhy využití takového území pro účely vědeckých výzkumů, výchovy, 

vzdělávání, či osvěty. 

Taktéž je jejich součástí přehled opatření spolu s jejich popisem a lokalizací, a to i s 

návrhy opatření sloužící prevenci a návrhy předběžného přibližného vyčíslení 

očekávaných výdajů financí plynoucích z veřejných rozpočtů na realizaci takových 

opatření. To ovšem neplatí pro plány péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti.
516

 

Nad výše uvedené se do obsahu plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast také 

řadí popis hodnot krajinného rázu s jeho charakter určujícími atributy vyskytující se na 

daném území spolu s hodnocením péče o krajinu a její ráz do současnosti a s návrhem 

jednotlivých opatření, která mají pomoci zachovat, či zlepšit stav dané krajiny i jejího 

prostředí z pohledu krajinného rázu.
517

 Stejně tak se v nich vyskytují mj. i tabulkové 

přehledy, vztahující se k obnovním a výchovným těžbám, jež jsou v prvních zónách 

daného zvláště chráněného území plánovány. 

Pro národní přírodní rezervace a přírodní rezervace jsou do plánů péče zahnuty 

ještě další povinnosti, mezi které patří, mj. také vyhodnocení přirozenosti lesních porostů 

a podobně jako u chráněných krajinným oblastí i tabulkové přehledy obnovních a 

výchovných těžeb, které jsou v prvních zónách daného zvláště chráněného území 

plánovány.
518

 

S bouřlivým přijetím zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 123/2017 Sb.“), došlo k novelizaci ZOPŘK. Tato novela přinesla nová pravidla pro 

národní parky ČR, tj. pro Národní park České Švýcarsko, Krkonošský národní park, 

Národní park Podyjí a Národní park Šumava. Do českého právního řádu byl pro národní 

parky a jejich ochranná pásma zaveden nový speciální koncepční odborný dokument 

                                                 
515

 Blíže k tomu v ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

516
 Srov. ustanovení § 1 odst. 3, 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

517
 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

518
 Srov. ustanovení § 2 odst. 1, 2, 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb. 
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ochrany přírody, a to zásady péče o národní parky, pro které zákonodárce zvolil 

legislativní zkratku zásady péče.
519

 

S přijetím zákona č. 123/2017 Sb. došlo ke zcela novému definování cílů a poslání 

národních parků
520

,
521

 čímž bylo třeba podle důvodové zprávy k citovanému zákonu 

zavést nový institut, jenž se bude od dosavadních, zavedených plánů péče předně 

orientovaných k zachování předmětů ochrany takových zvláště chráněných území 

odlišovat. Ministerstvu ŽP tak bylo dle tohoto zákona uloženo vypracovat prováděcí 

předpis, který stanoví obsah zásad péče o národní parky,
522

 kdy se tento koncepční 

dokument již nebude zabývat takovými podrobnostmi jako v případě dosavadních plánů 

péče o národní parky. Tyto zásady mají stanovit zásadní priority spolu se zásadami péče o 

rozličné ekosystémy, stejně tak biotopy jednotlivých druhů a druhy spolu se zásadami 

využívání stanovených ekosystémů způsobem, jež bude naplňovat cíle ochrany těchto 

zvláště chráněných velkoplošných území. Zásady péče mají být v jisté míře doplňkem 

k základnímu režimu péče určenému jednotlivým zónám národních parků, které jsou, či 

budou stanoveny dle tohoto zákona, či prováděcího předpisu.
523

 

Podle V. Vomáčky a kolektivu s ohledem na to, že se spolu s přijetím zásad péče o 

národní parky dle zákona č. 123/2017 Sb. jejich povaha v zásadě nezměnila, bude možné 

vyhlášku č. 64/2011 Sb. z pohledu procesních ustanovení dále aplikovat, a to i přes 

aktuální terminologické diskrepance. Ustanovení této vyhlášky totiž dosud nebyla 

novelizována a dána do souladu se shora uvedenou novelou ZOPŘK.
524

  

Dle přechodných ustanovení citované novely ZOPŘK dosavadní plány péče o 

národní parky schválené před touto novelizací platí po dobu v nich schválenou, ovšem 

                                                 
519

 Srov. ustanovení § 38a odst. 1 ZOPŘK. 

520
 Viz ustanovení § 15 odst. 4 ZOPŘK. 

521
 Národní parky mají nyní také sloužit k trvale udržitelnému rozvoji, ke vzdělávání, výchově a k šetrnému 

turistickému využití ve vztahu k přírodě. Blíže ve VOMÁČKA, V.; KNOTEK, J.; KONEČNÁ, M. a kol.: 

Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 281. 

522
 Srov. ustanovení § 38a odst. 8 ZOPŘK. 

523
 Důvodová zpráva k zákonu č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Blíže na WWW: <https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjsgnpwi6q>.  

524
 Blíže ve VOMÁČKA, V.; KNOTEK, J.; KONEČNÁ, M. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: 

komentář, s. 282. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjsgnpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjsgnpwi6q
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nejdéle po dobu 10 let od účinnosti této novely, či do schválení tohoto nově zavedeného 

institutu zákonem č. 123/2017 Sb. – do schválení zásad péče o národní parky.
525

 

Přesto je třeba na Ministerstvo ŽP apelovat, vzhledem k rozšířeným cílům a poslání 

národních parků a stejně tak z důvodů uvedených v důvodové zprávě, které k této 

novelizaci vedly, aby na tuto novelu ZOPŘK v adekvátním čase reagovalo a provedlo 

potřebné změny.
526

 

Co je obsahem zásad péče o národní parky a jak jsou přijímány, je prozatím obecně 

upraveno v § 38a ZOPŘK. V zásadách péče mají být na základě údajů o dosavadním 

vývoji a současném stavu ekosystémů předmětných národních parků (a jejich ochranných 

pásem) stanoveny rámcové zásady péče, které jsou nezbytné pro zachování nebo zlepšení 

stavu předmětů ochrany národních parků a v ochranných pásmech pro zabezpečení 

národních parků před nepříznivými vlivy z okolí. Také v nich mají být stanoveny postupy 

a způsoby naplňování dlouhodobých cílů ochrany národních parků a jejich poslání. 

Co je podstatné, tyto koncepční dokumenty se mají stát podkladem pro jiné druhy 

plánovacích dokumentů a též pro rozhodování orgánů ochrany přírody.
 
Jak z důvodové 

zprávy vyplývá, zásady péče zůstanou stejně jako současné plány péče pro fyzické 

a právnické osoby nezávazné.
527

 

Zákonodárce svěřil zpracování těchto zásad péče orgánu ochrany přírody, 

tj. příslušným správám národních parků,
528

 a jejich schvalování Ministerstvu životního 

prostředí. 

Zákonem je rovněž upraven postup jejich přijetí. Orgán ochrany přírody spolu se 

souhlasem Ministerstva životního prostředí návrh zásad péče zveřejní na portálu veřejné 

správy a současně zašle dotčeným obcím, kterým je také uloženo jej zveřejnit na svých 

úředních deskách, a též návrh zásad péče zašle dotčeným krajům. Zároveň vydá 

oznámení o možnosti seznámit se s tímto návrhem. V zákonem stanovené lhůtě 60 dnů 

ode dne zveřejnění oznámení na portálu veřejné správy je každý oprávněn k takovému 

                                                 
525

 Viz čl. II bod 8. zákona č. 123/2017 Sb. 

526
 Blíže ve VOMÁČKA, V.; KNOTEK, J.; KONEČNÁ, M. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: 

komentář, s. 282. 

527
 Důvodová zpráva k zákonu č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Blíže na WWW: <https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjsgnpwi6q>. 

528
 Srov. ustanovení § 78 odst. 8 ZOPŘK. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjsgnpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjsgnpwi6q


102 

 

návrhu podávat své připomínky. Tím bude zajištěna zásada transparentnosti a účasti 

veřejnosti na jejich přijetí.
529

 Vznesené připomínky orgán ochrany přírody vyhodnotí a 

návrh zásad péče upraví. Jejich vypořádání uveřejní na portálu veřejné správy a také na 

svých webových stránkách. Takto upravený návrh dohodne s radou národního parku
530

 a 

předloží jej ke schválení nadřízenému orgánu, Ministerstvu životního prostředí. 

Přijetí zásad péče o národní parky tak doznalo změny v reakci na několik sporů, 

které vznikly v souvislosti s projednáváním plánů péče národních parků. Příkladem je 

spor ve věci projednání plánů péče Národního parku Šumava. V tomto případě došlo 

k dohodě na znění návrhu plánů péče v radě národní parku, nicméně tento návrh byl v 

průběhu zákonného připomínkování předělán a pozměněn a v takovém pozměněném 

znění, odlišném od toho původního, schválen. S novelizací tak došlo k překonání 

algoritmu projednávání s obcemi, stanoveném v rozsudku Městského soudu v Praze 

č. j. 10 A 99/2014-99, ze dne 12. 12. 2014, podle kterého mělo být projednání návrhu 

plánů péče provedeno na dvakrát, a to jednak mezi správou národního parku a obcemi, 

jež byly zastoupeny v radě národního parku, a podruhé po zveřejnění oznámení o 

možnosti seznámit se se samotným návrhem plánu péče, a to mezi Ministerstvem ŽP 

spolu s dotčenými obcemi a kraji.
531

 

Zákon upravuje i situaci, kdy k výše uvedené dohodě nedojde. V takovém případě 

rada prostřednictvím orgánu ochrany přírody neprodleně předloží rozpor a své stanovisko 

tomuto ministerstvu. To je oprávněno návrh na základě shromážděných podkladů upravit 

s tím, že o jednotlivých změnách vyrozumí radu národního parku. 

Zákonodárce právní formu schválení zásad péče novelou ZOPŘK č. 123/2017 Sb. 

v porovnání s úpravou formy schválení plánů péče expressis verbis nestanovil.
532

 Dle 

V. Vomáčky a kolektivu je možné s ohledem na výše uvedené vztáhnout na zásady péče 

o národní parky závěry dosavadní judikatury, a to především Městského soudu v Praze a 

                                                 
529

 Blíže ve VOMÁČKA, V.; KNOTEK, J.; KONEČNÁ, M. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: 

komentář, s. 282. 

530
 Srov. ustanovení § 20 ZOPŘK. 

531
 Blíže v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2014, č. j. 10 A 99/2014-99. 

532
 Orgán ochrany přírody sepíše protokol o způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů, čímž 

současně plán péče schválí. Srov. ustanovení § 38 odst. 4 ZOPŘK. 
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Nejvyššího správního soudu ČR.
533

 Zásady péče o národní parky tak svou formou zřejmě 

jsou jiným správním úkonem dle § 158 s. ř. Obranou proti takovému jinému správnímu 

úkonu je žaloba proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu dle 

§ 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jako „s. ř. s“).
534

 

Zásady péče budou v porovnání s plány péče přijímány na období zpravidla 15 až 

20 let. Ministerstvo životního prostředí přijaté zásady péče ukládá do ústředního seznamu 

ochrany přírody a současně je také předává v elektronické podobě dotčeným obcím a 

krajům. 

Samotná péče o předmětné národní parky v souladu se zásadami péče je 

zajišťována orgány ochrany přírody. 

Jak již bylo uvedeno, v posledním odstavci § 38a ZOPŘK zákonodárce zakotvil 

zmocňovací ustanovení, podle kterého je Ministerstvu životního prostředí uloženo, aby 

vyhláškou určilo obsah zásad péče a postup jejich zpracování a projednání.
535

 Tato 

vyhláška ovšem dosud nebyla přijata. 

4.4.3 Shrnutí 

Závěrem lze říci, že tyto tři koncepční nástroje, tj. plány péče o zvláště chráněná 

území, zásady péče o národní parky a plány územního systému ekologické stability 

krajiny, které zakotvuje zákon o ochraně přírody a krajiny a které se podílejí na vzhledu a 

stavu krajiny ČR, jsou s dalšími koncepčními nástroji významně provázány. Plány 

územního systému ekologické stability krajiny tvoří podklad územně plánovací 

dokumentace, územně analytických podkladů a podklad pro realizaci pozemkových 

úprav. Také se řadí zejména mezi podklady při pořizování lesních hospodářských plánů a 

vodohospodářských plánů. Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti tvoří podklad 

především pro územně plánovací dokumentaci, lesnické plány a nástroje 

vodohospodářství. U lesnických plánů dokonce dochází ještě k většímu provázání, jak 

                                                 
533

 Blíže v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2014, č. j. 10 A 99/2014 – 99, a v 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13. července 2016, č. j. 6 As 32/2016 – 66. 

534
 Blíže ve VOMÁČKA, V.; KNOTEK, J.; KONEČNÁ, M. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: 

komentář, s. 283. 

535
 Srov. ustanovení § 38a ZOPŘK. 
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bylo v této kapitole uvedeno. Tyto nástroje ovšem nelze považovat za univerzální 

nástroje krajinného plánování, neboť jejich zaměření je velmi úzké.  

Plány územního systému ekologické stability krajiny tvoří zajištění prostorově 

funkčního minima z hlediska ekologie, které je třeba v krajině prosazovat z důvodu 

udržení její ekologické stability. Jedná se opravdu jen o nejzákladnější minimum, na 

které nelze nazírat jako na stanovenou ideální míru, která sama zajistí optimální, či 

ideální heterogenitu krajiny. K zajištění harmonické, rozmanité krajiny je třeba dalších 

nástrojů. 

Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti a zásady péče o národní parky 

jsou orientovány pouze na zvláštní územní ochranu přírody a krajiny, na ochranu zvláště 

chráněných území, nelze jich užívat mimo takto vymezená území. Jejich filozofie spočívá 

především v udržení stavu vysoce ceněných území, přestože jejich obsah tvoří též pokyny 

pro odbornou péči zaměřenou na konkrétní zvláště chráněné území. Tato péče má ale 

primárně směřovat k zachování stavu vysoce ceněného území. Nejedná se o univerzální 

nástroj krajinného plánování. 

4.5 Ochrana zemědělského půdního fondu a ochrana pozemků 

určených k plnění funkcí lesa 

Stejně jako krajina a další významné fenomény, také půda má s ohledem na svůj 

polyfunkční charakter
536

 více definic. Vedle již výše uvedených definic je půda v oboru 

pedologie často definována jako „samostatný přírodně historický útvar, který vzniká a 

vyvíjí se z povrchových zvětralin kůry zemské a zbytků ústrojenců zákonitým procesem, 

působením půdotvorných faktorů a je schopen zajišťovat životní podmínky organismů 

v něm žijícím“.
537

 

Jak již bylo nastíněno, člověk na krajinu svou činností působí, a to jak svým 

hospodařením v krajině, tak zejména skrz užívání půdy.
538

 

Vedle své ekologické funkce, kdy se jedná o jednu ze základních složek životního 

prostředí,
539

 jež na sebe váže další složky životního prostředí,
540

 plní půda také funkce 
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 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 11. 

537
 ŠARAPATKA, B.: Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2014, s. 8.  
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 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 129. 
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ekonomické. Půda hraje zásadní roli v zemědělství včetně lesnictví, neboť jde o 

nejdůležitější prostředek výroby a produkce, zároveň tvoří zásobárnu potřebných hodnot, 

např. nerostného bohatství a vody, a na jejím povrchu probíhají všechny lidské činnost, i 

ty mimoekonomické.
541

 

Je třeba si uvědomit, že půda se jako přírodní zdroj pouze velmi pomalu obnovuje, 

lze tedy říci, že je zdrojem vyčerpatelným
542

 a prakticky neobnovitelným.
543

 

S ohledem na všechny její další výše funkce je třeba půdu na území ČR chránit 

především před jejím znečišťováním různými škodlivými látkami, které na ni působí 

z ovzduší, či se do ní dostávají skrze skládky odpadů, či z důvodů různých havárií či 

prostřednictvím chemizace v zemědělství. Dále je třeba půdu chránit zejména 

v zemědělství a lesním hospodářství před užíváním k půdě nešetrných technologií nebo 

technik, které mají nepříznivý vliv na její vlastnosti, a to fyzikální, chemické i biologické. 

Dalším velkým problémem je i samotné působení přírody na půdu, které je ovšem 

zesíleno činnostmi člověka, a to především ve formě eroze, vodní či větrné. A velkým 

problémem u zemědělské a lesní půdy je její zábor, který probíhá za účelem např. 

výstavby, či těžby nerostů, tedy za účelem jiných činností, než ke kterým je taková půda 

primárně vhodná.
544

  

4.5.1 Ochrana zemědělského půdního fondu 

Zemědělská půda, v porovnání s nezemědělskou půdou, k poslednímu dni roku 

2016 zabírala 53,4 % území ČR. Ke stejnému datu lesní pozemky, které spadají do 

kategorie nezemědělské půdy, zabíraly 33,9 % území ČR. Zatímco výměra zemědělské 

půdy dlouhodobě i přes pár malých výkyvů
545

 klesá, výměra lesních pozemků se 

kontinuálně neustále zvětšuje.
546
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 Srov. ustanovení § 1 zákona o životním prostředí. 
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Ochrana je v různých formách a intenzitě poskytována skrze rozličné nástroje
547

 

veškeré půdě, nicméně větší zájem zákonodárců se upíná k těm druhům, či kategoriím 

půdy z hlediska životního prostředí nejhodnotnějším, a to k půdě zemědělské a lesní.
548

 

Ochranu zemědělské půdě poskytuje především zákon o ochraně zemědělského 

půdního fondu a s ním související vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 

Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/1994 Sb.“) a vyhláška č. 48/2011 Sb., 

o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 48/2011 

Sb.“). 

Ochrana zemědělské půdy je také zajištěna skrze další zákony, jako jsou 

např. stavební zákon, zákon o pozemkových úpravách, zákon o ochraně přírody a krajiny, 

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 242/2000 

Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o 

hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, atd.
549

 

Ve středu zájmu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu stojí zemědělský 

půdní fond, který tvoří základ přírodního bohatství ČR, je nezastupitelným produkčním 

prostředkem pro zemědělskou výrobu a také se řadí mezi základní složky životního 

prostředí.
 
V zákoně je též zdůrazněna jeho důležitost pro ochranu životního prostředí, 

neboť ta je zajišťována prostřednictvím jeho ochrany, zlepšování a rozumného 

využívání.
550

 

                                                 
547

 Ať to jsou nástroje územního plánování, nástroje zákonu EIA či nástroje vyplývající ze zákona o 

pozemkových úpravách, ale také vodního zákona, horní zákona, ZOPŘK atd. Blíže k tomu i s dělením 

zákonů na různé kategorie ve vztahu k půdě v DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 298 - 

299. 
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Do něj se řadí pozemky, které jsou zemědělsky obdělávané,
551

 ovšem i dočasně 

neobdělávané. Zákonodárce pro obě tyto kategorie používá legislativní zkratku 

zemědělská půda.
552

 Také se k nim řadí rybníky, které slouží k chovu ryb, či vodní 

drůbeže, a pozemky s nezemědělskou půdou, jichž je využíváno při zemědělské 

výrobě.
553

 

V případě pochybností o tom, jestli konkrétní pozemek spadá do zemědělského 

půdního fondu, je k rozhodování podle zákona oprávněn příslušný orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu.
554

 Takové rozhodnutí má ovšem pouze deklaratorní 

účinky. Zpravidla tyto pochybnosti nastávají u nezemědělských pozemků spadajících do 

zemědělského půdního fondu.
555

 Rozhodnutí má povahu rozhodnutí v souladu s 

ustanovením § 65 soudního řádu správního, nejedná se o rozhodnutí předběžné povahy 

podle ustanovení § 70 písm. b) soudního řádu správního. Může tedy být předmětem 

přezkumu správního soudnictví.
556

 

Dále k tomu judikatura doplnila, aby bylo možné pozemek zahrnout do 

zemědělského půdního fondu, je třeba splnit dvě kritéria. Za prvé musí takový pozemek 

být, či musel v minulosti být, a dále má být zemědělsky obhospodařován, což je faktické, 

či materiální kritérium. Ovšem současně s ním musí být pozemek v katastru nemovitostí 

veden jako druh pozemku podle § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu, čím je stanoveno druhé kritérium označené jako formální, či jinak řečeno právní 

kritérium. Pokud ovšem pozemek není zemědělsky obhospodařovaný, nelze jej řadit pod 

zemědělský půdní fond, a to i přesto, že katastr nemovitostí jej v rozporu s faktickým 

stavem takto formálně vedl.
557
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 Těmi jsou orná půda, zahrady, vinice, chmelnice, ovocné sady, trvalé travní porosty (dříve louky a 

pastviny). Srov. ustanovení § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s ustanovením § 1 

odst. 2 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kromě výše uvedených příčin ochrany zemědělského půdního fondu je třeba si také 

uvědomit, že zásahy lidí do kvality půdy, či do jejího množství, se odrážejí v dalších 

složkách životního prostředí a působí řadu dalších problémů. Takovými zásahy dochází 

k nabourávání toků v geobiosféře, které vyplývají z přírodních zákonitostí, dochází ke 

zvyšování rizik záplav a také ke snížení stavu podzemních vod, pokračujícímu zvyšování 

znečišťování vod, ke snižování biologické rozmanitosti plynoucí z fragmentace krajiny. 

Velkým a zásadním problémem je i ztráta různých funkcí půdy, zejména té rekreační a 

krajinářské.
558

 

S ohledem na výše uvedené příčiny ochrany se mezi hlavní cíle ochrany 

zemědělského půdního fondu řadí jednak snížení zabírání zemědělské půdy, a to jen na 

nejnutnější minimum, a jednak zajištění, aby takové zabírání zemědělské půdy probíhalo 

zejména tam, kde by mělo nižší dopad na zemědělskou výrobu a životní prostředí. Dalším 

cílem je vytváření vhodných podmínek za účelem navrácení k zemědělské činnosti těch 

zemědělských pozemků, které jsou dočasně odňaté, či nevyužívané. Posledně je cílem 

ochrany zemědělského půdního fondu poskytovat zemědělské půdě takovou péči, aby 

bylo zabraňováno ztrátám na úrodnosti půdy, aby byla zajištěna prevence a také následné 

odstraňování znečišťování půdy a aby bylo zajištěno přenesení úrodné části půdy na 

určené pozemky. Tyto cíle však nelze chápat absolutně. 

Ochrana zemědělského půdního fondu, z hlediska jeho rozlohy, je zajišťována 

prostřednictvím zásad stanovených v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu, 

dále skrz udílení nezbytného souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a 

s tím souvisejících odvodů za takové odnětí. Také je jeho ochrana zajištěna opatřeními 

sloužícími k prevenci ztrát na zemědělské půdě, a to při určitých činnostech.
559

 

Zásady ochrany zemědělského půdního fondu jsou zakotveny v ustanovení 

§ 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s názvem Zásady plošné ochrany 

zemědělského půdního fondu. Základním pravidlem je, aby pro účely nezemědělského 

rázu byla primárně používána půda nezemědělská, jako jsou např. nezastavěné pozemky 

v zastavěném území, stavební proluky, plochy po zbořených budovách apod. Pouze 

v nezbytném případě se až poté může realizovat odnětí zemědělské půdy, nicméně za 

splnění dalších podmínek, zásad. Má tak být činěno nejdříve na zastavitelných plochách, 
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dále má být odnímána půda s nižší kvalitou, která vyplývá z tříd ochrany půdy.
560

 Také je 

třeba dodržovat, aby při odnímání byla minimálně narušena organizace zemědělského 

půdního fondu, stejně tak i hydrologické i odtokové poměry a sítě zemědělských cest. 

Odnímat lze opravdu pouze nezbytnou a nejmenší plochu zemědělského půdního fondu a 

při skončení nezemědělské činnosti je třeba při následném využití pozemků prosazovat 

jejich využití pro zemědělské účely. V případě, že probíhá umísťování liniových či 

směrových staveb, je třeba minimálně zatěžovat obhospodařování zemědělské půdy. A 

posledně je okamžitě po skončení dočasného odnětí třeba udělat vhodnou terénní úpravu, 

která má sloužit k rekultivaci, a to v souladu s plánem rekultivace.
561

 

Kategorizace zemědělské půdy je z hlediska její ochrany provedena vyhláškou 

č. 48/2011 Sb. Ta zemědělskou půdu dělí podle bonitovaných půdně ekologických 

jednotek
562

 do 5 tříd ochrany.
563

 Nejvíce ceněné a kvalitní půdy I. a II. kategorie je třeba 

více chránit
564

 a je možné je odejmout jen za splnění dalších podmínek. Jednou z nich 

mj. je, že zde musí být jiný veřejný zájem, který převládne nad veřejným zájmem podle 

tohoto zákona.
565

 

Uvedené zásady, včetně dalších ustanovení předmětného právního předpisu, mají 

povinnost dodržovat a prosazovat příslušné orgány i osoby především při územním 

plánování, při již zmíněném odnímání zemědělské půdy a při dalších činnostech, jako je 

např. při stavební, těžební či průmyslové činnosti.
566

 

S novelizací došlo k zakotvení dalších zásad. Ty se také rozdělily na dva druhy. Na 

zásady chránící především kvantitativní stránku ochrany zemědělského půdního fondu a 

na zásady kvalitativního charakteru ochrany. Ty jsou zakotveny v ustanovení § 3 zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu s nadpisem Zásady ochrany zemědělské půdy.
567
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 DAMOHORSKÝ, M.; MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T.: Zemědělské právo, s. 37. 

565
 Srov. ustanovení § 4 odst. 3, 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

566
 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 147. 

567
 Viz ustanovení § 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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Jestliže má dojít k užití půdy zahrnuté do zemědělského půdního fondu pro 

nezemědělské účely, je nutné získat k takovému odnětí souhlas příslušného správního 

orgánu, a to orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
568

 Podle výměry dotčené 

zemědělské půdy jím je obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad, či 

Ministerstvo životního prostředí.
569

 Zvláštní pravidla platí ve spojení s územím národních 

parků, kdy jsou jimi správy národních parků,
570

 a na území vojenských újezdů příslušné 

orgány újezdních úřadů.
571

 

Kromě výjimečných případů
572

 je třeba ke každému záměru, který v sobě zahrnuje 

odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, vydat souhlas příslušného 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Takové záměry mohou vyplývat z řady 

zákonů, jako je stavební zákon, vodní zákon, horní zákon atd. Při posuzování, zda bude 

souhlas s odnětím vydán, má příslušný správní orgán přihlížet k celkové ploše předmětné 

zemědělské půdy, které je třeba pro cílový záměr. 

Odnětí lze provést dočasně nebo trvale. Při dočasném odnětí zemědělské půdy je 

nutné zajistit, aby po skončení účelu takového odnětí bylo dotčené území rekultivováno 

na základě schváleného plánu rekultivace, čímž má být zajištěno navrácení půdy do 

zemědělského půdního fondu. 

Náležitosti žádosti o vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního 

fondu jsou stanoveny v ustanovení § 9 odst. 6 a 7 zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu. Kromě obecných náležitostí plynoucích ze správního řádu jsou jimi mj. 

údaje z katastru nemovitostí, vyjádření k odnětí od vlastníka, příp. uživatele předmětné 

půdy, plán rekultivace, je-li ho třeba, u odvodů za odnětí musí být uveden výpočet, 

výsledky průzkumu z oboru pedologie, informace o protierozních opatřeních atd. 

Po posouzení žádosti včetně jejích příloh vydá příslušný orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu souhlas k odnětí takové půdy. Jeho obsahem je především 

označení předmětných pozemků, či jejich částí, dále se v něm stanoví podmínky, kterými 

                                                 
568

 Srov. ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

569
 Srov. ustanovení § 9 odst. 8 ve spojení s § 15 písm. j) či § 17 písm. d) nebo 17a písm. e) zákona o 

ochraně zemědělského půdního fondu. 

570
 Srov. ustanovení § 16 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ve spojení s § 78 ZOPŘK. 

571
 Srov. ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

572
 Jde např. o stavbu v zastavěném území, která má výměru do 25 m

2
 atd. Další výjimky jsou uvedeny v 

ustanovení § 9 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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je zajištěna ochrana půdního fondu, je-li součástí plán rekultivace, tak jej v něm schválí, 

určí orientačně výši odvodů a vymezí jednotlivé etapy, jedná-li se o záměr, který je 

realizován v etapách.
573

 

Při posuzování žádostí o vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního 

fondu tedy správní orgány vycházejí hlavně z  kvality dotčené půdy, vyplývající ze 

zařazení zemědělské půdy do jednotlivých kategorií její ochrany.
574

 Nedochází ovšem 

k vybočení z mezí relativního konceptu rovnosti, jelikož ani rovnost nelze brát jako 

pojem absolutní, ale relativní. Odlišné zacházení možné je, pokud stojí na racionálních a 

objektivních důvodech.
575

 Právě větší důraz na ochranu cennější půdy je jistě obecným 

zájmem, a tedy je zachován i princip rovnosti v rozhodování o žádosti.
576

 

Co se týče formy souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je 

rozlišujícím kritériem, zda záměr vyžaduje povolení podle speciálních předpisů, 

např. podle stavebního zákona. V případě, že vyžaduje, stává se souhlas závaznou 

součástí rozhodnutí vydaného podle speciálního předpisu.
577

 Účinky souhlasu se také 

vztahují na rozhodnutí, která na něj navazují. Platnost souhlasu je provázána s platností 

samotného rozhodnutí tak, že v případě prodloužení platnosti předmětného rozhodnutí se 

platnost daného souhlasu také prodlužuje.
578

 

V druhém případě má souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu formu 

samostatného rozhodnutí podle správního řádu, přičemž není-li žadatelem samotný 

vlastník, je účastníkem řízení vedle žadatele i vlastník, který je vlastníkem dotčené 

zemědělské půdy.
579

 

                                                 
573

 Srov. ustanovení § 9 odst. 1, 3, 6, 8, 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

574
 KOCOUREK, T.: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí, 

s. 79. 

575
 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 16. dubna. 2008, č. j. 1 Ans 2/2008 – 52. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>. 

576
 KOCOUREK, T.: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí, 

s. 79. 

577
 Jedná se o závazné stanovisko podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu. FRANKOVÁ, M.: Úvod 

do pozemkového práva, s. 151. 

578
 Srov. ustanovení § 10 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

579
 Srov. ustanovení § 21 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

http://nssoud.cz/
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Podmínky změny souhlasu a stanovení jeho doby platnosti jsou v zákoně také 

upraveny.
580

 

Osoby, jimž plynou oprávnění z odsouhlaseného požadovaného záměru, mají 

povinnost zaplatit odvody. Ty se vážou na odňatou zemědělskou půdu a jejich výše se 

stanovuje podle přílohy k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Který správní 

orgán je příslušný, opět stanovuje příloha k zákonu. Rozhodnutí o výši odvodů se vydává, 

jakmile se začne s prováděním záměru. Rozhodování o odvodech pro jednotlivou etapu 

v průběhu záměru se realizuje jen u etapovitých záměrů.
581

 

I zde však platí výjimky, kdy se u určitých záměrů odvody za odnětí zemědělské 

půdy nestanovují. Je tomu např. u staveb dálnic, silnic a místních komunikací, u staveb 

drah, vodních nádrží atd.
582

 

Závěrem je třeba upozornit, že přestože zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu používá termín odnětí, pozemek ve skutečnosti zůstává součástí zemědělského 

půdního fondu, nicméně je užíván pro odlišný účel.
583

 

Mimo odnímání půdy je v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu také 

zakotven postup pro změnu druhů zemědělské půdy.
584

 U zemědělské půdy v katastru 

nemovitostí označené jako trvalý travní porost je se souhlasem příslušného orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu možné provést změnu, že taková půda bude 

vedená jako orná půda, ovšem může tak být učiněno pouze na základě zhodnocení jejích 

fyzikálních, či biologických vlastností, a také s ohledem na možnou erozi atd.
585

 Další 

změny druhů pozemků jsou prováděny podle stavebního zákona.
586

 

Ochrana zemědělského půdního fondu je také zajišťována skrze opatření 

k předcházení ztrát na rozloze zemědělského půdního fondu.
587

 Ta se dotýkají určitých 

                                                 
580

 Srov. ustanovení § 10 odst. 2, 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

581
 Srov. ustanovení § 11 odst. 1, 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

582
 Srov. ustanovení § 11a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

583
 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 148. 

584
 DAMOHORSKÝ, M.; MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T.: Zemědělské právo, s. 38. 

585
 Srov. ustanovení § 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

586
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 306. 

587
 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 150. 
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činností, jako je územně plánovací činnost, zpracování návrhů na stanovení dobývacích 

prostorů a zpracování dokumentace pro umístění záměru.
588

 

Vzhledem k tomu, že u všech těchto činností hrozí, že by mohly značně zasáhnout a 

ovlivňovat samotné odnímání půdy, stanovuje zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu povinnosti, které musí příslušné osoby ve spojení s těmito dokumenty dodržovat.
589

 

Dále se tato práce zaměří na vztah ochrany zemědělského půdního fondu a územně 

plánovací činnosti. 

Pořizovatelé a projektanti při územně plánovací činnosti mají při své činnosti vedle 

povinnosti dodržovaní zásad ochrany zemědělského půdního fondu také povinnost 

navrhovat svá řešení tak, aby tato byla z hlediska ochrany zemědělské půdy co 

nejvhodnější, přičemž mají jejich důsledky i vyhodnocovat. Kromě toho vydávají orgány 

ochrany zemědělského půdního fondu k územně plánovací dokumentaci a k návrhu 

zastavěného území svá stanoviska.
590

 

Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 13/1994 Sb., konkrétně v ustanovení § 3 a 

§ 4 vyhlášky. Do podkladů, které poskytují výchozí informace pro zpracovávání územně 

plánovací dokumentace i územně plánovacích podkladů se vedle samotné organizace 

zemědělského půdního fondu na daném území, včetně hydrologických poměrů i 

s odtokovými, a sítě zemědělských komunikací také řadí řešení pozemkových úprav 

spolu s určením aktuálně zastavěných ploch dané obce, také druhy pozemků, které se 

v dané lokalitě nacházejí, a jejich kvalita, dále přítomnost nezemědělské půdy, která je 

využívána pro zemědělskou výrobu, či rybníky, které slouží pro chov ryb, a posledně také 

přítomnost pozemků se zemědělskou půdou, do kterých se investovalo ke zlepšení 

úrodnosti půdy, např. meliorační zařízení.
591

 

Přesto lze říci, že nástroje územního plánování a ochrany zemědělského půdního 

fondu nejsou vzájemně dostatečně propojeny. Jak konstatovala i judikatura, přes všechny 

tyto povinnosti ukládané pořizovatelům územního plánování, které mají pomáhat chránit 

zemědělský půdní fond, „lze jen stěží racionálně očekávat, že toto bude hlavním a 

                                                 
588

 Viz ustanovení § 5, 6, 7 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

589
 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 150. 

590
 Srov. ustanovení § 5 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

591
 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
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jediným zájmem pořizovatele“.
592

 Tento zájem má být především chráněn skrze 

stanoviska orgánů ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení 

§ 5 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
593

 

Orgánům územního plánování je ale ve spojení s nejcennějšími druhy zemědělské 

půdy judikaturou uloženo, aby v případech, kdy vymezují zastavitelné plochy, které mají 

nikoli zanedbatelnou plochu v předmětném území, na kterém se vyskytuje nejcennější 

zemědělská půda, tedy půda I. nebo II. třídy ochrany, do návrhu daného územního plánu 

uvedly dostatečné odůvodnění podle náležitostí uvedených v ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Jelikož jen povšechné zdůvodnění 

vztahující se k územnímu plánu z komplexního hlediska, ve kterém nejsou řádně 

načrtnuty a rozvedeny úvahy vztahující se k nezbytnosti záboru nejcennější chráněné 

zemědělské půdy v daném území se zohledněním ke konkrétnímu, určitému účelu, není 

dostačující.
594

 

4.5.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Lesy rozpínající se na třetině území České republiky představují jeden 

z nevýznamnějších ekosystémů v ČR.
595

 Jejich přesné číslo k roku 2016 činilo 33,9 % 

celkového území.
596 

                                                 
592

 Blíže rozsudek NSS ze dne 26. srpna 2009, č. j. 7 Ao 1/2009 – 56. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>. 

593
 Srov. rozsudek NSS ze dne 26. srpna 2009, č. j. 7 Ao 1/2009 – 56. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>. 

594
 Srov. rozsudek NSS ze dne 6. června 2013, č. j. 1 Aos 1/2013 – 85. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>. 

595
 DAMOHORSKÝ, M.: Aktuální otázky lesního práva. In DAMOHORSKÝ, M.; STEJSKAL, V. ed.: 

Právní úprava ochrany lesa: Procesní právo ochrany životního prostředí: sborník z mezinárodní česko-

polsko-slovenské konference, Kašperské Hory [8.-11. 9.] 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2005, s. 47. (Dále citováno jen „DAMOHORSKÝ, M.: Aktuální otázky 

lesního práva“). 

596
 Poslední šetření ČSÚ proběhlo v roce 2016. Blíže v Český úřad zeměměřický a katastrální. Souhrnné 

přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky: stav ke dni 31. prosince 2016 

[online]. 1. vyd. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2017 [cit. 11.1.2018], s. 17. Dostupné z 

WWW: <http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-

fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2017.aspx>. (Dále citováno jako „Souhrnné přehledy o půdním fondu z 

údajů katastru nemovitostí České republiky: stav ke dni 31. prosince 2016“).  

http://nssoud.cz/
http://nssoud.cz/
http://nssoud.cz/
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2017.aspx
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2017.aspx
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Definici lesa zakotvuje lesní zákon. Lesem jsou lesní porosty spolu s jejich 

prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
597

 Zákonodárce je označil za 

významný krajinný prvek
598

 a spadají pod ochranu přírody a krajiny.
599

 

Lesnickým plánováním, tj. oblastními plány rozvoje lesa, lesními hospodářskými 

plány a lesními hospodářskými osnovami, se autorka v této práci zabývat nebude, jelikož 

se právní úpravě těchto koncepčních nástrojů pro hospodaření v lesích
600

 věnovala již ve 

své diplomové práci. 

Ochrana lesní půdy je upravena primárně lesním zákonem, který je prováděn 

vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo 

omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen 

„vyhláška č. 77/1996 Sb.“). Ostatní související předpisy jsou identické jako u ochrany 

zemědělského půdního fondu.
601

 

Předně, co je třeba zdůraznit, je účel samotného lesního zákona. Tím je stanovení 

takových podmínek, předpokladů „pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako 

národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění 

všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm“.
602

 Podle V.
 

Krečmera se však lesní zákon shodně s dalšími evropskými úpravami zaměřuje na 

ochranu lesa především z pohledu zajištění existence lesa jako zdroje hospodářského 

výnosu, kdy jeho hlavním posláním je: „ochrana lesních hospodářských objektů je 

současně ochranou jejich obecné environmentální funkčnosti.“
603

 Ovšem přesto je nutné 

stále myslet na ochranu lesa, jelikož samotný způsob a úroveň hospodaření v lesích má 

také vliv na zachování lesů a jejich celkový stav.
604

 

                                                 
597

 Srov. ustanovení § 2 písm. a) lesního zákona. 

598
 Viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. b). 

599
 Viz ustanovení § 4 ZOPŘK. 

600
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 328. 

601
 Ibid., s. 309. 

602
 Viz ustanovení § 1 lesního zákona. 

603
 KREČMER, V.: Lesní hospodářství v právních souvislostech s ochranou životního prostředí a ochranou 

přírody: rozbor vazeb legislativy lesní, environmentální a ochrany přírody jako problémy lesní politiky i 

praxe v oblasti životního prostředí. 2. aktualiz. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce pro Ústav 

pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 2009, s. 41. 

604
 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 327 - 328. 
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Vedle produkčních funkcí lesa jsou ještě v souvislosti s přirozeným ekologickým 

potenciálem lesa dány jeho funkce mimoprodukční, a ty souvisí právě s krajinou.
605

 Les 

poskytuje úkryt ptactvu a zvěři, má zásadní roli v zajištění ochrany vod a plní ještě další 

funkce, včetně těch estetických.
606

 Podíl lesů a jejich prostorového a druhové uspořádání 

se řadí mezi nejvýznamnější estetické prvky, jež dotváří typický krajinný ráz.
607

 

Lesní zákon poskytuje ochranu pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (dále také 

jako „PFL“). Těmi se rozumí pozemky, na nichž se vyskytují lesní porosty spolu 

s plochami, kde byly lesní porosty dočasně odstraněny. Legislativní zkratkou pro ně je 

označení lesní pozemky. Vedle těchto lesních pozemků, se k pojmu pozemky určené 

k plnění funkcí lesa pod další legislativní zkratkou, jiné pozemky, přidávají také některé 

další pozemky spojené s lesem a sloužící pro hospodaření v lesích. Těmi jsou 

např. zpevněné lesní cesty, lesní pastviny spolu s lesními políčky a malými vodními 

plochami atd.
608

 

V zákoně je také uvedena negativní definice, která určité pozemky, konkrétně lesní 

školky a plantáže, vyskytující se na pozemcích, jež nejsou označeny jako pozemky 

určené k plnění funkcí lesa, z pojmu pozemků určených k plnění funkcí lesa vylučuje. 

V případě nejasností rozhoduje příslušný orgán státní správy lesů.
609

 Takové 

rozhodnutí je ovšem jen deklaratorního rázu, nelze jím měnit druhy pozemků.
610

 

Judikatura k tomu ještě stanovila, že je zde také třeba přihlížet k tomu, zda les vedle 

svého formálního vedení v katastru nemovitostí jako pozemek určený k plnění funkcí lesa 

tuto definici i materiálně splňuje
611

.
612

 

                                                 
605

 DAMOHORSKÝ, M.; MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T.: Zemědělské právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 99. (Dále citováno jen „DAMOHORSKÝ, M.; 

MÜLLEROVÁ, H.; SMOLEK, M.; SNOPKOVÁ, T.: Zemědělské právo“). 

606
 DAMOHORSKÝ, M.: Aktuální otázky lesního práva, s. 41. 

607
 SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 233. 

608
 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) lesního zákona. 

609
 Srov. ustanovení § 3 odst. 2 a 3 lesního zákona. 

610
 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 159. 

611
 Srov. rozsudek NSS ze dne 18. prosince 2009, č. j. 5 As 94/2008 – 44. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>. 
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 Stejně jako bylo již uvedeno u zemědělského půdního fondu, srov. rozsudek NS ze dne 12. srpna 2009, 

č. j. 28 Cdo 3037/2009, Dostupné z WWW: <www.nsoud.cz/>. 
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Ostatní pozemky je možné na pozemky určené k plnění funkcí lesa změnit, a to na 

podkladě návrhu vlastníka pozemku, či s jeho souhlasem rozhodnutím orgánu státní 

správy lesů, ovšem musí se tak stát v souladu se speciálními zákony,
613

 kterými v tomto 

případě jsou např. stavební zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ZOPŘK atd. 

Důvodem pro ochranu takových pozemků jsou zejména obavy z neuváženého a 

nevhodného užívání lesních pozemků pro rozmanité účely, které nesouvisí s funkcemi 

lesa. Vedle obavy ze zajištění ochrany kvantitativní stránky lesních pozemků existují také 

důvody ochrany před ohrožením kvality takových pozemků. Oproti zemědělským 

pozemkům však u nich nedochází k množství záborů a dalších zásahů v takovém rozsahu, 

ani intenzitě. I přes v posledních letech mírný nárůst výskytu lesních pozemků je třeba 

lesní pozemky jako důležitý ekosystém chránit a hledat optimální rozvržení skladby 

pozemků. 

Právní úprava má tedy za cíl obdobné úkoly jako ochrana zemědělského půdního 

fondu, tedy omezení záborů lesní půdy na nejnutnější a nejnižší nutnou hodnotu, péči o 

lesní pozemky a vytváření podmínek k navrácení pozemků, které byly dočasně odňaty, 

zpátky k lesnímu hospodaření. Jako cíl také lze zařadit i lepší využívání pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, a to na základě zmenšování míry rozličných omezení, která 

tomu brání. 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, z hlediska jejich rozlohy, je 

zajištěna skrze stanovené zásady pro užívání pozemků k účelům, které nespadají pod 

plnění funkcí lesa, dále skrze opatření při vyhotovování návrhů dokumentací, či pro 

rozhodování o využívání lesních pozemků opět k jiným účelům, a to podle speciálních 

předpisů. Jejich ochrana je také zajišťována pomocí rozhodování o odnětí spolu 

s rozhodováním o omezení ve využívání předmětných pozemků a ve stanovení poplatků 

za jejich odnímání.
614

 

Základní zásadou ochrany PFL je tyto pozemky účelně obhospodařovat, a to 

v souladu s lesním zákonem. Bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů není využití 
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 Srov. ustanovení § 3 odst. 4 lesního zákona. 

614
 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 159 - 160. 
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takových pozemků za jinými účely možné.
615

 Zákonodárce zde stanovuje základní 

podmínky pro zachování lesů, přičemž takový základ pro ně tvoří ochrana PFL.
 616

 

Jestliže mají být PFL užity k jiným účelům, přidávají se další zásady, a tedy 

zároveň povinnosti. První uvedenou zásadou je, že k jiným účelům mají být předně 

využity pozemky, které nejsou z pohledu plnění žádoucích funkcí lesa natolik důležité, a 

zároveň má být zabezpečeno, že takové užití pozemků bude mít nejmenší možný dopad 

na lesní hospodaření, spolu s plněním funkcí lesa. Ve druhé zásadě je uložena povinnost 

brát zřetel na to, aby při jejich využití k jiným účelům nebyl les nevhodně rozčleněn či 

dělen, a to z pohledu ochrany lesa. Za třetí nemá být narušována jakási infrastruktura 

v lese, tedy sítě lesních cest, také meliorační sítě, či sítě hrazení vody v lesích atd. Pokud 

se tak ale stane, jejich funkce musí být obnovena. Pokud tak nelze učinit, je třeba 

zabezpečit jiné, ovšem vhodné náhradní řešení. A za čtvrté při vytváření pozemních 

komunikací v lesích, či průseků je třeba dbát na to, aby se takovou činností nezvyšovalo 

ohrožení daného lesa. Jako takové hrozby zákon uvádí především větrnou a vodní 

erozi.
617

 Tyto zásady dopadají především na příslušné orgány státní správy lesů, které 

podle nich mají rozhodovat při odnímání, či jiném omezení PFL.
618

 

V lesním zákoně jsou také uvedeny povinnosti pro fyzické i právnické osoby, které 

v lese provádějí určité činnosti, kterými jsou konkrétně stavební, těžební či průmyslová 

činnost. Zvláštní pravidla jsou stanovena pro investory geologického či hydrologického 

průzkumu.
619

 

Povinnosti a zásady plynoucí z lesního zákona mají opět dodržovat příslušné 

orgány státní správy lesa a s nimi i další osoby, především pořizovatelé a projektanti 

při územním plánování či stanovování dobývacích prostorů při těžební činnosti, či 

zpracovatelé dokumentace staveb a dále také příslušné orgány státní správy, které jsou 

oprávněny k vydávání rozhodnutí podle speciálních zákonů.
620

 Ve spojení s nimi se 
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 Srov. ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona. 

616
 DROBNÍK, J.; DVOŘÁK, P.: Lesní zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 
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 Srov. ustanovení § 13 odst. 2 lesního zákona. 
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 DROBNÍK, J.; DVOŘÁK, P.: Lesní zákon: komentář, s. 33. 
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 Srov. ustanovení § 13 odst. 3, 4 lesního zákona. 

620
 DROBNÍK, J.: Základy pozemkového práva, s. 147. 
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hovoří o opatřeních při zpracování návrhů dokumentací podle dalších zákonů, či také 

vydávání rozhodnutí.
621

 

Tyto povinnosti, které zákon ukládá výše uvedeným projektantům, či 

pořizovatelům, však ve skutečnosti nastíněnou roli v ochraně lesa a jeho zachování 

nehrají. Fakticky totiž na ně stanovené povinnosti žádný bezprostřední dopad nemají. 

Jedná se spíš o proklamaci zákonodárce, podle kterého je třeba poukázat na to, že 

za ochranu lesa a za jeho zachování jako ekosystému jsou odpovědny také jiné osoby. 

Zároveň ale hrozí, že jestliže je pořizovatelé a projektanti nebudou dodržovat, nemusí jim 

být ze strany orgánů státní správy lesů udělen potřebný souhlas. Ovšem důsledné 

dodržování tohoto ustanovení je v praxi spíše výjimečností.
622

 

Orgán státní správy lesů vydává své závazné stanovisko k řízení, které probíhá před 

řízením o odnětí, či omezení užití PFL podle jiného předpisu,
623

 jestliže se takové řízení 

dotkne zájmů, které lesní zákon chrání. Nelze jej opominout ani u pozemků, které se 

vyskytují od kraje lesa ve vzdálenosti až do 50 m.
624

 

Příslušný orgán státní správy
625

 tak může své rozhodnutí vydat, jen pokud obdržel 

souhlas od příslušného orgánu státní správy lesů. V souhlasu ovšem mohou být uloženy i 

podmínky ke splnění, které se váží k ochraně lesa.
626

 Ty se stávají závazné pro příslušný 

správní orgán a pro jeho rozhodování v dané věci, k níž je o souhlas požádáno. Stanou se 

součástí samotného rozhodnutí, a to buď v jeho výroku, či v jeho odůvodnění. 

Souhlas orgánu státní správy lesů je vydáván podle ustanovení § 149 správního 

řádu ve formě závazného stanoviska.
627

 

Pozemek ovšem, i přestože už je rozhodnutí pravomocné,
628

 stále spadá do PFL. 

Jeho součástí přestane být až v okamžiku provedení navazujícího rozhodnutí o odnětí 

konkrétního PFL, a to podle ustanovení § 16 lesního zákona.
629
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 DAMOHORSKÝ, M.: Právo životního prostředí, s. 311. 
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Odnětím PFL se rozumí uvolnění daných pozemků za účelem jiného způsobu jejich 

využití. Vedle toho je také lesním zákonem upraveno omezení PFL, pod kterým se 

rozumí stav dotčených pozemků, při němž těmto pozemkům není umožněno plnit určité 

funkce lesa v jinak běžné míře.
630

 

Toto řízení probíhá až po skončeném řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o 

změně využití území, nebo územní rozhodnutí o umístění stavby, či rozhodnutí o 

stanovení dobývacího prostoru, a to zároveň nabylo právní moci. Takový časový okamžik 

lze určit na základě znění ustanovení § 1 odst. 1 písm. i) prováděcí vyhlášky č. 77/1996 

Sb., jak potvrdila i judikatura
631

.
632

 

Opět je možné odlišit omezení a odnětí trvalé či dočasné, při kterém je v daném 

rozhodnutí upravena konkrétní doba trvání.
633

 

Rozhodnutí o odnětí či omezení využití PFL vydává příslušný orgán státní správy 

lesa, a to podle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona. Tomu předchází žádost vlastníka 

lesa, či osoby, v jejímž zájmu bude odnětí či omezení provedeno, či tak má být činěno ve 

veřejném zájmu.
634

 Vedle osoby, v jejíž zájem má být rozhodnutí učiněno, je k žádosti 

oprávněna také osoba, která tak činí ve veřejném zájmu. Ta jej oproti prvnímu případu 

ovšem musí prokázat.
635

 V obou případech se ovšem jedná o řízení ryze návrhové, nelze 

jej zahajovat z úřední moci.
636

 

Náležitosti žádosti upravuje vyhláška č. 77/1996 Sb. Kromě obecných náležitostí
637

 

podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu jsou jejím obsahem vedle detailního 

zdůvodnění odnětí, či omezení spolu s informacemi o plánovaném záměru s využitím 

PFL, také informace o rozsahu PFL s dalšími detaily, údaje z katastru nemovitostí 

vztahující se k dotčeným pozemkům a údaje z lesních hospodářských plánů, či osnov 

k lesním porostům, které se vyskytují v daném území, snímky katastrální mapy, úplný 
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 Srov. ustanovení § 15 odst. 1 lesního zákona. 
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výpočet pro náhrady škod, které vzniknou lesním porostům spolu s výpočtem poplatku za 

konkrétní odnětí. Jedná-li se o dočasné odnětí a je-li ho třeba, je součástí žádosti také 

návrh plánu rekultivace. Kromě vyjádření vlastníka lesa, příp. nájemce, dnes spíše 

pachtýře dotčených PFL, musí být v žádosti zahrnuto také vyjádření osoby s odbornými 

znalostmi, jako je odborný lesní hospodář, či osoba touto funkcí pověřená. Také musí být 

k žádosti přiloženo konkrétní územní rozhodnutí. Jestliže se ovšem v dané věci nevydává, 

či je spojeno s územním, či stavebním řízením, je místo něj přiloženo stanovisko vydané 

dotčeným orgánem státní správy.
638

 

Aniž by bylo třeba provést řízení o odnětí, je možné na PFL umísťovat různé 

signály, stožáry nadzemních vedení, značky pro geodetické účely, studny, přečerpávací 

stanice atd., přičemž druhou podmínkou je, že nepřesáhnou určitou plochu stanovenou 

lesním zákonem.
639

 

Jak bylo již výše uvedeno, o odnětí či omezení využití PFL rozhoduje orgán státní 

ochrany lesů, Tím je podle výměry dotčených PFL obecní úřad obce s rozšířenou 

působností,
640

 či krajský úřad.
641

 Zároveň je v lesním zákoně
642

 upravena i místní 

příslušnost orgánů státní správy lesů, a to podle toho, kde jsou umístěny předmětné 

pozemky, či jejich větší část, a pod který konkrétní orgán státní správy lesů dané území 

spadá.
643

 Orgánům státní správy lesů je uloženo při této činnosti, tedy při rozhodování o 

odnětí nebo omezení využití PFL, posuzovat jak ekonomické, tak společenské okolnosti, 

včetně odůvodnění samotného požadavku a jeho vliv a dopady na PFL a jejich funkce.
644

 

Ekonomické souvislosti budou hrát roli především v rozhodování o požadavcích, 

které jsou činěny ve veřejném zájmu a financovány veřejnými rozpočty, či v případech, 

kdy bude zvažována ekonomická efektivnost daného požadavku, tedy zda nebude 

výhodnější plánovanou investici přemístit na pozemek, který není určen k plnění funkcí 

lesa. 
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Oproti tomu společenské zdůvodnění zamýšleného požadavku se bude posuzovat 

vždy. U žádostí o odnětí či omezení využití PFL učiněných ve veřejném zájmu se bude 

příslušný orgán státní správy lesů zabývat především definováním konkrétního veřejného 

zájmu. Žádost vlastníka či jiné osoby, v jejímž zájmu má k odnětí či omezení využití PFL 

dojít, bude posuzována především z hlediska případného střetu jejího subjektivního 

zájmu se zájmy celé společnosti. Ty jsou kromě lesního zákona uvedeny v dalších 

předpisech, jakým je např. v zákon o ochraně přírody a krajiny. 

V podstatě se jedná se o posouzení, zda byly dodrženy zásady, či jinak řečeno 

naplněny podmínky uvedené v ustanovení § 13 odst. 2 lesního zákona. 

Na základě těchto tří aspektů příslušný orgán státní správy lesů o žádosti 

rozhodne.
645

 Činí tak samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
646

 Pod pojmem 

rozhodnutí o odnětí či omezení využití PFL se skrývá souhlas ve formě povolení.
647

 

Co je obsahem rozhodnutí, stanovuje lesní zákon. Jsou v něm vedle obecných 

náležitostí vyplývajících z ustanovení § 68 správního řádu
648

 označeny dotčené lesní 

pozemky a k nim relevantní údaje, dále je v něm označen konkrétní záměr, ke kterému je 

souhlas vydáván a další. Také je v něm uvedena doba platnosti souhlasu a další 

podmínky, které byly zahrnuty do vyjádření jednotlivých orgánů státní správy, či které 

jsou nezbytné pro ochranu PFL do doby, než PFL budou použity k jinému účelu.
649

 

Ochranu lesním pozemkům poskytuje následující odstavec,
650

 který stanovuje, že 

je-li nutné získat stavební povolení, či další rozhodnutí k jejich dalšímu využití 

vyplývající ze speciálních předpisů, které se vztahuje k lesním pozemkům, jež jsou již 

odňaty z PFL, či jsou jejich funkce omezeny, je na dané ploše zakázáno začínat 

s odlesňováním do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
651

 

Rozhodnutí může být následně změněno, či zrušeno, a to na podkladě návrhu 

žadatele nebo vlastníka dotčeného pozemku, anebo na základě vlastního rozhodnutí 
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orgánu státní správy lesů. Důvodem pro to může být například fakt, že daný pozemek 

přestane sloužit stanovenému účelu, či se změna děje na podkladě veřejného zájmu. 

Platnost rozhodnutí o odnětí nebo omezení vedle uplynutí v rozhodnutí stanoveném čase, 

také zanikne, pokud se ve lhůtě do 2 let od právní moci rozhodnutí nezačne s realizací 

záměru, pro který byl souhlas udělen.
652

 

A stejně jako u ochrany zemědělského půdního fondu je třeba zmínit, že pozemek 

pořád zůstává součástí PFL, jen je změněn účel jeho využití.
653

 

Podobně jako se za odnětí zemědělských pozemků ze zemědělského půdního fondu 

platí odvody, je tomu tak i v případě odnětí PFL. Placení poplatku za odnětí PFL a jeho 

výši určí příslušný orgán státní správy lesů, a to v rozhodnutí o odnětí. Jeho výše se 

vypočte podle přílohy k lesnímu zákonu. Lesní zákon opět uvádí určité záměry, pro které 

poplatek za odnětí není v rozhodnutí předepisován, jsou od něj fakticky osvobozeny.
654

 

Poplatek je třeba zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci předmětného rozhodnutí, 

přičemž se platí jednorázově. Ovšem poplatek vyměřený pro dočasné odnětí PFL je nutné 

platit každý rok
655

.
656

 

4.5.3 Shrnutí 

Zemědělská půda v současné době zabírá přibližně jednu polovinu území ČR. 

Vzhledem ke všem funkcím zemědělské půdy a jejímu úzkému propojení s krajinou je 

nezbytné ji chránit. Ochrana zemědělského půdního fondu v sobě zahrnuje důležité 

instituty, které se podílejí na vzhledu a stavu české krajiny. Ovšem soustředí se jen na 

pozemky zemědělského půdního fondu a nezavádí žádné komplexní nástroje krajinného 

plánování. 

Samotný zákon o ochraně zemědělského půdního fondu žádné speciální koncepční 

nástroje krajinného plánování do českého právního řádu nezakotvuje. Přesto jeho nástroje 

podobu a stav české krajiny zásadně ovlivňují. Zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu disponuje nástroji, jako jsou zákonem stanovené zásady ochrany, udílení 
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nezbytného souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu spolu s odvody za 

odnětí a také stanovování opatření sloužících k prevenci ztrát na zemědělské půdě při 

určitých činnostech. Faktickým hlavním účelem její ochrany je především zajišťovat, aby 

zemědělská půda dlouhodobě plnila své produkční funkce. 

Nedostatkem této právní úpravy je špatné propojení s nástroji územního plánování. 

Postavení ochrany zemědělského půdního fondu je vzhledem k tvorbě krajiny a 

krajinnému plánování problematické. 

Podobně je tomu v případě ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. Právní 

úprava se v této oblasti soustřeďuje jen na pozemky určené k plnění funkcí lesa, přičemž 

lesní pozemky, které tvoří větší část PFL, tvoří jednu třetinu území ČR. Jejich ochrana je 

opět zajištěna stanovenými zásadami pro užívání PFL, opatřeními při vyhotovování 

návrhů dokumentací, či pro rozhodování o využívání lesních pozemků opět k jiným 

účelům, a to podle speciálních předpisů, dále rozhodováním o odnětí, či o omezení ve 

využívání předmětných pozemků a ve stanovení poplatků za jejich odnímání. 

4.6 Ochrana krajinného rázu a přírodní park 

Právní úprava vztahující se ke krajině se ovšem nezaměřuje pouze na krajinu 

z hlediska jejich hmotných částí, ale také na přírodní i estetické hodnoty, kterými krajina 

oplývá.
657

 K pojmu krajina je třeba připojit i pojem krajinný ráz a jeho ochranu. Ta spolu 

s péčí o něj představuje dílčí součást komplexní péče o krajinu.
658

 

4.6.1 Ochrana krajinného rázu 

Krajinným rázem je chápána charakteristika určitého místa nebo oblasti, především 

s ohledem na jeho přírodní, kulturní či historické významné znaky. Krajinný ráz je 

chráněn před různými činnostmi, které by mohly snižovat estetické, či přírodní hodnoty 

daného místa, či oblasti, a to skrze zákon o ochraně přírody a krajiny.
659
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Důležitými součástmi krajinného rázu, které pomáhají tvořit jeho charakteristiku, 

jsou významné krajinné prvky spolu se zvláště chráněnými územími a kulturními 

dominantami krajiny atd.
660

 

Ochrana krajinného rázu neboli ochrana identity krajiny vznikla jako reakce na její 

ztrátu. Spolu s globalizací a značnou, z dlouhodobého hlediska nepromyšlenou zástavbou 

docházelo a dochází k postupné ztrátě krajiny okolo nás. Z toho důvodu byl do českého 

právního řádu zaveden institut ochrany krajinného rázu.
661

 

Jak J. Löw a I. Míchal zdůrazňují, krajinný ráz tvoří významnou hodnotu české 

krajiny a odráží se i v životě jejích obyvatel. Krajinný ráz je dědictvím předků, kteří v 

české krajině žili. O krajině a krajinném rázu dnes rozhodují lidé, kteří v krajině žijí v 

současnosti. Je tedy na nich, v jakém stavu krajinný ráz české krajiny přetrvá.
662

 

Pomocí institutu ochrany krajinného rázu totiž nedochází pouze k zachování a 

udržitelnému rozvoji přírodní rozmanitosti krajiny, je jím také udržována rozmanitost 

kulturní. Pod ní si lze představit veškeré hodnoty, materiální i duchovní, pozitivní i 

negativní, které lidé vytvářejí. Kulturní rozmanitost je ovlivněna působením člověka na 

krajinu, ve smyslu jejího užívání, a současně je též ovlivněna zpětným působením krajiny 

na člověka, zejména svými duchovními a estetickými aspekty.
663

 

Ochrana krajinného rázu je jedinečným nástrojem českého právního řádu, který se 

přímo věnuje krajině a jejímu vzhledu jako svému hlavnímu předmětu. Má sloužit 

k zachování druhů krajiny na území ČR, které jsou pro ČR typické, a také 

prostřednictvím jeho ochrany má být budoucím generacím zajištěna harmonie vzhledu 

české krajiny.
664

 

Ovšem jak uvádí A. Salašová, je třeba si uvědomit, že přestože je ochrana 

krajinného rázu v praxi zpravidla vnímána restriktivně, jako tzv. krabička poslední 

záchrany, zejména ve snaze zastavit investory, či zabraňovat rozvoji a inovacím v dané 
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lokalitě, je možné tento institut použít i ke tvorbě krajiny, tedy k plánování a 

managementu prostoru.
665

 Jeho čistě konzervační úlohu odmítá i Nejvyšší správní soud 

ČR.
666

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny ochranu krajinného rázu upravil jednak jako 

všeobecnou povinnost provádět zásahy dotýkající se rázu krajiny, pod čímž si lze 

představit především umisťování a povolování staveb, jedině s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území a také krajinných kulturních 

dominant, přičemž je třeba také přihlížet k harmonickému měřítku i vztahům v krajině, a 

jednak jako povinnost uloženou orgánu ochrany přírody, a to vydání nezbytného 

souhlasu, který je třeba k umísťování a povolování staveb, příp. i k dalším činnostem, jež 

by mohly zasáhnout do krajinného rázu, tedy jej snížit nebo změnit
667

.
668

 

Jestliže by v důsledku nějaké činnosti mohlo dojít ke snížení nebo změně 

krajinného rázu, je třeba obligatorně získat souhlas od příslušného orgánu ochrany 

přírody.
669

 Výjimky z tohoto pravidla budou uvedeny níže. 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou takovými orgány ochrany přírody ve 

svém správním obvodu obecní úřady obcí s rozšířenou působností, a to mimo zvláště 

chráněná území. Na území chráněných krajinných oblastí, ovšem mimo území 

vojenských újezdů, je jím také AOPK ČR a posledně pro území národních parků správy 

jsou jimi správy národních parků.
670

 

Souhlas je vydáván ve dvou právních formách, a to buď ve formě závazného 

stanoviska, či jako samostatného správního rozhodnutí. Jestliže má být podkladem pro 

rozhodnutí vydané podle speciálních předpisů,
671

 je vydán podle ustanovení § 90 odst. 1 

ZOPŘK jako závazné stanovisko, tedy v souladu s ustanovením § 149 správního řádu. 
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Pro výrokovou část následného rozhodnutí se stává závazným. Není-li možné podle něj 

žádosti o vydání rozhodnutí podle speciálního zákona vyhovět, žádost bude zamítnuta. 

V druhém případě, jestliže souhlas orgánu ochrany přírody neslouží jako podklad 

pro následné rozhodnutí, je souhlas vydán jako rozhodnutí ve správním řízení, tedy podle 

ustanovení § 67 správního řádu.
672

 Toto řízení lze zahájit jednak na žádost osoby, jež 

činnost podle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPŘK plánuje, tj. takovou činnost, která by mohla 

vést ke snížení či změně krajinného rázu, a jednak i z úřední moci, jestliže jsou tyto 

okolnosti správnímu orgánu známy, či na ně byl upozorněn na základě podnětu od jiného 

subjektu, např. tedy i spolku, který má jako svojí hlavní činnost ochranu přírody a 

krajiny
673

.
674

 

Ovšem ustanovení § 12 ZOPŘK nelze užít pro činnosti, které jsou přímo spojené se 

zájmy na obranu či bezpečnost státu, a ani na ty činnosti, které jsou spojené se správou 

hranic státu.
675

 

V praxi bývá často napadána objektivnost postupu samotného rozhodování o 

vydání výše uvedeného souhlasu podle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPŘK, vycházející často 

z nedostatečné konkrétnosti, či určitosti daného rozhodnutí. Orgán ochrany přírody by 

měl nejdříve postupovat tak, že dotčené místo vymezí a dostatečně charakterizuje, a poté 

podrobně popíše konkrétní nežádoucí dopady na estetické a přírodní hodnoty krajinného 

rázu daného místa, které by mohla zamýšlená činnost způsobit. Tyto úvahy musí být 

zachyceny i v odůvodnění souhlasu.
676

 

Zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího předpisu pro Ministerstvo ŽP 

zakotvené v ustanovení § 12 odst. 2 ZOPŘK do dnešního dne nebylo využito. Dle 

J. Prchalové tkví zásadní problém v tom, že existuje velké množství druhů krajin a dosud 

pro ně nebyla dostatečně zpracována taková detailní kritéria, která by bylo možné 

prostřednictvím právního předpisu obecně uvést do praxe. V současnosti je tedy 
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spoléháno pouze na vysokou odbornost osob, které jsou oprávněny v daném případě 

posuzovat dopady činností na krajinný ráz.
677

  

A jak judikoval i Nejvyšší správní soud ČR, přestože dosud nebyl tento prováděcí 

předpis vydán, není tím oslabena odpovědnost za přestupek, kterého se podle ustanovení 

§ 87 odst. 2 písm. h) ZOPŘK dopustí ten, kdo nesplněním povinností podle ustanovení 

§ 12 odst. 2 ZOPŘK způsobí narušení krajinného rázu.
678

 Odpovědnost za jednání 

právnické osoby či fyzické osoby při podnikatelské činnosti, které je v rozporu s 

ustanovením § 12 odst. 2 ZOPŘK, upravuje ustanovení § 88 odst. 2 písm. a) ZOPŘK.
679

 

V září 2017 byl Ministerstvem ŽP ve Věstníku MŽP, září 2017, částka 9 zveřejněn 

Metodický pokyn k uplatňování ochrany krajinného rázu dle § 12 odst. 4 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v procesu 

umisťování a povolování záměrů podle stavebního zákona, a dále v rámci pořizování a 

vydávání územních plánů, případně regulačních plánů, který byl vypracován ve 

spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Upravuje postup orgánu ochrany přírody 

při uplatňování ochrany krajinného rázu v procesu umisťování a povolování záměrů 

podle stavebního zákona a v rámci pořizování a vydávání územních, příp. regulačních 

plánů.
680

 Tento metodický pokyn má sloužit podřízeným orgánům v daných resortech.
681

 

Krajinný ráz je parciálně řešen v několika nástrojích územního plánování, v územně 

analytických podkladech, v zásadách územního rozvoje a částečně také v územních 

plánech, konkrétně v části nazvané uspořádání sídla a krajiny. Nicméně tyto nástroje 

krajinný ráz neřeší komplexně.
682
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L. Miko a kolektiv upozorňují, že orgán ochrany přírody by měl podrobnosti 

týkající se ochrany krajinného rázu dohodnout především během pořizování územního 

plánu,
683

 nikoli až v případném regulačním plánu. A dále konkretizuje, že by k takové 

dohodě mělo dojít už při zpracování samotného návrhu územního plánu, nikoli až ve 

stanovisku orgánu ochrany přírody jako dotčeného orgánu,
684

 které bude uplatněno 

k takovému návrhu.
685

 

V reakci na přijetí nového stavebního zákona bylo do ustanovení 

§ 12 odst. 4 ZOPŘK zakotveno odchylné pravidlo od ustanovení § 12 odst. 1 a 2 ZOPŘK. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách, pro něž ať územní, či regulační plán 

stanoví plošné a prostorové uspořádání spolu s podmínkami dohodnutými s příslušným 

orgánem ochrany přírody a směřujícími k ochraně krajinného rázu, nemá být krajinný ráz 

posuzován.
686

 

Zákonodárce tuto výjimku do zákona o ochraně přírody a krajiny zakotvil zřejmě 

proto, aby vydávání souhlasů podle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPŘK ve stanovených 

případech, s ohledem na závaznost územních i regulačních plánů pro rozhodování 

v území, nebylo nadbytečné.
687

 

V. Stejskal k tomu však podotýká, že vzhledem k nedostatku podrobností územního 

plánu, které se mají vztahovat k ochraně přírody a krajiny, to činí potíže. Proto by orgánu 

ochrany přírody mělo být zákonem dáno na výběr, zda si do uvedené dohody vymíní 

posuzování krajinného rázu podle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPŘK, či nikoliv.
688

 

K otázce použití odchylného pravidla dle ustanovení § 12 odst. 4 ZOPŘK se ve 

svých rozhodnutích vyjádřil i Nejvyšší správní soud ČR. Ten upozornil na to, že je pro 

aplikaci tohoto ustanovení v souladu se zákonem nezbytné, aby v územním, příp. 

regulačním plánu byly uvedeny konkrétní podmínky ochrany krajinného rázu, jež byly 

                                                 
683

 Obsah územního plánu včetně povinnosti stanovit podmínky ochrany krajinného je upraven v  I. bod 

odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2000 Sb. 

684
 Tedy podle ustanovení § 50 stavebního zákona. 

685
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 131. 

686
 Srov. ustanovení § 12 odst. 4 ZOPŘK. 

687
 Srov. rozsudek KS v Brně, ze dne 14. října 2014, č. j. 29 A 80/2011 - 101. 

688
 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 116. 
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dohodnuté spolu s orgánem ochrany přírody.
689

 Nemůže jím být pouhý souhlas orgánu 

ochrany přírody s návrhem územního, příp. regulačního plánu. Pokud není možné doložit 

skutková zjištění (podklady správních orgánů), z nichž by vyplývalo, jaké podmínky 

ochrany krajinného rázu byly dohodnuty, musí orgány ochrany přírody v případě 

činností, jež by mohly zasahovat do krajinného rázu, postupovat dle § 12 odst. 2 

ZOPŘK.
690

 

4.6.2 Přírodní park 

Krajinný ráz, ve kterém jsou soustředěny významné estetické a přírodní hodnoty a 

který se nachází mimo zvláště chráněná území, je možné chránit za pomoci institutu 

přírodního parku. Ten může být zřízen obecně závazným předpisem spolu s uvedením 

omezení pro využití konkrétní lokality, které by mohly její stav zničit, poškodit, či 

narušit.
691

 Mezi tato omezení se řadí především stanovení usměrňujících pravidel pro 

výstavbu v daném území a výčet činností, ke kterým je třeba v dané lokalitě požádat o 

vydání souhlasu příslušný orgán ochrany přírody. Tato omezení musí sledovat cíl i 

poslání, která má přírodní park naplňovat, a zároveň nemohou byt stanovena šířeji než je 

tomu v případě zvláště chráněných území. 

Na přírodní park lze tedy nahlížet jako na nástroj územní ochrany přírody a krajiny, 

jenž stojí na pomezí obecné ochrany přírody a krajiny a zvláštní ochrany, která je 

zabezpečována skrze zvláště chráněná území.
692

 

Přírodní parky zpravidla zřizují, příp. i zrušují kraje pro své obvody, a to ve formě 

nařízení. Ovšem můžou tak činit pouze pro území, která se nachází vně národních parků, 

chráněných krajinných oblastím, národních přírodních rezervací a národních přírodních 

památek spolu s jejich ochrannými pásmy a stejně tak i vojenských újezdů.
693

 Přesto se 

kraj jako subjekt neřadí mezí orgány ochrany přírody podle ustanovení § 75 ZOPŘK. 

                                                 
689

 Blíže rozsudek NSS ze dne 2. června 2016, č. j. 7 As 267/2015 – 57. Dostupné z WWW: 

<http://nssoud.cz/>. 

690
 Ministerstvo ŽP. Věstník Ministerstva životního prostředí ČR. Září 2017, roč. XXVII, částka 9, s. 3 

[online]. Ministerstvo životního prostředí [cit. 10.6.2018]. Dostupné z WWW: 

<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_zari_171019.pdf>. 

691
 Srov. ustanovení 12 odst. 3 ZOPŘK. 

692
 MIKO, L.; BOROVIČKOVÁ, H.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 130. 

693
 Srov. ustanovení § 77a odst. 2 ZOPŘK. 

http://nssoud.cz/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_zari_171019.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_zari_171019.pdf
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Estetické a přírodní hodnoty přírodního parku jsou na základě analogie chráněny 

prostřednictvím souhlasu orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 ZOPŘK.
694

 

4.6.3 Shrnutí 

Lze shrnout, že ochrana krajinného rázu je v českém právním řádu unikátním 

nástrojem, který se přímo věnuje krajině a jejímu vzhledu jako svému hlavnímu 

předmětu. Soustředí se nejen na její přírodní, ale především na její estetické, historické a 

kulturní hodnoty. Ochrana krajinného rázu má sloužit k zachování rozličných druhů 

krajiny na území České republiky, které jsou pro ni typické. Prostřednictvím této ochrany 

má být zajištěna harmonie vzhledu české krajiny pro budoucí generace. 

Přírodní park nepředstavuje žádný speciální nástroj, který by z obecné ochrany 

krajinného rázu zásadně vybočoval. Jeho přínos spočívá především v tom, že při jeho 

zřizování jsou přímo uvedena omezení pro využití konkrétní oblasti, která by mohla stav 

přírodního parku ničit, poškozovat, či narušovat. Ke stanoveným činnostem je třeba žádat 

příslušný orgán ochrany přírody o vydání souhlasu. Přírodní park není explicitně řazen 

mezi nástroje zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, neboť stojí na pomezí obecné a 

zvláštní ochrany přírody a krajiny. Tudíž pro něj není ani přijímán plán péče o zvlášť 

chráněné území. 

Problém těchto dvou nástrojů, které se vztahují ke krajinnému rázu, tkví zejména v 

tom, že se tyto víceméně soustředí na dílčí aspekt krajiny, nedívají se na ní komplexně, 

na všechny její funkce, což vede k jejich úzkému zaměření. S ohledem na absenci 

bližšího prováděcího předpisu nejsou nástroje ochrany krajinného rázu ve všech 

případech užívány objektivně a vhodným způsobem. Na místě by bylo přijmout 

komplexní předpis, který by stanovil, jak při ochraně krajinného rázu s ohledem na 

jednotlivé typy krajin postupovat. Z pohledu této práce dalším problémem zmíněných 

institutů je, že jsou užívány orgány ochrany přírody fakticky k ochraně krajiny, k její 

konzervaci, nikoli k jejímu plánování. 
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 STEJSKAL, V.: Zákon o ochraně přírody a krajiny, s. 115. 
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5 Právní úprava krajinného plánování a ochrana přírodních 

složek životního prostředí v slovenském právním řádu 

Definici krajinného plánování v právním řádu Slovenské republiky nenajdeme.
695

 

Situace je tedy obdobná jako v České republice. 

Nicméně definice krajiny v slovenském právním řádu zakotvena je, konkrétně 

v zákoně č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „slovenský stavební zákon“). Ta je zahrnuta mezi 

pojmy územního plánování a krajinu definuje jako „komplexný systém priestoru, polohy, 

georeliéfu a ostatných navzájom funkčne prepojených hmotných prirodzených a človekom 

pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä geologického podkladu a pôdotvorného 

substrátu, vodstva, pôdy, rastlinstva a živočíšstva, umelých objektov a prvkov využitia 

územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich zo sociálno-ekonomických javov v krajine“. 

Krajinu označuje jak životním prostředím člověka, tak všech dalších živých 

organismů.
696

 Definice krajiny je pojata především z biologického hlediska, ale zároveň 

zdůrazňuje i vliv antropických prvků. Ovšem nezakotvuje prvek akcentovaný v Evropské 

úmluvě o krajině, a to definování krajiny podle toho, jak ji její obyvatelé vnímají. 

Úvodem je třeba zdůraznit, že i Slovenská republika je signatářem významných 

mezinárodních smluv, které se dotýkají krajiny a jejího plánování, či se jich skrze EU 

účastní. Shodně jako Česká republika je Slovenská republika vázána Úmluvou o ochraně 

Alp, včetně jejích protokolů,
697

 a to skrze přistoupení EU k této mezinárodní úmluvě. 

Vzhledem k tomu, že se na území Slovenské republiky rozkládají Karpaty, je Slovenská 

republika také signatářem Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, 

včetně jejích protokolů.
698

 Stejně jako Česká republika také Slovenská republika 

přistoupila k Evropské úmluvě o krajině
699

 a má její ustanovení naplňovat. Slovenská 

                                                 
695

 BELČÁKOVÁ, I.: Ochrana, tvorba a manažment krajiny. 1. vyd. Bratislava: Trio Publishing, 2013, s. 

86. (Dále citováno jako „BELČÁKOVÁ, I.: Ochrana, tvorba a manažment krajiny“). 
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 Srov. ustanovení § 139a odst. 3 slovenského stavebního zákona. 

697
 Framework Convention on the Protection of Alps. Blíže na WWW: 

<http://www.alpconv.org/en/convention/framework/default.html>. 

698
 Carpathian Convention. Blíže na WWW: <http://www.carpathianconvention.org/>.,  

699
 European Landscape Convention. Blíže na WWW: <http://www.coe.int/en/web/landscape/about-the-

convention>. 
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republika je tak v mezinárodním právu vázáná stejnými mezinárodními úmluvami 

vztahujícími se ke krajině a jejímu plánování jako Česká republika. 

Co se týče definování krajinného plánování či jeho označení jiným termínem, 

panuje v daném oboru mezi slovenskými odborníky identická nejednotnost jako v České 

republice. V slovenské odborné literatuře se lze často setkat s výrazy krajinné 

plánovanie, ekologické plánovanie, krajinnoekologické plánovanie, či s historicky 

zavedeným termínem krajinnoekologické plánovanie a s dalšími výrazy.
700

 S tímto 

názorem ovšem nesouhlasí J. Měkotová, která tvrdí, že v SR je již pevně vžit termín 

krajinné plánování, který je neodmyslitelně spojen s komplexním zpracováním území 

podle metodiky LANDEP (Landscape Ecological Planning),
701

 o které bude uvedeno 

dále. 

I. Belčáková krajinné plánovanie definuje jako „širokospektrálny a účinný nástroj 

na riešenie problémov využívania územia. Jeho hlavním poslaním je uviesť do súladu 

trendy rozvoja lúdskej spoločnosti s princípmi ochrany, tvorby a manažmentu krajiny“.
702

 

Pokud tuto definici porovnáme s často citovanou definicí krajinného plánování v ČR 

P. Skleničky,
703

 dojdeme k závěru, že se definice víceméně shodují ve svém cíli, kterého 

by mělo být skrze krajinné plánování dosaženo, tj. dosažení souladu mezi trendy rozvoje 

lidské společnosti na jedné straně a s principy ochrany krajiny na druhé straně.
704

 

I. Belčáková však cíl krajinného plánování rozvádí ještě dále a lépe, neboť v něm 

výslovně zdůrazňuje i soulad s principy tvorby krajiny a principy péče o krajinu.  

S. Košičiarová a kolektiv krajinné plánovanie spojují s územním plánováním pouze 

co do vztahu k tzv. extravilánu tj. k volné krajině. Staví ho do protikladu k „běžnému“ 

územnímu plánování.
705

 

                                                 
700

 Srov. BELČÁKOVÁ, I.: Ochrana, tvorba a manažment krajiny, s. 86. 

701
 MĚKOTOVÁ, J.: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii, s. 143. 

702
 BELČÁKOVÁ, I.: Ochrana, tvorba a manažment krajiny, s. 86. 

703
 Ten krajinným plánování rozumí „racionální činnost, která převážně formou preventivně vyhotovené 

dokumentace reguluje činnost člověka v krajině“. Jako svůj cíl stanovuje potřebu „uvést do souladu trendy 

rozvoje lidské společnosti s principy ochrany přírody a krajiny“. SKLENIČKA, P.: Základy krajinného 

plánování, s. 209. 

704
 Srov. SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování, s. 209. 

705
 Srov. KOŠIČIAROVÁ, S. a kol.: Právo životného prostredia. 2. zmen. a rozš. vyd. Bratislava: 

Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 213. (Dále citováno jako „KOŠIČIAROVÁ, S.: Právo životného 

prostredia“). 
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M. Štefanovič a kolektiv ve vztahu k tvorbě krajiny v oblasti právní vědy ještě 

zavádí pojem krajinotvorba a definují ho jako působení člověka v aktivním slova smyslu 

na formování životního prostředí, ovšem pouze ve venkovském prostředí. Taková 

definice ovšem nemůže obstát, i přestože sami autoři dále zdůrazňují, že v současné době 

dochází ke sbližování právních úprav slovenského zemědělského práva a územního 

plánování, přičemž spojovacím prvkem mezi nimi je především zákon č. 543/2002 Z. z., 

o ochrane prírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „slovenský zákon o 

ochraně přírody a krajiny“) a zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů.
706

 Značný nedostatek autorka této práce vidí zejména v tom, že 

definice je pojata velmi úzce, zaměřuje se pouze na venkovské prostředí.
 
 

Lze tedy shrnout, že situace ohledně definování krajinného plánování je v prostředí 

Slovenské republiky stejně nepřehledná jako v České republice. 

Co se týče konkrétní právní úpravy krajinného plánování v slovenském právním 

řádu, je její aktuální stav v obdobném stavu jako právní úprava v ČR. Krajinné plánování 

je i přes jistou snahu slovenských zákonodárců stále nedostatečně upraveno a rozptýleno 

do mnoha zákonů. 

Krajinné plánování ve slovenském právním řádu stejně jako v české právní úpravě 

upravují jak nástroje soukromého práva, tak veřejného práva. To je pro obě právní úpravy 

shodné. 

V oblasti slovenského soukromého práva jsou to především instituty plynoucí ze 

zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„slovenský občanský zákoník“), jako jsou vlastnictví,
707

 nájem a věcná břemena.
708

 Ve 

vztahu k právní subjektivitě (osobnosti) a některým smluvním vztahům obchodních 

společností a družstev je to i zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, ve znění 

pozdějších předpisů. Nájem zemědělských pozemků, zemědělského závodu a lesních 

pozemků je v současné době ve slovenském právním řádu upraven především v zákoně 

                                                 
706

 Blíže ŠTEFANOVIČ, M.; KOŠIČIAROVA, S.; PIRČ, J.: Právo životného prostredia. Bratislava: 

IURA, 2001, s. 105. (Dále citováno jako „ŠTEFANOVIČ, M.; KOŠIČIAROVA, S.; PIRČ, J.: Právo 

životného prostredia“). 

707
 Ve slovenské právní terminologii, v legislativě i v právní vědě také často dochází k zaměňování termínů 

vlastníctvo a vlastnícke právo. Z toho důvodu zde také tyto dva pojmy nebudou rozlišovány.  Srov. 

LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. diel. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 448.  

708
 Viz ustanovení § 123 a násl., § 151n a násl. a § 663 a násl. slovenského občanského zákoníku. 
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č. 504/2003 Z. z., o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 

a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „slovenský zákon o nájmu zemědělské a lesní půdy“),
709

 přičemž subsidiárně se pro 

něj užije úprava nájmu ve slovenském občanském zákoníku.
710

 

V slovenské právní úpravě není zaveden institut pachtu, který byl v ČR 

znovuzaveden s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od 1. ledna 2014. 

Právo požívací je v právní úpravě SR stále zahrnuto v institutu nájmu
711

.
712

 

Nejvýznamnější roli ve vztahu k pozemkům, resp. ke krajině v SR shodně s právní 

úpravou ČR hrají především vlastnictví a nájem, konkrétně nájem zemědělských a 

lesních pozemků. Velká část zemědělské půdy je totiž na Slovensku taktéž 

pronajímána.
713

 

Ve veřejnoprávní úpravě SR je právní rámec krajinného plánování nastaven 

předpisy územního plánování, tedy slovenským stavebním zákonem spolu se 

souvisejícími předpisy,
714

 který je doplňován dalšími speciálními zákony.
715

 

Cílem územního plánování v SR je soustavně a komplexně upravovat jednak 

prostorové uspořádání a jednak funkční využívání řešeného území, dále se jím určují jeho 

zásady. Územní plánování se zabývá věcnou i časovou koordinací činností, které 
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 ŠTEFANOVIČ, M.: Pozemkové právo. 2. aktualiz. vyd. Bratislava: EURONION spol. s r. o., 2006, s. 32 

– 34. (Dále citováno jako „ŠTEFANOVIČ, M.: Pozemkové právo, 2. vyd.“). 

710
 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 slovenského zákona o nájmu zemědělské a lesní půdy. 

711
 V návrhu legislativního záměru kodifikace soukromého práva Ministerstva spravedlnosti SR je 

zamýšleno do právního řádu SR zavést vedle tradičního institutu nájmu také institut nazvaný árenda 

(pacht).  LAZÍKOVÁ, J.; BANDLEROVÁ, A.: Právne aspekty nájmu polnohospodárskej pody v 

Slovenskej republike. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV 

ČR, 2009, roč. 148, č. 5, s. 503. (Dále citováno jako „LAZÍKOVÁ, J.; BANDLEROVÁ, A.: Právne 

aspekty nájmu polnohospodárskej pody v Slovenskej republike“). 

712
 Srov. Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej 

zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z.: platný od 1. apríla 2016. Bratislava: Nová práca, 2016, s. 521. (Dále 

citováno jako „Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom“). 

713
  Srov. LAZÍKOVÁ, J.; BANDLEROVÁ, A.: Právne aspekty nájmu polnohospodárskej pody v 

Slovenskej republike, s. 503. 

714
 Např. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z., o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, zákon Slovenskej národnej rady č. 

138/1992 Zb., o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch atd. 

715
 ŠTEFANOVIČ, M.; KOŠIČIAROVA, S.; PIRČ, J.: Právo životného prostredia s. 105. 
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ovlivňují životní prostředí, dále ekologickou stabilitu území, jeho kulturně-historické 

hodnoty a rozvoj a také tvorbu krajiny. To vše v souladu se zásadou trvale udržitelného 

rozvoje. 

Jeho úkolem je vytvářet předpoklady, které slouží trvalému souladu všech činností 

v daném území, přičemž zvláštní důraz je kladen na ochranu životního prostředí, 

dosažení ekologické stability a zajištění trvale udržitelného rozvoje. Dále se také 

zaměřuje na šetrné užívání přírodních zdrojů spolu se zachováním jednak přírodních 

hodnot, ale také hodnot civilizačních a kulturních.
716

 

Mezi jeho základní koncepční nástroje se jmenovitě řadí územně plánovací 

podklady a územně plánovací dokumentace. 

Pod územně plánovací podklady spadají podklady, které slouží pro vypracování 

územně plánovací dokumentace,
717

 a skládají se z urbanistické studie, územního 

generelu, územní prognózy a posledně z územně-technických podkladů.
718

 

Územně plánovací dokumentace představuje již komplexní řešení území, jak 

z pohledu prostorového uspořádání území, tak i jeho funkčního využití.
719

 Územně 

plánovací dokumentace se dělí na celorepublikovou Koncepci územního rozvoje 

Slovenska a na tři typy územních plánů, které jsou odlišeny podle velikosti území, pro 

které jsou pořizovány, a to na územní plán regionu, územní plán obce a územní plán 

zóny.
720

 

Další koncepční nástroje, které se krajinnému plánování v slovenském právním 

řádu věnují a tvoří základní podklady pro samotné krajinné plánování, jsou upraveny ve 

zvláštních zákonech. Mezi ty nejvýznamnější se řadí především dokumenty územního 

systému ekologické stability a dokumenty péče o zvláště chráněné časti přírody a krajiny 

a o území mezinárodního významu upravené v slovenském zákoně o ochraně přírody a 

krajiny
721

 a vodní plány podle zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „slovenský vodní zákon“), pod 

                                                 
716

 Srov. ustanovení § 1 slovenského stavebního zákona. 

717
 ŠTEFANOVIČ, M.: Pozemkové právo, 2. vyd., s. 75. 

718
 Blíže ustanovení § 3 až 7a slovenského stavebního zákona. 

719
 KOŠIČIAROVÁ, S.: Právo životného prostredia, s. 208. 

720
 Blíže ustanovení § 8 až 31 slovenského stavebního zákona. 

721
 Srov. ustanovení § 54 odst. 2 slovenského zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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které se řadí Vodný plán Slovenska, jež se skládá z plánů péče povodí a programů 

opatření na dosáhnutí environmentálních cílů, označovaných jako programy opatření.
722

 

Novelou zákona č. 326/2005 Sb., o lesoch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„slovenský lesní zákon“),
723

 byly nahrazeny lesní hospodářské plány novým institutem, 

tzv. programy péče o lesy,
724

 které se na tvorbě krajiny SR také podílí. Dalším nástrojem 

jsou i pozemkové úpravy, které jsou zakotveny v zákoně Slovenskej národnej rady č. 

330/1991 Zb., o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „slovenský zákon o pozemkových úpravách“). Dílčí právní 

úpravu vztahující se ke krajinnému plánování v SR je možné nalézt také v předpisech 

ochrany zemědělské půdy především podle zákona č. 220/2004 Z. z., o ochrane a 

využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „slovenský zákon o ochraně a využívaní 

zemědělské půdy“) atd.
725

 

Čím se slovenská právní úprava od české právní úpravy značně odlišuje, je 

zavedením nového speciálního institutu do slovenského stavebního zákona, tzv. krajinno-

ekologického plánu, často označovaného zkratkou KEP, který byl do právního řádu SR 

zakotven s účinností od 1. července 2001. Stalo se tak zákonem č. 237/2000 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(dále jen ,,zákon č. 237/2000 Z. z.“). Tento zákon do slovenského stavebního zákona 

vnesl formální požadavek na vypracování krajinno-ekologického plánu, a to v rámci 

vypracování některých nástrojů územního plánování, konkrétně územního plánu obce a 

územního plánu regionu. 

                                                 
722

 Srov. ustanovení § 13 odst. 2, 3 slovenského stavebního zákona. 

723
 Konkrétně zákonem č. 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

724
 Blíže ustanovení § 40 a násl. slovenského lesního zákona. 

725
 KOŠIČIAROVÁ, S.: Právo životného prostredia, s. 213. 
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Krajinno-ekologickým plánem se rozumí „optimálne priestorové usporiadanie a 

funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické a 

socio-ekonomické podmienky“.
726

 

Tuto legislativní zkratku dále rozvíjí slovenský stavební zákon, který stanoví, že 

ekologicky optimálním prostorovým uspořádáním a funkčním využíváním území se chápe 

komplexní proces vzájemného uvádění v soulad prostorových požadavků pro 

hospodářské činnosti a dalších činností člověka na jedné straně s krajinno-ekologickými 

podmínkami na straně druhé, jež plynou ze struktury dané krajiny. Krajinno-ekologickým 

plánem má být zároveň zajištěna vhodná ekologická stabilita v prostorové struktuře  dané 

krajiny, ochrana a rozumné využívání jak přírody, tak i biodiverzity s přírodními zdroji. 

A stejně tak jím má být zabezpečena i ochrana spolu s tvorbou životního prostředí. 

Přičemž skrze strukturu krajiny a její jednotlivé prvky jsou stanovovány limity, omezení 

či podporující faktory pro požadované činnosti na vymezeném území.
727

 Jedná se tedy o 

ojedinělý právní nástroj krajinného plánování, jehož hlavním předmětem je krajina. 

Spolu se zakotvením krajinno-ekologického plánu mělo dojít i k přijetí 

samostatného zákona o krajinném plánování. Na základě usnesení vlády SR č. 481 B. 1, 

ze dne 11. června 2003 bylo uloženo Ministerstvu životního prostředí SR spolu 

s Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje SR připravit návrh takového zákona. 

V něm také měly být vedle zakotvení mnoha definic, mezi nimi i krajiny či 

krajinného plánování, upraveny krajinno-plánovacie podklady a krajinno-plánovacia 

dokumentácia. Krajinno-plánovací dokumentace se měla dále dělit na krajinnú štúdiu, 

krajinnú prognózu včetně zmíněného krajinného plánu. Samotné krajinné plány se dále 

měly členit na plán celoslovenskej úrovne, tj. krajinný plán Slovenska, plán regionálnej 

úrovne, tj. krajinný plán regiónu, a plán miestnej úrovne, tj. miestny krajinný plán, ze 

kterého měl vycházet územní plán obce. 

Tento zákon ovšem přijat nebyl. Jeden z jeho zamýšlených nástrojů, krajinno-

ekologický plán nebo také jinak nazvaný krajinný plán se stal uvedením v život zákonem 

č. 237/2000 Z. z. osamoceným nesystémovým nástrojem, který tvoří jednu ze součástí 

průzkumů a rozborů v procesu obstarávání územně plánovací dokumentace, konkrétně 
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 Srov. ustanovení § 19c odst. 2 slovenského stavebního zákona. 

727
 Srov. ustanovení § 139a odst. 4 slovenského stavebního zákona. 
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územního plánu obce a územního plánu regionu
728

. Krajinné plánování tak i 

v slovenském právním řádu dosud nepředstavuje samostatnou oblast právní úpravy, ale 

stále se řadí pod úpravu územního plánování.
729

 

V roce 2000 byl ke zpracování krajinno-ekologických plánů pro územní plány obcí 

vypracován Metodický postup ekologicky optimálního využívání území v rámci 

průzkumů a rozborů pro územní plán obce, který vypracovala T. Hrnčiarová a kolektiv na 

základě zadání Ministerstvem životního prostředí SR.
730

 Následně se tato metodika stala 

doporučenou pro vytváření krajino-ekologického plánu.
731

 

Tato metodika vycházela z mnohem starší metodiky, která má na Slovensku dlouho 

tradici. Metodika LANDEP, která posloužila jako základní doktrína,
732

 byla zpracovaná 

již v 70. až 80. letech 20. století v tehdejším Československu.
733

 Stalo se tak v Ústavu 

experimentální biologie a ekologie při Slovenské akademii věd v Bratislavě. Kolektiv byl 

veden M. Ružičkou.
734

 Tato metodika dosáhla mezi zahraničními odborníky 

                                                 
728

 Srov. ustanovení § 19a odst. 1 a § 19c odst. 2 slovenského stavebního zákona. 
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 OFFERTÁLEROVÁ, M.: Krajinno-ekologické plánovanie a krajinnoekologická dokumentácia pre 

potreby integrovaného manažměntu krajiny. In RUSKO, M.; KLINEC, I.; NEMOGA, K. (eds.): Globálne 

existenciálne riziká ’2016: recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, 

Bratislava, SR, 15. november 2016 [online]. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie [cit. 13.1.2018]. 

Dostupné z WWW: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2016_conference_GER__p-

117__Offert%C3%A1lerov%C3%A1__-kpl-__f4.pdf>. 

730
 IZAKOVIČOVÁ, Z.: Krajinnoekologický plán – účinný nástroj optimálneho využitia potenciálu daného 

územia. In DRESLEROVÁ, J.; PACKOVÁ, P. (eds): Ekologie krajiny a krajinné plánování. Sborník 

krajiny 2. Sborník příspěvků z konference CZ-IALE, 14. - 16. září 2006 v Lednici. Kostelec nad Černými 

lesy: Lesnická práce pro Českou společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizaci CZ-IALE, 2006, 

s. 40. (Dále citováno jako „IZAKOVIČOVÁ, Z.: Krajinnoekologický plán – účinný nástroj optimálneho 

využitia potenciálu daného územia“). 
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 IZAKOVIČOVÁ, Z.; MOYZEOVA, M.: Krajinnoekologický plán – základný nástroj optimálního 

priestorového plánovania [online]. Vydáno 2006 [cit. 2.2.2018]. Dostupné z WWW: 

<https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/actaenvi/ActaEnvi_2006_1/04_Izakovicova_Moyzeova.pdf>. 
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 HRNČIAROVÁ, T.: Krajinnoekologický/krajinný plán. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej 

ekológie Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 48, č. 3, s. 179. (Dále citováno jako „HRNČIAROVÁ, T.: 

Krajinnoekologický/krajinný plán“). 
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mezinárodního uznání, dokonce byla zahrnuta mezi doporučené metodiky k zajištění 

integrovaného přístupu k plánování krajiny a hospodaření se zdroji do dokumentu 

Agenda 21. 

Metodika LANDEP směřuje k systémově uspořádanému souhrnu aplikovaných 

krajině-ekologických metodik a metod, které mají vést k vyhotovení krajino-ekologicky 

vyváženému prostorovému uspořádání daného území, včetně jeho funkčního využití.
735

 

Metodika LANDEP v sobě zahrnuje konkrétně 5 kroků, jež tvoří analýzy, syntézy, 

interpretace, evaluace a propozice (vlastní návrhy). Jako její cíl bylo stanoveno optimálně 

funkční členění krajiny, které spočívá v návrhu optimálního rozmístění společenských 

činností v posuzované krajině.
736

 

J. Měkotová k metodice LANDEP uvádí, že její cíle spolu s cíli trvale udržitelného 

rozvoje lze v zásadě nalézt také v cílech českého zákona EIA, tedy v posuzování vlivů na 

životní prostředí.
737

 

Metodický postup ekologicky optimálního využívání území v rámci průzkumů a 

rozborů pro územní plán obce z roku 2000 metodiku LANDEP modifikuje a svoje kroky 

definuje a označuje jako krajinnoekologickou analýzu, ve které se zabývá výchozími 

informacemi o krajině, syntézu, jejímž výsledkem jsou typy krajinných komplexů, 

interpretaci, ve které se soustředí na vnímání krajiny, její estetické hodnoty a 

environmentální problémy, hodnocení, ve kterém je stanovována vhodnost využití 

sledovaného území podle vlastností krajiny, a posledním krokem jsou krajinnoekologické 

návrhy tzv. krajinno-ekologický plán či krajinný plán, ve kterém dochází k přenosu 

výsledků celého procesu do mapového podkladu.
738

 

Jak tedy krajinno-ekologický plán zavedený do slovenského právního řádu 

zákonem č. 237/2000 Z. z. hodnotit? S ohledem na výše uvedené jej nelze hodnotit jako 

samostatný nástroj krajinného plánování. Jedná se pouze o jeden z průzkumů a rozborů, 

které mj. tvoří územně plánovací podklady a další závazné podklady, které mají přinést 
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 Srov. BELČÁKOVÁ, I.: Ochrana, tvorba a manažment krajiny, s. 94 - 95. 
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 Blíže NEPOMUCKÝ, P.; SALAŠOVÁ, A.: Krajinné plánování, s. 25. 
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 Cíle, ke kterým podle J. Měkotové míří hodnocení EIA, jsou: udržet a zvyšovat produktivitu daného 

území, snižovat v něm environmentální hrozby, zachovat území ekologicky hodnotné a zachovat jeho 

potenciál, dále být na jedné straně z hospodářského hlediska životaschopný, ale zároveň sociálně přijatelný. 

MĚKOTOVÁ, J.: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii, s. 142 - 143. 
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 Blíže HRNČIAROVÁ, T.: Krajinnoekologický/krajinný plán, s. 180 -183. 
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poznatky o stavu a možnostech daného území, z pohledu vývoje jeho prostorového 

uspořádání spolu s jeho funkčním využitím, určením hlavních problémů včetně střetů 

zájmů v dané lokalitě. Závěry z těchto průzkumů a rozborů slouží jenom k  vypracování 

zadání, konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace.
739

 

Krajinno-ekologický plán zakotvený v současné právní úpravě Slovenské republiky 

trpí mnohými nedostatky, které lze spatřovat v jeho nesystémovosti, absenci zákona o 

krajinném plánování, nedořešeném postavení v legislativě SR, dále v nedostatku 

odborníků, zkušeností a prostředků na jeho zpracování, často i v jeho nepochopení a v 

malé informovanosti veřejnosti atd.
740

 

5.1 Shrnutí 

Právní úprava krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí 

zakotvená v právním řádu Slovenské republiky se přes veškerou snahu slovenských 

zákonodárců velice podobá nedostatečné právní úpravě České republiky.  

Pojem krajina je definován ve slovenském stavebním zákoně a shodně jako v případě 

české legální definice krajiny chybí i v slovenské definici zásadní aspekt krajiny 

zachycený v Evropské úmluvě o krajině, tj. jak krajinu vnímají její obyvatelé. 

V slovenském vnitrostátním právním řádu není definice krajinného plánování zakotvena, 

stejně jako je tomu v právním řádu České republiky. 

Slovenská republika je taktéž jako Česká republika signatářem významných 

mezinárodních úmluv, které se ke krajině, krajinnému plánování a ochraně přírodních 

složek životního prostředí vztahují, tj. Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji 

Karpat, včetně jejích protokolů, Úmluvy o ochraně Alp, včetně jejích protokolů, a to 

prostřednictvím přistoupení EU k této mezinárodní úmluvě. V neposlední řadě jsou oba 

státy také signatáři té nejvýznamnější úmluvy vztahující se ke krajině, Evropské úmluvy 

o krajině. 

Právní úprava krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí 

v slovenském právu je roztříštěna do mnoha zákonů, není ucelená a nesplňuje nároky pro 

zavedení funkčního a účinného institutu krajinného plánování. 

                                                 
739

 Srov. ustanovení § 19c odst. 1 slovenského stavebního zákona. 

740
 IZAKOVIČOVÁ, Z.: Krajinnoekologický plán – účinný nástroj optimálneho využitia potenciálu daného 

územia, s. 43 – 44.  
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Slovenský právní řád ve vztahu ke krajině, jejímu plánování a ochraně přírodních 

složek životního prostředí poskytuje tyto soukromoprávní instituty: vlastnictví, nájem a 

věcná břemena. Oproti české právní úpravě v slovenském právním řádu není zakotven 

znovu zavedený institut pachtu. 

 Právní rámec veřejnoprávní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních 

složek životního prostředí zajišťují předpisy územního plánování, předně slovenský 

stavební zákon. Ten zavádí územně plánovací podklady, pod které spadají urbanistické 

studie, územní generely, územní prognózy a územně-technické podklady, a územně 

plánovací dokumentace, dělící se na Koncepci územního rozvoje Slovenska a územní 

plán regionu, územní plán obce a územní plán zóny.  

Dalšími koncepčními nástroji, jež se v slovenském právním řádu na krajinném 

plánování a ochraně přírodních složek životního prostředí podílejí, jsou především tyto 

nástroje: v slovenském zákoně o ochraně přírody a krajiny zakotvené dokumenty 

územního systému ekologické stability a dokumenty péče o zvláště chráněné časti přírody 

a krajiny a o území mezinárodního významu, v slovenském vodním zákoně zakotvené 

vodní plány, tj. vodný plán Slovenska, plány péče povodí a programy opatření na 

dosáhnutí environmentálních cílů, v slovenském lesním zákoně zakotvené programy péče 

o lesy a v slovenském zákoně o pozemkových úpravách zakotvené pozemkové úpravy. 

Tento výčet není taxativní. Dílčí úpravu vztahující se ke krajinnému plánování a ochraně 

přírodních složek životního prostředí lze nalézt též v předpisech ochrany zemědělské 

půdy slovenského zákona o ochraně a využívaní zemědělské půdy atd.  

V tomto směru je situace v slovenském právním řádu stejná jako v České republice, 

převládá roztříštěnost právní úpravy do mnoha zákonů a stejně tak zásadní nedostatečnost 

právní úpravy vztahující se ke krajinnému plánování a ochraně přírodních složek 

životního prostředí. 

Čím se však slovenská právní úprava krajinného plánování a ochrany přírodních 

složek životního prostředí od té české zásadně liší, je zavedením institutu tzv. krajinno-

ekologického plánu. Ten byl do slovenského stavebního zákona zakotven s účinností od 

1. července 2001, čímž byl do slovenského stavebního zákona vnesen formální 

požadavek na vypracování optimálního prostorového uspořádání a funkční využívání 

území s přihlédnutím na krajinno-ekologické, kulturně-historické a socio-ekonomické 

podmínky v rámci územního plánu obce a územního plánu regionu, a byl tak zaveden 

unikátní právní nástroj krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního 

prostředí, v jehož středu stojí krajina.  
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S jeho zavedením se současně počítalo také s přijetím samostatného zákona o 

krajinném plánování, kterým mělo dojít k zakotvení krajinno-plánovacích podkladů na 

všech úrovních, tj. státní, regionální a místní, do právního řádu Slovenské republiky. 

Z tohoto záměru nakonec ovšem sešlo. Krajinno-ekologický plán tak zůstal ojedinělým 

nesystémovým nástrojem, jenž tvoří jednu ze součástí průzkumů a rozborů v procesu 

obstarávání územně plánovací dokumentace, konkrétně územního plánu obce a územního 

plánu regionu. Krajinné plánování tedy ani v slovenském právním řádu nepředstavuje 

samostatnou oblast právní úpravy, ale stále se řadí především pod právní úpravu 

územního plánování. 

Lze tedy uzavřít, že i přes snahu slovenských zákonodárců se do dnešního dne 

nepodařilo do právního řádu Slovenské republiky zavést komplexní a funkční instituty 

krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí. Inspiraci tak lze 

v slovenské právní úpravě nacházet pouze v otevření široké diskuze a ve snaze o 

zavedení krajinného plánování do právního řádu. 

  



144 

 

Závěr 

Rigorózní práce si za svůj cíl stanovila provést analýzu právní úpravy krajinného 

plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí v právním řádu České 

republiky. Současně si práce za svůj cíl stanovila zabývat se mezinárodněprávní úpravou 

vztahující se k české krajině, jejímu plánování a ochraně přírodních složek životního 

prostředí a komparací české právní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních 

složek životního prostředí s právní úpravou v právním řádu Slovenské republiky. 

Evropská úmluva o krajině: 

Definice krajinného plánování není v českém vnitrostátním právu upravena. Do 

českého právního řádu byla zavedena až s přijetím Evropské úmluvy o krajině, jež byla se 

souhlasem Parlamentu ČR ratifikována prezidentem republiky a následně vyhlášena ve 

Sbírce mezinárodních smluv pod č. 13/2005 Sb. m. s. 

Krajinným plánováním se podle Evropské úmluvy o krajině rozumí proces studia 

krajiny, jejího navrhování a vytváření, který má vést ke zvyšování kvality krajiny, 

k obnově, či tvorbě krajiny a k uspokojování tužeb lidí, kteří v ní žijí. Prostřednictvím 

krajinného plánování má docházet nejenom k zachování hodnot evropských krajin, ale 

též k jejich zmnožování. 

Česká republika se přistoupením k Evropské úmluvě o krajině zavázala naplňovat 

všechny cíle této úmluvy, tj. nejen podporovat ochranu krajiny, ale také správu krajiny a 

krajinné plánování a současně se v těchto oblastech podílet na organizaci spolupráce na 

evropské úrovni. Signatáři úmluvy jsou mimo jiné povinni vytvářet a provádět krajinné 

politiky, jejichž cílem má být ochrana krajiny, péče o ní a její plánování, a to společně s 

dalšími zvláštními opatřeními. Česká republika se v souladu s Doporučením Výboru 

ministrů členským zemím o pokynech pro implementaci Evropské úmluvy o krajině 

rozhodla pro cestu začlenění krajinné dimenze do všeobecného plánování. Jak bude dále 

uvedeno, závazek zavedení krajinného plánování není dosud v České republice řádně 

naplňován. 

Evropská úmluva o krajině také zavádí vlastní právní definici krajiny, která 

v porovnání s českou vnitrostátní legální definicí krajiny upravenou v zákoně o ochraně 

přírody a krajiny jako další definiční znak krajiny vymezuje to, jak je krajina vnímána 

lidmi. Unikátnost této mezinárodněprávní definice krajiny lze spatřovat především ve 
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snaze upozornit na další funkce krajiny, které jsou v české právní definici opomíjeny, 

např. její estetické, kulturní, sociální, dokonce i emoční funkce ve vztahu k jejím 

obyvatelům. Podle zjištění autorky této práce česká legální definice krajiny tento 

významný aspekt krajiny dosud přehlíží. Je třeba si taktéž uvědomit, že výše uvedená 

mezinárodněprávní definice krajiny v Evropské úmluvě o krajině nepředstavuje 

univerzální definici krajiny, která by obsáhla její složitou podstatu. To dokládá i 

existence značného množství dalších definic krajiny, jichž je užíváno v rozličných 

vědních oborech. Ty mezi sebou spojuje zejména polyfunkčnost krajiny. 

Evropská úmluva o krajině se od dalších mezinárodních úmluv vztahujících se ke 

krajině odlišuje tím, že upravuje krajinu a její plánování z komplexního hlediska. Krajina 

představuje primární objekt jejího zájmu. Úmluva s přijetím Protokolu, jímž se mění 

Evropská úmluva o krajině, který nabyde účinnosti nejpozději dne 1. srpna 2018, přináší 

několik novinek, a to kromě změny názvu úmluvy na Úmluvu Rady Evropy o krajině 

(Council of Europe Landscape Convention), také její otevření mimoevropským státům. 

Úmluva Rady Evropy o krajině se tak stane první celosvětovou úmluvou zabývající se 

především krajinou. 

Úmluva přes svůj nepopíratelný přínos trpí absencí účinných nástrojů, jež by mohly 

vést k opravdovému prosazování jí vytyčených cílů. Je tedy na místě uvažovat o přijetí 

takových opatření, jež by pomohla cíle úmluvy lépe naplňovat.  

Právní úprava krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního 

prostředí v českém právním řádu: 

V českém právním řádu nenalezneme žádný komplexní institut krajinného 

plánování, který by naplňoval kritéria stanovená Evropskou úmluvou o krajině. Právní 

úprava krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí je v České 

republice prováděna prostřednictvím velkého množství právních předpisů a autorka této 

práce ji hodnotí jako nedostatečnou. 

Na právní úpravě krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního 

prostředí v českém právu se vedle sebe podílí veřejnoprávní nástroje spolu s nástroji 

soukromoprávními. 

Na prvním místě mezi soukromoprávními nástroji krajinného plánování v ČR stojí 

vlastnictví pozemků. Kromě povinností vyplývajících ze specifik pozemků, resp. půdy 

jako předmětu vlastnictví jsou vlastníkovi pozemku dána mnohá oprávnění, jako je 
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pozemek držet, nakládat s ním dle svého uvážení, měnit jeho podstatu, brát z něj plody a 

především jej užívat a přenechat jej osobě odlišné od jeho vlastníka. Mezi další 

významné soukromoprávní nástroje krajinného plánování v ČR patří instituty 

závazkového práva, nájem a znovu zavedený pacht. S ohledem na množství specifik 

zemědělských a lesních pozemků byl s účinností nového občanského zákoníku do 

českého právního řádu také zaveden institut zemědělského pachtu. 

Dopady těchto soukromoprávních institutů na českou krajinu lze sledovat ve 

výsledcích statistických šetření Českého statistického ústavu. Z nich lze vyčíst, že 

přibližně tři čtvrtiny všech zemědělských pozemků jsou propachtovány a nejsou 

obhospodařovány vlastníky pozemků. Zejména poválečné události v druhé části 

20. století způsobily, že došlo k zásadnímu poničení vztahů mezi půdou a jejími 

vlastníky, resp. lidmi, co na půdě hospodařili, a tito lidé již dnes nejsou ochotni a ani 

fakticky schopni půdu sami obhospodařovat. Tato skutečnost se projevuje především 

v odlišném způsobu obhospodařování zemědělských pozemků. Zatímco uvědomělý 

vlastník se snaží o půdu náležitě pečovat, aby mu dobře sloužila a zachoval ji dalším 

generacím, pachtýř se na konkrétní pozemek většinou dívá pouze z pohledu 

maximalizace svého zisku. Takovým uživatelům půdy chybí dlouhodobější vize a 

motivace k zachování a zlepšování její kvality. K tomuto problému české půdy a krajiny 

se přidává nevyvážená struktura složení subjektů, jež v České republice obhospodařují 

zemědělskou půdu. V rukou neúměrně malého počtu subjektů je soustředěna značná část 

celkové výměry zemědělských pozemků. Většina výměry zemědělské půdy v ČR je 

obhospodařována právnickými osobami, hospodařícími ve velkých celcích. Tím je 

pokračováno v postupném, ale trvalém snižování rozmanitosti české krajiny a současně 

také v oslabování jejích dalších funkcí. 

Jestliže ze strany samotných vlastníků a uživatelů půdy neexistuje dostatečná 

motivace k šetrnému využívání půdy, resp. též krajiny, je na místě, aby do těchto 

komplikovaných vztahů zasáhl stát. Stát by měl za přispění expertů zavést komplexní 

politiku věnující se krajině a současně informovat veřejnost i vlastníky pozemků včetně 

jejich uživatelů o vhodných způsobech užívání půdy a rizicích špatného zacházení 

s půdou, resp. s krajinou, tedy provádět soustavnou osvětu. Dále by měl stanovit přísnější 

podmínky pro samotné užívání půdy. Vzhledem k mnoha významným funkcím půdy a 

krajiny by se tato problematika měla stát prioritou státu. 
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Mezi nejvýznamnější veřejnoprávní nástroje krajinného plánování a ochrany 

přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu lze řadit nástroje územního 

plánování, vodního plánování a lesního plánování. Těmito nástroji se autorka této práce 

již zabývala ve své diplomové práci s názvem Tvorba krajiny v právu.  

Jak bylo v této rigorózní práci zjištěno, ke shora uvedeným nástrojům, jež se podílí 

na krajinném plánování a ochraně přírodních složek životního prostředí v ČR, lze dále 

řadit nástroje pozemkových úprav, nástroje péče o zvláště chráněná území (tj. plány péče 

o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

památky a chráněné krajinné oblasti a nově zavedené zásady péče o národní parky) a 

nástroje územního systému ekologické stability krajiny. K nim se dále přidávají speciální 

nástroje, a to ochrana krajinného rázu a přírodní park. Dalšími právními nástroji ve 

vztahu ke krajinnému plánování disponuje také právní úprava ochrany zemědělského 

půdního fondu a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, neboť s krajinným 

plánováním a ochranou přírodních složek životního prostředí je neodmyslitelně spjata 

také půda a její ochrana. Další nástroje krajinného plánování a ochrany přírodních složek 

životního prostředí v ČR nebyly do této rigorózní práce vzhledem k jejímu rozsahu 

zařazeny záměrně. 

Společný problém všech těchto nástrojů spočívá v tom, že se na krajinu 

nesoustředí komplexně a z dlouhodobého hlediska. Nevýhodou je jejich úzké zaměření. 

Všechny výše uvedené nástroje ani ve svém souhrnu nepředstavují dostatečný a funkční 

nástroj pro krajinné plánování a ochranu přírodních složek životního prostředí v České 

republice, k jehož zajištění se Česká republika prostřednictvím Evropské úmluvy o 

krajině zavázala. 

Právní úprava krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního 

prostředí v slovenském právním řádu: 

Obdobná situace panuje také v právním řádu Slovenské republiky. Právní úprava 

krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí je v slovenském 

právním řádu taktéž rozptýlena do mnoha zákonů. Slovenská republika je stejně jako 

Česká republika vázána identickými mezinárodními úmluvami vztahujícími se ke krajině, 

mezi jinými především Evropskou úmluvou o krajině. Z té pro ni vyplývají shodné 

závazky. Jak bylo v této práci zjištěno, Slovenská republika stejně tak jako Česká 
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republika dosud dostatečně neplní své povinnosti ve vztahu ke krajině a krajinnému 

plánování. 

Co od sebe tyto dvě právní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních 

složek životního prostředí odlišuje, je zavedení speciálního nástroje do slovenského 

stavebního zákona, tzv. krajinno-ekologického plánu. Stalo se tak zákonem 

č. 237/2000 Z. z., jehož účinnost byla stanovena ke dni 1. července 2001. Podle tohoto 

zákona má krajinno-ekologický plán představovat komplexní proces, ve kterém jsou do 

vzájemného souladu uváděny prostorové požadavky pro hospodářské činnosti a další 

činnosti lidí spolu s krajinno-ekologickými podmínkami plynoucími ze struktur krajiny. 

Má jím být zajištěna ekologická stabilita v prostorové struktuře  krajiny, dále ochrana a 

rozumné využívání přírody, a stejně tak i biodiverzity a životního prostředí člověka. 

K procesu vytváření krajinno-ekologického plánu byl současně v roce 2000 zpracován 

doporučující Metodický postup ekologicky optimálního využívání území v rámci 

průzkumů a rozborů pro územní plán obce, vycházející z mezinárodně uznávané 

metodiky LANDEP. 

V souvislosti se zavedením institutu krajinno-ekologického plánu mělo též dojít k 

přijetí zákona o krajinném plánování, který by mj. zakotvil definici krajiny a krajinného 

plánovaní, zavedl komplexní péči o krajinu na všech úrovních státu, tj. státní, regionální a 

místní, a stal se rovnocenným nástrojem ve vztahu k územnímu plánování. K tomu ovšem 

nedošlo. Krajinno-ekologický plán jako jeden z jeho zamýšlených institutů se s přijetím 

dílčího zákona č. 237/2000 Z. z. stal osamoceným a nesystémovým nástrojem krajinného 

plánování a v současné době tvoří jednu ze součástí průzkumů a rozborů v procesu 

pořizování územně plánovací dokumentace – územního plánu obce a územního plánu 

regionu. Přes veškerou snahu se tak krajinno-ekologický plán stal jakýmsi podružným 

nástrojem územního plánování. 

Do dnešního dne se tak nepodařilo do právního řádu Slovenské republiky zavést 

komplexní a funkční instituty krajinného plánování ve smyslu Evropské úmluvy o 

krajině. Česká republika může v slovenské právní úpravě nacházet inspiraci pouze co 

do otevření široké diskuze a v samotné snaze o zavedení krajinného plánování do 

právního řádu. 

Návrhy na zlepšení právní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních 

složek životního prostředí v českém právním řádu: 
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S ohledem na zjištění učiněná v této práci autorka práce jako možné zlepšení české 

právní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí 

z pohledu de lege ferenda navrhuje, aby byla do českého právního řádu v co nejbližší 

možné době v souladu s Evropskou úmluvou o krajině zavedena celostátní krajinná 

politika spolu s účinnými nástroji krajinného plánování, jež by se věnovaly ochraně 

krajiny, krajinnému plánování a péči o krajinu na všech úrovních, tj. na celostátní, 

regionální i místní. Optimálním řešením pro zavedení těchto institutů do českého 

právního řádu by bylo přijetí samostatného zákona o krajinném plánování. 

Správně nastavená právní úprava krajinného plánování by jistě vedla ke zlepšení 

vzhledu a stavu české krajiny. Prostřednictvím celostátní krajinné politiky a krajinných 

plánů na všech úrovních státu by se dalo zabránit dlouhodobému záboru půdy, zhoršování 

kvality půdy, devastaci a ztrátě české krajiny. Krajinné plánování by se mělo stát 

komplementárním nástrojem k územnímu plánování, které se v současné době 

soustřeďuje spíše na výstavbu než na krajinu a její potřeby. 

Samotné přijetí právní úpravy krajinného plánování do českého právního řádu 

ovšem nestačí. Je třeba, aby se do péče o krajinu zapojili také její obyvatelé. Lidé si svůj 

ztracený vztah ke krajině musí znovu najít, připomenout si ho, či si jej znovu vytvořit. Za 

tím účelem by měl stát také zvážit možnosti rozšiřování a zlepšování informovanosti 

obyvatel ČR o krajině a jejích potřebách, neboť stejně jako lidé svými činnostmi působí 

na krajinu, stejně tak krajina působí také na ně.  
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Seznam zkratek 

AGC  Agrocenzus 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

CPDAT Řídící výbor Rady Evropy pro kulturní dědictví 

CO-DBP Výbor pro činnosti Rady Evropy v oblasti biologické a krajinné  

rozmanitosti 

ČR  Česká republika 

ČSFR  Česká a Slovenská Federativní Republika 

EIA  Enviromental Impact Assessment, posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí 

EU  Evropská unie 

EÚK  Evropská úmluva o krajině 

FAO  Food and Agriculture Organization, organizace OSN pro výživu a 

zemědělství  

FO  fyzická osoba 

KEP  krajinno-ekologický plán 

KS  krajský soud 

LANDEP Landscape Ecological Planning, krajinně ekologické plánování  

MS  městský soud 

NS  Nejvyšší soud ČR 

NSS  Nejvyšší správní soud ČR 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

PFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PO  právnická osoba 
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SR  Slovenská republika 

UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kultury 

ÚS  Ústavní soud ČR 

ÚSES  územní systém ekologické stability krajiny 

ZOPŘK zákon o ochraně přírody a krajiny 

ŽP  životní prostředí 
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Příloha č. 2 

Zemědělské subjekty a jejich obhospodařovaná zemědělská půda v 
letech 2000 až 2016 - část. 1 
Tabulka č. 1 

  

        
        2000   2005   

        absolutně podíl v % absolutně podíl v % 

subjekty FO 
  

zemědělské subjekty        23 714,00        89,40           20 523,00         88,34     

  
  

obhospodařovaná z. půda      923 775,00        25,60      1 013 306,00         28,71     

      průměrná výměra v ha               39,00      x  -  -  

subjekty PO 
  

zemědělské subjekty          2 825,00        10,60             2 710,00         11,66     

  
  

obhospodařovaná z. půda   2 680 625,00        74,40      2 516 111,00         71,29     

      průměrná výměra v ha             949,00      x  -  -  

  obchodní  
 

zemědělské subjekty          1 948,00          7,30      - -  

  společnosti 
 

obhospodařovaná z. půda   1 578 841,00        43,80      - -  

      průměrná výměra v ha             810,00      x   - -  

  
 

s.r.o. zemědělské subjekty          1 310,00          4,90      - -  

  
  

obhospodařovaná z. půda      783 686,00        21,70      - -  

      průměrná výměra v ha             598,00      x   - -  

  
 

a.s. zemědělské subjekty             602,00          2,30      - -  

  
  

obhospodařovaná z. půda      779 696,00        21,60      - -  

      průměrná výměra v ha          1 295,00      x   - -  

  družstva 
 

zemědělské subjekty             740,00          2,80      - -  

  
  

obhospodařovaná z. půda   1 059 447,00        29,40      - -  

      průměrná výměra v ha          1 432,00      x   - -  

Zemědělské  
  

zemědělské subjekty        26 539,00      100,00           23 233,00       100,00     

subjekty 
  

obhospodařovaná z. půda   3 604 400,00      100,00      3 529 416,00       100,00     

Celkem     průměrná výměra v ha             136,00      x      
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Zemědělské subjekty a jejich obhospodařovaná zemědělská půda v letech 2000 až 2016 -  
část. 2 
Tabulka č. 1 

        
        2010   2013   

        absolutně podíl v % absolutně podíl v % 

subjekty FO 
  

zemědělské subjekty        19 781,00        86,50            23 345,00         88,90     

  
  

obhospodařovaná z. půda   1 013 303,00        29,10       1 063 960,00         30,50     

      průměrná výměra v ha               51,00      x                46,00      x  

subjekty PO 
  

zemědělské subjekty          3 083,00        13,50              2 901,00         11,10     

  
  

obhospodařovaná z. půda   2 470 197,00        70,90       2 427 858,00         69,50     

      průměrná výměra v ha             801,00      x              837,00      x  

  obchodní  
 

zemědělské subjekty          2 432,00        10,60              2 295,00           8,70     

  společnosti 
 

obhospodařovaná z. půda   1 706 264,00        49,00       1 695 943,00         48,60     

      průměrná výměra v ha             702,00      x              739,00      x  

  
 

s.r.o. zemědělské subjekty          1 751,00          7,70              1 616,00           6,20     

  
  

obhospodařovaná z. půda      802 631,00        23,00          804 960,00         23,10     

      průměrná výměra v ha             458,00      x              498,00      x  

  
 

a.s. zemědělské subjekty             649,00          2,80                 630,00           2,40     

  
  

obhospodařovaná z. půda      891 479,00        25,60          875 498,00         25,10     

      průměrná výměra v ha          1 374,00      x           1 390,00      x  

  družstva 
 

zemědělské subjekty             527,00          2,30                 516,00           2,00     

  
  

obhospodařovaná z. půda      733 798,00        21,10          702 695,00         20,10     

      průměrná výměra v ha          1 392,00      x           1 362,00      x  

Zemědělské  
  

zemědělské subjekty        22 864,00      100,00            26 246,00       100,00     

subjekty 
  

obhospodařovaná z. půda   3 483 500,00      100,00       3 491 818,00       100,00     

Celkem     průměrná výměra v ha             152,00      x              133,00      x  
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Zemědělské subjekty a jejich obhospodařovaná zemědělská půda v letech 2000 až 2016 -  
část. 3 
Tabulka č. 1 

        
        2013   2016   

        absolutně podíl v % absolutně podíl v % 

subjekty FO 
  

zemědělské subjekty        23 345,00         88,90            23 402,00         88,20     

  
  

obhospodařovaná z. půda   1 063 960,00         30,50       1 040 124,00         30,10     

      průměrná výměra v ha               46,00      x                44,00       x   

subjekty PO 
  

zemědělské subjekty          2 901,00         11,10              3 123,00         11,80     

  
  

obhospodařovaná z. půda   2 427 858,00         69,50       2 416 521,00         69,90     

      průměrná výměra v ha             837,00      x              774,00       x   

  obchodní  
 

zemědělské subjekty          2 295,00           8,70              2 507,00           9,59     

  společnosti 
 

obhospodařovaná z. půda   1 695 943,00         48,60       1 720 555,00         49,80     

      průměrná výměra v ha             739,00      x              739,00       x   

  
 

s.r.o. zemědělské subjekty          1 616,00           6,20              1 836,00           6,90     

  
  

obhospodařovaná z. půda      804 960,00         23,10          839 877,00         24,30     

      průměrná výměra v ha             498,00      x              498,00       x   

  
 

a.s. zemědělské subjekty             630,00           2,40                 621,00           2,30     

  
  

obhospodařovaná z. půda      875 498,00         25,10          862 945,00         25,00     

      průměrná výměra v ha          1 390,00      x           1 390,00       x   

  družstva 
 

zemědělské subjekty             516,00           2,00                 502,00           1,90     

  
  

obhospodařovaná z. půda      702 695,00         20,10          668 104,00         19,30     

      průměrná výměra v ha          1 362,00      x           1 362,00       x   

Zemědělské  
  

zemědělské subjekty        26 246,00       100,00            26 525,00       100,00     

subjekty 
  

obhospodařovaná z. půda   3 491 818,00       100,00       3 456 646,00       100,00     

Celkem     průměrná výměra v ha             133,00      x              130,00      x  
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Graf č. 4 - Struktura zemědělských subjektů v roce 2000 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

HANIBAL, Josef; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, kontaktní pracoviště 

FADN. Strukturální šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení - 2013: ČÁST II. 

ANALÝZA VÝSLEDKŮ FSS 2013: 1. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 A 

AGROCENZU 2000 [online]. Český statistický úřad. Vydáno 16. března 2015 [cit. 

10.1.2018]. Dostupné z WWW: 

<https://www.czso.cz/documents/10180/26566189/27016815k05.pdf/5e0be805-0fde-

44b5-a73e-cb2fb9239bda?version=1.1>. 

https://www.czso.cz/documents/10180/26566189/27016815k05.pdf/5e0be805-0fde-44b5-a73e-cb2fb9239bda?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/26566189/27016815k05.pdf/5e0be805-0fde-44b5-a73e-cb2fb9239bda?version=1.1


176 

 

Graf č. 5 - Najatá a vlastní zemědělská půda podle velikostních skupin v roce 2013 

Zdroj:   

Český statistický úřad. Strukturální šetření v zemědělství - 2013: Zemědělství 

celkem: Graf 3 Najatá a vlastní zemědělská půda podle velikostních skupin [online]. 

Vydáno 5. září 2014 [cit. 11.1.2018]. Dostupné z WWW: 

<https://www.czso.cz/csu/czso/270151-14-n_2014-01>. 
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Krajinné plánování a ochrana přírodních složek životního 

prostředí v českém právu 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce pojednává o právní úpravě krajinného plánování a ochraně 

přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. Rigorózní práce navazuje 

na autorčinu diplomovou práci nazvanou „Tvorba krajiny v právu“. Termíny – tvorba 

krajiny a krajinné plánování – spolu úzce souvisí. Autorka se rozhodla téma krajinného 

plánování doplnit, jelikož toto téma nebylo možné v mezích diplomové práce zcela 

vyčerpat. Tato rigorózní práce diplomovou práci doplňuje a téma dále a podrobněji 

rozvíjí. Celá šíře tématu ovšem není ani touto rigorózní prací vyčerpána. 

Cílem této rigorózní práce je zanalyzovat právní úpravu krajinného plánování a 

ochranu přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. Konkrétně je pak 

jejím hlavním cílem provést analýzu toho, zda je vůbec právní úprava krajinného 

plánování a ochrana přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu 

nějakým způsobem zakotvena a pokud ano, tak jakým způsobem. 

Rigorózní práce je členěna do pěti částí. V první části je provedena analýza právní 

definice krajiny. Práce se v první kapitole věnuje také dalším rozličným definicím krajiny 

v ostatních vědních oborech. V této části práce je též provedena typologie a kategorizace 

krajiny. 

O mezinárodněprávní úpravě krajiny pojednává druhá část této práce. Práce se 

věnuje evropským regionálním úmluvám, především je pak zaměřena na Evropskou 

úmluvu o krajině, jež se má již brzy stát úmluvou celosvětovou.  

Vývoj vztahu člověka a krajiny na území České republiky je shrnut v třetí části 

práce, neboť některé historické události (zejména druhé poloviny 20. století) zanechaly 

znatelnou stopu v tváři české krajiny. 

Ve čtvrté části rigorózní práce je nejprve provedena analýza soukromoprávní 

úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí v českém 

právním řádu s důrazem na právní úpravu vlastnictví pozemků spolu s užívacími právy k 

půdě. Dále je v této části zařazena kapitola o bilanci půdy v ČR a strukturálních změnách 
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subjektů, které v letech 2000 až 2016 obhospodařovaly zemědělskou půdu v ČR, jež 

vychází z dat Českého statistického úřadu. Hlavní část rigorózní práce ovšem spočívá v 

analýze veřejnoprávní úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního 

prostředí. Tato rigorózní práce je pokračováním autorčiny diplomové práce „Tvorba 

krajiny v právu“ a tato část se zabývá analýzou právních nástrojů pozemkových úprav, 

nástrojů péče o zvláště chráněná území a územního systému ekologické stability krajiny. 

Ze zvláštních nástrojů, které obecné nástroje krajiny a krajinného plánování doplňují, 

jsou analyzovány nástroje krajinného rázu a přírodního parku. Dále se práce věnuje 

nástrojům ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. Dalšími právními nástroji se tato práce vzhledem ke svému rozsahu 

nezabývá. 

Pátá část rigorózní práce se zabývá právní úpravou krajinného plánování a ochrany 

přírodních složek životního prostředí v právním řádu Slovenské republiky, přičemž se 

především zaměřuje na odlišnosti právních úprav v České republice a Slovenské 

republice a snaží se provést jejich komparaci. 

Autorka této rigorózní práce v samotném závěru práce hodnotí aktuální stav právní 

úpravy krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí v českém 

právním řádu de lege lata. Následně autorka navrhne možná zlepšení právní úpravy 

krajinného plánování a ochrany přírodních složek životního prostředí v právním řádu 

České republiky de lege ferenda. 

 

Klíčová slova 
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- krajinné plánování 

- Evropská úmluva o krajině 

- přírodní složky životního prostředí  
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The landscape planning and the protection of natural 

components of environment in the Czech law 

Abstract 

This rigorous thesis deals with the legal regulation of the landscape planning and 

the protection of natural components of environment in the Czech legal system. The 

rigorous thesis further extends the author´s diploma thesis called “The creation of 

landscape in the law”. These terms – creation of landscape and landscape planning – are 

closely linked to each other. The author decided to deepen the topic of the landscape 

planning as this topic was unable to cover completely in the scope of the diploma thesis. 

This rigorous thesis supplements the diploma thesis, extends the topic further and 

describes it in more detail. Yet, the topic as a whole is still not completely covered by this 

rigorous thesis.  

The aim of this rigorous thesis is to analyse the legal regulation of the landscape 

planning and the protection of natural components of environment in the Czech legal 

system. The analysis is made specifically to ascertain if the legal regulation of the 

landscape planning and the protection of natural components of environment is included 

in the Czech legal system and if yes, then in which ways it is. 

The rigorous thesis is divided into five parts. The first part of the thesis contains the 

analysis of the legal definition of landscape. The thesis in its first part focuses also on 

another various definitions of landscape in other scientific disciplines. In this part, the 

typology and categorization of landscape is also included.  

The second part of the thesis deals with the international legal regulation of 

landscape. This thesis is devoted to the European regional conventions but primarily on 

the European Landscape Convention which is supposed to become a global convention in 

near future.  

The evolution of the relationship between men and landscape in the territory of the 

Czech Republic is described in the third part of the thesis, because the historical events 

(particularly of the second half of the 20th century) left an considerable trace in the face 

of the Czech landscape. 
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At the beginning of the fourth part of the rigorous thesis, there is an analysis of the 

private legal regulation of the landscape planning and the protection of natural 

components of environment in the Czech law with an emphasis on the ownership of the 

lands with the rights of use to the soil. This part of the rigorous thesis also includes a 

chapter on the balance of the soil in the Czech Republic and structural changes of entities 

that cultivated the agricultural soil in the Czech Republic from 2000 to 2016, based on 

the data of the Czech statistical office. However, the main part of the rigorous thesis 

consists of an analysis of the public law legal regulation of the landscape planning and 

the protection of natural components of environment. This rigorous thesis follows up on 

the author´s diploma thesis called “The creation of landscape in the law” and this part 

deals with the analysis of the legal instruments of the land modifications, the instruments 

of care of the specially protected areas and of the territorial system of ecological stability 

of the landscape. Regarding the special instruments, which supplement the general 

instruments of landscape and the landscape planning, the instruments of the landscape 

character and the natural park are analysed. Also, the instruments of protection of 

agricultural land resources and of protection of the land fulfilling the function of a forest 

are included. With regard to its scope, this thesis does not deal with other legal 

instruments. 

The fifth part of this rigorous thesis deals with the legal regulation of the landscape 

planning and the protection of natural components of environment in the legal system of 

the Slovak Republic and primarily focuses on the differences between the legal 

regulations in the Czech and Slovak Republic respectively and tries to draw their 

comparison. 

In the closing part of the thesis, the author of this thesis evaluates the current state 

of the legal regulation of landscape planning and the protection of natural components of 

environment in the Czech legal system de lege lata. In the conclusion, the author suggests 

possible ways to make improvements of the legal regulation of the landscape planning 

and the protection of natural components of environment in the legal system of the Czech 

Republic de lege ferenda. 
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