
 

 

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 

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. 

 

 


