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Průběh obhajoby: Po zahájení obhajoby se diplomantka vyjádřila k posudkům a

odpověděla na tyto otázky z posudků:
1) Charakterizujte pojem legální věcné břemeno a uveďte jeho
příklady v právní úpravě ochrany přírody a krajiny.
2) Zhodnoťte právní úpravu smluvního omezení vlastnického práva v
zákoně o ochraně přírody a krajiny.
3) Zahrnuje újma, která je nahrazována dle § 58 odst. 2 ZOPK, i ušlý
zisk? Jinými slovy, může se
vlastník zemědělského pozemku domáhat poskytnutí náhrady
snížených výnosů svého
pozemku v důsledku omezení vyplývajícího z § 16 odst. 2 písm. f)
ZOPK, který zakazuje na
území národních parků (mimo zastavěná území obcí a zastavitelné
plochy) na pozemcích
mimo zahrady používat umělá hnojiva, silážní šťávy nebo pozemky
vápnit?
4) Je ústavně konformní poskytovat náhradu pouze za újmu vzniklou
vlastníku zemědělské
půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní
drůbeže, případně
nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá? Co kdyby se náhrady
domáhal provozovatel
horolezecké školy v národním parku, jemuž by orgán ochrany
přírody znemožnil provozovat
horolezecké sporty na skalním útvaru nacházejícím se na jeho
pozemku?

Prokázala velmi dobré znalosti a orientaci v tématu.
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