
Abstrakt 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na právní nástroje ochrany půdy. Půda je jednou ze 

základních složek životního prostředí a je jeho nedílnou součástí. Je také nezbytným 

předpokladem pro existenci člověka a většiny ostatních suchozemských organismů. Nicméně 

v posledních desetiletích dochází k její značné degradaci, a to zejména vlivem lidské činnosti. 

Je tak nezbytné, aby byla zajištěna její ochrana. Právo je v současné době pravděpodobně 

nejúčinnějším prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout. Tato práce se zabývá nejdůležitějšími 

právními nástroji k ochraně této složky životního prostředí. Nejsou zde tedy zmíněny všechny 

myslitelné právní prostředky ochrany půdy, neboť s ohledem na skutečnost, že půda 

představuje základ prakticky pro jakoukoli lidskou činnost, muselo by tak být zahrnuto 

nepřeberné množství nástrojů napříč právními odvětvími. 

Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. První tři se zabývají obecnou 

charakteristikou elementárních a klíčových pojmů. První kapitola tak pojednává o základních 

pojmech, jako jsou životní prostředí a půda či popisem degradačních faktorů, které půdu 

ohrožují a poškozují. Druhá obecně charakterizuje právní nástroje užívané k ochraně životního 

prostředí v českém právním řádu. Náleží k nim zejména koncepční, administrativně-právní a 

ekonomické nástroje. Vedle nich existují i další skupiny nástrojů, které jsou na tomto místě 

popsány či alespoň zmíněny. Třetí kapitola potom popisuje historický vývoj právních nástrojů 

ochrany půdy na českém území a dále jejich současné zdroje. 

 Následující tři kapitoly tvoří jádro této diplomové práce.  Podrobně se zabývají těmi 

nejdůležitějšími právními nástroji sloužícími k ochraně půdy. Čtvrtá kapitola tak popisuje 

právní nástroje ochrany zemědělského půdního fondu, který zaujímá více než polovinu území 

České republiky. Pátá nástroji k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tento druh 

půdy představuje zhruba 34 % celkové rozlohy České republiky. Kapitola šestá je zaměřena na 

ochranu půdy při nakládání s územím, neboť tato činnost může mít na ekologické funkce 

značné negativní dopady. 

 Sedmá kapitola je věnována dalším právním nástrojům, které jsou primárně určeny 

k ochraně jiných složek životního prostředí a které spolu s těmito složkami sekundárně chrání 

i půdu. Závěrečná kapitola se zabývá problematikou uplatňování odpovědnosti v oblasti 

ochrany půdy. Dělí se na čtyři části. Trestní odpovědnost, odpovědnost za přestupky, 

občanskoprávní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu. 

 


