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Úvod 

 

Půda je jedním z elementárních předpokladů života na Zemi. Bez ní by přinejmenším 

suchozemské organismy, včetně člověka, nemohly existovat v podobě, jakou v současnosti 

známe. Byla to a stále je půda a její vlastnosti, které před mnoha tisíci lety umožnily přechod 

od loveckého a sběračského způsobu obživy k zemědělství a rozvoj lidské civilizace, který 

trvá dodnes. Zejména poslední století přineslo značnou akceleraci tohoto vývoje a s ním 

spojené přetěžování a vyčerpávání půdy a dalších složek životního prostředí. Vznikla tak 

potřeba, přesněji nutnost jejich ochrany; pokud totiž nebudou zachovány, zanikne nakonec 

naše civilizace a většina suchozemských organismů této planety. Nabízí se více způsobů, jak 

tuto ochranu zajistit, od environmentální výchovy a vzdělání přes vědecký výzkum a vývoj až 

po právní regulaci jednotlivých oblastí atd. 

Není možné přesně datovat, kdy právo vzniklo, ale je nepochybné, že v určité podobě 

existovalo již od počátku prvních lidských společenství, aby jim zajistilo trvání, efektivní 

fungování a rozvoj. V normativní rovině představuje právo systém pravidel chování, která 

jsou pro jeho subjekty závazná a obvykle určitým způsobem vynutitelná. Tyto jeho vlastnosti, 

tedy stanovení jak závazných oprávnění a povinností, tak negativních následků za jejich 

porušení, z něj dělají účinný nástroj, prostřednictvím něhož lze zabezpečit nejrůznější zájmy 

a hodnoty společnosti, ke kterým náleží i ochrana životního prostředí a jeho složek, včetně 

půdy. 

Právní nástroje ochrany půdy jsou výsledkem právní regulace, která se snaží negativní 

dopady na tuto nedílnou součást životního prostředí eliminovat nebo alespoň omezovat 

a usměrňovat. Jedná se o oblast, která je i přes existenci nemalého množství souvisejících 

právních norem, a to nejen v českém právním řádu, stále v určité míře podceňována 

a přehlížena. To samé lze konstatovat i o právu životního prostředí jako celku. Jedná se 

o celospolečenský problém, jehož základní příčinu lze spatřovat v okolnosti, že člověk, který 

má prostřednictvím svých neekologických činností negativní vliv na životní prostředí, jej 

paradoxně nepoškozuje dostatečně rychle na to, aby si uvědomoval skutečnost, že tak zároveň 

ohrožuje budoucí existenci svého druhu. K destrukci životního prostředí dochází velmi často 

pomalu a postupně; někdy je daná změna malá a na první pohled zcela nenápadná. Obecně tak 

mají lidé pocit, že se jich tento problém ani moc netýká, protože nejsou bezprostředně 

ohroženi. Přesto se však jedná o proces, jenž soustavně a komplexně postupuje a nebude-li 
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mu věnována dostatečná a náležitá pozornost, povede nakonec ke kritickým následkům, které 

už nebude možné zvrátit. 

Na úrovni českého státu lze další příčiny podceňování adekvátní ochrany půdy a také 

ostatních složek životního prostředí hledat i v historických událostech 20. století, kdy zde 

mezi lety 1948 a 1989 panovala komunistická totalita, budoval se těžký průmysl a doslova 

vládla dělnická třída.1, 2 V tehdejším Československu spolu s bývalou NDR a Polskem 

existovala nejhorší situace ohledně životního prostředí v Evropě. Přitom stav životního 

prostředí má také určitou vypovídající hodnotu o vyspělosti a životní úrovni obyvatelstva 

daného státu. Není potom divu, že se ve jmenovaných zemích proti takovýmto podmínkám 

začali ozývat lidé.3, 4, 5, 6 

V současné době jsou sice mnohým českým občanům známé globální problémy 

spojené s životním prostředím, ke kterým můžeme zařadit změny klimatu, úbytek biodiverzity 

 
1 Srov. např.: KUBAČÁK, Antonín; JACKO, Karel. Restituce zemědělského a lesního majetku. 2. upravené 

a rozšířené vydání. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2012, s. 9. „Po násilném převzetí moci KSČ v únoru 1948 

a v následujícím období se drasticky změnily poměry v našem zemědělství a na vesnici. Vedení KSČ schválilo 

nový projekt socialistického družstevního podniku, v němž doporučilo sloučení již stávajících zemědělských 

družstev v jedno zemědělské družstvo, které se mělo stát na vesnici zemědělcům vzorem a perspektivní základnou 

dalšího hospodaření.“ 
2 „Některé nesmyslné megalomanské plány však naštěstí zůstaly jen v plánech a architektonických studiích, asi 

nejšílenějším nerealizovaným projektem byl investiční záměr z roku 1966 přeměnit Studniční horu, Obří a Modrý 

důl, tedy fakticky přírodně nejcennější části východních Krkonoš, na sportovní areál alpského stylu.“ In 

STEJSKAL, Vojtěch. Právní úprava a problémy ochrany přírody v Krkonoších do roku 1990 [Právní aspekty 

ochrany přírody a způsobu soužití obcí a Krkonošského národního parku]. In DAMOHORSKÝ, Milan; 

SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 1. vydání. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Beroun: nakladatelství Eva Rozkotová, 2015, s. 104, 105. 
3
 Srov. MOLDAN, Bedřich; VÝBORNÁ, Lucie; ŠVARCOVÁ, Alžběta. irozhlas.cz. Svou planetu pomalu 

zabíjíme, jiné řešení než regulace není, říká ekolog Bedřich Moldan [citováno 20. února 2020]. Dostupné 

online z https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/planeta-zeme-ekologie-ekolog-znecisteni-cesky-

rozhlas_1712042217_gol. „Naše planeta není zdravá a musíme ji proto přestat ničit,“ varovalo nedávno 

v textu prohlášení přes patnáct tisíc vědců z víc než 180 zemí světa. A souhlasí s tím i Bedřich Moldan, ekolog 

a někdejší ministr životního prostředí. „Například na začátku 80. let byla naše země světovým rekordmanem 

ve výrobě oceli na hlavu, na životní prostředí, obzvlášť na ovzduší, to ale mělo naprosto devastující vliv,“ říká 

v rozhovoru s Lucií Výbornou. „A evropské státy na tom tehdy prý nebyly o mnoho líp.“ 

4 „Kdyby před 20 lety nevyšli v Praze do ulic studenti, komunistický režim by určitě padl nejdříve na severu 

Čech. Lidem, kteří tam žili v dnes už nepředstavitelně znečištěném prostředí, docházela trpělivost. Exhalační 

mlhy byly na severu někdy tak husté, že před autobusem museli lidé chodit s novinami, aby řidič autobusu věděl, 

kudy má jet.“ In POLÁK, Pavel. rozhlas.cz. Když severní Čechy dusil smog [citováno 20. února 2020]. 

Dostupné online z http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/kdyz-severni-cechy-dusil-smog--

657561.  
5 Srov. HUSÁROVÁ, Lucie. rozhlas.cz. Smog v 80. letech: Neviděl jsem ani na chodník, popisuje ústecký 

archivář [citováno 20. února 2020]. Dostupné online z 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/kdyz-severni-cechy-dusil-smog--657561. 
6 „První z demonstrací, jež spustily lavinu dalších událostí, měly výhradně ekologický podtext. Není divu, stačí 

nahlédnout do publikací Federálního výboru pro životní prostředí z roku 1990. „Severočeský kraj má v rozsahu 

a intenzitě narušení životního prostředí nesporný primát. Podíl území s hygienicky vhodnými podmínkami 

nedosahuje ani 20 procent výměry kraje a na tomto území žijí 4 procenta obyvatel kraje, 96 procent obyvatel žije 

tedy v prostředí hygienicky nevhodném, z toho pak polovina v prostředí extrémně narušeném,“ píše se ve 

zprávě“. In VORLÍČEK, Janni. Litoměřický deník. Revoluce začala kvůli smogu na severu Čech o týden dřív 

[citováno 20. února 2020]. Dostupné online z https://litomericky.denik.cz/z-regionu/revoluce-zacala-kvuli-

smogu-na-severu-cech-o-tyden-driv-20171113.html. 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/planeta-zeme-ekologie-ekolog-znecisteni-cesky-rozhlas_1712042217_gol
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/planeta-zeme-ekologie-ekolog-znecisteni-cesky-rozhlas_1712042217_gol
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/kdyz-severni-cechy-dusil-smog--657561
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/kdyz-severni-cechy-dusil-smog--657561
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/kdyz-severni-cechy-dusil-smog--657561
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92195&idc=5200878&ids=750&idp=89095&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F
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nebo v mnoha oblastech světa nedostatek pitné vody, avšak ty aktuální navázané na Českou 

republiku již široké laické veřejnosti tak povědomé nejsou. Určitě zahrnují i otázky týkající se 

půdy a její ochrany. Nepřidává tomu ani skutečnost, že se určité a vědomé dehonestace či 

zlehčování ochrany životního prostředí a zejména jeho ochránců dopouštějí i vrcholní politici 

a ústavní činitelé a jejich politická a mnohdy neodborná prohlášení v hromadných sdělovacích 

prostředcích. 

Ochrana půdy není v právním řádu České republiky zakotvena na jednom místě, 

nejedná se tedy o kodifikovanou úpravu. Naopak jsou právní nástroje určené k ochraně této 

složky životního prostředí rozdrobeny do více míst. 

Cílem předkládané diplomové práce je analyzovat především české právní nástroje 

ochrany půdy s prioritním zaměřením na ochranu zemědělské a lesní půdy v režimu zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu, lesního zákona a při regulaci nakládání s územím 

České republiky, včetně historického exkurzu do vývoje této právní regulace, bez jehož 

popsání by nebylo možné plně pochopit účel a smysl daných právních nástrojů. Nezůstane 

opomenuta ani mezinárodní a unijní právní úprava tohoto úseku životního prostředí, analýza 

a vymezení dalších právních nástrojů ochrany půdy, jež jsou charakteristické svým blízkým 

vztahem k předmětné problematice, a také zhodnocení významu, účinnosti a případných 

nedostatků v aplikační praxi současných právních nástrojů ochrany půdy ve spojení s jejím 

aktuálním stavem v České republice a degradačními faktory, které ji ohrožují a poškozují. 

Při vypracování této práce byla využívána metoda analýzy, syntézy, interpretační 

(deskriptivní), srovnávací (komparativní) a metoda indukce a dedukce. 

Diplomová práce je rozdělena na úvod, osm kapitol a závěr. První kapitola se věnuje 

elementárním pojmům a nastínění příčin nutnosti ochrany životního prostředí a půdy jako 

jeho nedílné součásti. Druhá je zaměřena na obecnou charakteristiku právních nástrojů 

ochrany životního prostředí, které jsou mimo jiné využívány i jako prostředky chránící půdu. 

Ve třetí kapitole jsou popsány prameny právní úpravy na úseku ochrany půdy v rovině 

mezinárodní, unijní a národní. V poslední jmenované úrovni je také popsán historický vývoj 

právní úpravy vlastnických vztahů k českým pozemkům a ochrana zemědělské a lesní půdy. 

Čtvrtá kapitola pojednává o právních nástrojích ochrany zemědělského půdního fondu. Pátá 

kapitola se zabývá ochranou pozemků určených k plnění funkcí lesa. Šestá kapitola se 

soustřeďuje na ochranu půdy při územně plánovací činnosti a pozemkových úpravách. Sedmá 

kapitola je zaměřena na ochranu půdy v některých dalších českých právních předpisech, které 

jsou primárně určeny na ochranu jiných složek životního prostředí, jako je voda, příroda 
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a krajina a jiné. Poslední kapitola se věnuje problematice uplatňování odpovědnosti na úseku 

ochrany půdy. 

V této práci tak nejsou rozebrány pouze „tradiční“ nástroje ochrany zemědělské a lesní 

půdy, ale i některé další. Určitě to nejsou všechny myslitelné právní prostředky. Je to z toho 

důvodu, že půda jako nedílná součást životního prostředí je takovým způsobem provázána 

s jeho ostatními složkami nebo se zdroji jeho ohrožování a poškozování, že by zahrnutí všeho 

zmíněného vedlo k rozsahu, který by obsahoval téměř celou problematiku práva životního 

prostředí. 

 Informace byly čerpány z různých zdrojů odborné (a to nejen právní, ale i například 

přírodovědecké či ekonomické) literatury v knižní a časopisecké podobě včetně internetových 

pramenů a za pomoci literární rešerše byly navzájem porovnávány. Bez povšimnutí nezůstala 

ani bohatá soudní judikatura. Pro práci byly velmi cenné a obohacující též přednášky 

a semináře z práva životního prostředí a ze správního práva. 
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1. Životní prostředí a půda 

Níže jsou vymezeny či definovány jednak elementární pojmy, které jsou dále 

používány, tedy životní prostředí a půda, včetně jejich ochrany, jednak faktory ohrožující 

půdu. Ty jsou nakonec příčinou, ze které je nutno půdu chránit. 

 

1.1 Životní prostředí 

 Pro svoji komplexnost, mnohotvárnost a složitost není jednoduché přesně formulovat, 

co je životní prostředí. V minulosti se objevila řada pokusů o jeho vymezení, která byla 

nejprve všeobecně přijímána, ale později doplňována či nahrazována pokročilejšími 

a přesnějšími formulacemi. Příkladem může být tzv. dynamická definice norského profesora 

Wika, přijatá v roce 1967 na konferenci UNESCO v Paříži, dle které je životním prostředím 

„ta část světa, se kterou je živý organismus ve stálé interakci, to znamená, kterou používá, 

mění a které se musí přizpůsobovat“7 a o jedno desetiletí mladší tbiliská definice z roku 1979: 

„Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního 

světa, jež jsou anebo mohou být s uvažovaným organismem ve stálé interakci.“8 První 

jmenovaná definice potenciálně omezuje životní prostředí na tu část světa, kde dochází 

k nepřetržité interakci s živými organismy. Naproti tomu druhá formulace sice na jedné straně 

konkretizuje označení „ta část světa“ za pomoci různých složek materiálního světa, což jej 

může ve svém důsledku omezit, nebo naopak už překročit, ale na straně druhé rozšiřuje 

kritérium interakce, která už nemusí být nezbytně neustálá. 

Všestrannější a ucelenější vymezení životního prostředí nám poskytuje právní řád 

České republiky prostřednictvím legální (zákonné) definice v ustanovení § 2 zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, podle kterého je „životním prostředím vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 

a energie“.9 V první části tedy stanovuje životním prostředím cokoli, co splňuje kritérium 

tvorby přirozených podmínek pro život a jeho budoucnost. Druhá část potom uvádí 

demonstrativní výčet jednotlivých složek životního prostředí. Nestanovuje tak pro vymezení 

životního prostředí další kritérium a dává možnost tento okruh případně rozšířit v závislosti 

na vědeckém pokroku či poznání bez nutnosti legislativní změny. 

 

 
7 VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v životním prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 12. 
8 Tamtéž jako definice profesora Wika. 
9 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.2 Ochrana životního prostředí 

 S životním prostředím je úzce spojena jeho ochrana. Již jednou zmíněný zákon 

o ochraně životního prostředí ji vymezuje v ustanovení § 9, které hovoří o tom, že „ochrana 

životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování 

životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. 

Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů 

a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku“.10 

V této definici jsou vymezeny dvě důležité složky ochrany životního prostředí, a to 

složka defenzivní a ofenzivní. Podstatou defenzivní složky je předcházení a omezování 

negativních dopadů na životní prostředí, podstatou té ofenzivní pak je jejich případné 

odstraňování. Z výše uvedené definice také vychází jedna ze základních zásad ochrany 

životního prostředí – princip prevence, který je poté dále rozvinut v ustanoveních §§ 17 a 18 

téhož zákona. Tento princip reflektuje jednu velmi důležitou skutečnost, a sice že je obtížné 

a v některých případech i nemožné napravovat ztráty na životním prostředí, ke kterým 

dochází v důsledku jeho poškozování. Proto je výhodné (a v podstatě i nezbytné), aby se 

takovému poškozování předcházelo. 11, 12  

Zejména posledních sto let vývoje naší civilizace mělo značný vliv na rovnováhu mezi 

rozvojem společnosti v různých rovinách na straně jedné a ekologickou únosností na straně 

druhé. Ty ve svém souhrnu odrážejí možná vůbec nejvýznamnější a nejdůležitější zásadu 

ochrany životního prostředí, a to koncepci trvale udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, „který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní 

potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů“.13, 14 Člověk je součástí životního prostředí, avšak lidská činnost má na jeho 

ostatní části velký dopad. Z toho důvodu je nezbytné, aby bylo životní prostředí chráněno 

a bylo tak zabezpečeno jeho zachování. Na tom nakonec závisí i další existence lidské 

civilizace. Tato ochrana je mimo jiné zabezpečována právními prostředky, neboť právo je pro 

své specifické vlastnosti a funkce důležitým, vhodným, nicméně ne jediným prostředkem, jak 

chránit životní prostředí (podrobněji viz kapitola 2). 

 

 
10 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
11 DROBNÍK, Jaroslav. Předmět a systém [Právo životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Ptaha: C. H. Beck, 2010, s. 29–30, 52. 
12 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
13 § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
14 DAMOHORSKÝ, Milan. Základy ochrany životního prostředí. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 3–7. 
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1.3 Půda a její funkce 

Půda je jako jedna ze složek životního prostředí (viz výše legální definice) jeho 

nezbytnou součástí. Spolu s vodou, vzduchem, horninami, organismy a dalšími složkami je 

základním předpokladem života na Zemi. Bez ní by život nemohl existovat v takové podobě, 

jak jej známe dnes, ne-li vůbec. Půdu lze definovat mnoha způsoby. 

Z geologického hlediska je půda: „Přírodní útvar vzniklý na rozhraní litosféry 

s atmosférou nebo s hydrosférou součinností pedogenetických faktorů v pedogenetickém 

procesu.“15 

Rovina přírodovědecká výše uvedenou definici pak konkretizuje například takto: 

„Půda, jeden ze základních výrobních prostředků člověka a hlavních kamenů lidské civilizace 

vůbec, tvoří svrchní část pevného zemského povrchu – pedosféru, která vzniká na tzv. kůře 

zvětráváním. Pevný zemský povrch vystavený účinkům ovzduší a vodstva poskytuje zvětraliny, 

které samy o sobě ještě půdou nejsou, i když jsou nutným předpokladem jejího vzniku. 

K tvorbě půdy dochází teprve tehdy, přistupuje-li ke zmíněným vlivům ještě činnost organismů 

(mikroorganismů, vegetace, edafonu). Na půdu je třeba pohlížet jako na dynamický přírodní 

útvar, který se tvoří, vyvíjí a udržuje pod vlivem okolního prostředí; proto část půdy vytržená 

z celku půdního těla a zkoumaná bez souvislosti s podmínkami svého vzniku přestává být 

půdou a stává se pouhou zeminou.“16 Významný ruský pedolog Dokučajev popsal půdu jako: 

„Výsledek působení klimatu, geologického substrátu, vodního režimu, organismů, reliéfu 

a času.“17 A takto bychom mohli pokračovat dále, neboť existuje řada dalších 

přírodovědeckých vymezení tohoto pojmu.18 Naproti tomu v právním řádu České republiky 

bychom komplexní ucelenou legální definici půdy hledali marně. 

Odborná právnická literatura tak označuje půdu jako například zemský povrch a 

zároveň i hmotný substrát Země. Toto označení vychází z vlastností a funkcí půdy, popřípadě 

charakteru určitého právního vztahu ve spojení s půdou. O půdě jako zemském povrchu, 

včetně prostoru nad i pod ním, hovoříme v souvislosti s vlastnickým právem ve smyslu 

 
15 ČSN 75 0145. Meliorace. Terminologie v pedologii. Český normalizační institut, Praha, 1994. 
16 TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. 1. vydání. Praha: Česká geologická služba Praha, 2007, s. 11. 
17 VAŠKŮ, Zdeněk. Půda je nenahraditelná. Ekolist 03/2008, Praha. [citováno 16. ledna 2020]. Dostupné online 

z https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/zdenek-vasku-puda-je-nenahraditelna. 
18 Štefanovič vymezuje půdu takto: „Půda je jednou ze základních složek životního prostředí. Půda je přírodní 

útvar, který vzniká bezprostředně na zemském povrchu jako produkt vzájemného působení člověka, klimatických 

podmínek, organismů, reliéfů a mateřských hornin. Půda je především užitkovým povrchem státu. Předmětem 

užívání je zejména samotná úrodná půda, a to ať už v rámci zemědělství nebo lesnictví.“ ŠTEFANOVIČ, Milan. 

Starostlivosť o pôdu a ekologické poľnohospodárstvo [Právna úprava starostlivosti o zložky životného 

prostredia, kulturne pamiatky a o ekosystémy]. In KOŠIČIAROVÁ, Soňa a kol. Právo životného prostredia. 

1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva a Poradca podnikateľa, 2006, s. 293. 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/zdenek-vasku-puda-je-nenahraditelna
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pozemků či parcel. Kdežto o půdě jako hmotném substrátu, zejména tedy o svrchní (úrodné 

a kulturní) vrstvě, hovoříme ve spojení s ochranou životního prostředí.19 

V právních předpisech tak ve spojení s půdou, respektive se zemským povrchem, 

nalezneme termín pozemek, jenž je definován v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 

Sb., o katastru nemovitostí (dále katastrální zákon) jako část zemského povrchu, která je 

oddělena od sousedních částí různými hranicemi (vlastnickou, územní jednotky, katastrální, 

rozsahu zástavního práva, práva stavby…) nebo správním rozhodnutím či veřejnoprávní 

smlouvou. A přestože katastrální zákon přímo uvádí, že tato definice je určena pro jeho účely, 

používá se toto vymezení obecně, protože jinou definici náš právní řád nezná. Ve stejném 

zákoně je pozemek dále konkretizován pomocí znaků, které jej přesně identifikují, a ten je 

potom označen jako parcela. Katastrální zákon také dělí pozemky na jednotlivé druhy podle 

kritéria účelu, jemuž slouží. Šest druhů je označeno jako zemědělské pozemky, a sice orná 

půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalé travní porosty, zbývající čtyři druhy, ke 

kterým náležejí lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy včetně nádvoří a ostatní 

plochy, můžeme z jejich podstaty označit jako nezemědělské, i když katastrální zákon tento 

termín výslovně nepoužívá.20, 21 

Přestože jsou v souvislosti s půdou jako hmotným substrátem Země v právním řádu 

České republiky stěžejními pojmy zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa, samotné (níže uvedené) právní předpisy, jež tyto komplexní právní instituty upravují, 

využívají k jejich konstrukci výše popsaný institut pozemku, což odráží tu skutečnost, že půda 

ve své podstatě tvoří základ pro jakoukoli lidskou činnost a ať už bude předmětná právní 

úprava cílit na její ochranu jakožto jedné ze složek životního prostředí či nikoli, vždy bude též 

spojena s vlastnickým právem. Dle § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu tvoří zemědělský půdní fond pozemky zemědělsky 

obhospodařované, ke kterým náleží orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, 

trvalé travní porosty a některé další pozemky (podrobněji viz kapitola 4). Vymezení pozemků 

určených k plnění funkcí lesa podává § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

některých zákonů. Jsou to pozemky s lesními porosty včetně ploch, na kterých byly lesní 

 
19 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí a ekosystémů]. In DAMOHORSKÝ, 

Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 294–295. 
20 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
21 PEKÁREK, Milan. Ochrana půdy. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 

Právnická fakulta MU, Brno, 2016, s. 165–166. 
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porosty za účelem obnovy odstraněny, dále některé lesní průseky a nezpevněné lesní cesty 

a další plochy (blíže viz kapitola 5).22, 23, 24 

Charakter půdy je polyfunkční. Její funkce lze rozdělit do dvou základních rovin, a to 

na ekologickou a ekonomickou (též nazývanou národohospodářskou). Přesto se obě mnohdy 

překrývají. V ekologické rovině je půda stanovištěm obrovského množství organismů (včetně 

člověka), pro něž je životně důležitá. Některé z těchto organismů se také podílejí na její 

ekologické „úpravě“, například kypření půdy žížalami nebo pohlcování znečišťujících látek 

činností mikroorganismů. Půda je rovněž základním článkem v potravním řetězci, substrátem 

rostlin, rezervoárem a zároveň čisticím prostředím vody, má také stěžejní roli 

v ekosystémech, bilanci látek i energií a mnoho dalších. V rovině ekonomické má produkční a 

výrobní funkci v zemědělství a lesnictví, dále je rezervoárem pro užitné hodnoty, jako jsou 

nerosty nebo již zmíněná voda apod. Jako součást krajiny má též funkci estetickou a dále 

historickou, neboť odráží dosažený stupeň vývoje společnosti.25, 26, 27, 28 

Další půdu v podstatě nelze vyrobit. Je jí tedy omezené a zároveň konečné množství, 

se kterým si lidé musejí vystačit. A vzhledem k tomu, že stále vznikají nové potřeby spojené 

s půdou, nezbývá jiná možnost než její stávající množství přerozdělit. I půda tak vstupuje 

v tržním hospodářství jako „zboží“ na trh.29 

  

 
22 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
23 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
24 PEKÁREK, Milan. Ochrana půdy. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 

Právnická fakulta MU, Brno, 2016, s. 163. 
25 DROBNÍK, Jaroslav. Polyfunkční charakter půdy [Zvláštnosti půdy a pozemkově-právních vztahů]. In 

FRANKOVÁ, Martina a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vydání. Eva Rozkotová, Beroun, 2014, s. 23. 
26 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Definice, význam a funkce půdy [citováno 16. ledna 2020]. 

Dostupné online z https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-

20080820.pdf 
27 CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Význam půdy pro člověka a pro život [citováno 29. 

září 2019]. Dostupné online z 

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=vyznam_pudy_pro_cloveka_a_pro_zivot&site=puda. 
28 Jednou z nejvýznamnějších vlastností půdy, která vychází z výše uvedených funkcí a jež stojí na pomezí 

roviny ekologické a ekonomické, je potom její úrodnost. Ta byla v době asi 10 000–3000 př. n. l. klíčová pro 

přechod od sběračského a loveckého způsobu obživy člověka k zemědělství, které odstartovalo tzv. neolitickou 

revoluci, na níž byla vybudována moderní civilizace. Viz HARENBERG, Bodo a kol. Kronika lidstva. 6. 

přepracované a obnovené vydání, Praha 2001, s. 17–19. 
29 PEKÁREK, Milan; PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové právo. 2. přepracované a rozšířené vydání. Právnická 

fakulta MU, Brno, 2003, s. 10. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-20080820.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-20080820.pdf
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1.4 Ochrana půdy a degradační faktory 

Stejně jako u ochrany jiných složek životního prostředí je i v případě půdy cílem 

eliminovat nebo napravovat ohrožování a poškozování jejích ekologických funkcí. A pokud 

to není možné, pak alespoň tyto negativní vlivy omezovat na co nejmenší, respektive na 

nezbytnou úroveň. 

Základními zásadami při ochraně půdy, ze kterých potom vycházejí jednotlivé 

nástroje, jsou jednak princip ochrany ekologických funkcí půdy, který reflektuje okolnost, že 

je půda bez ohledu na způsob jejího konkrétního využití vždy nedílnou součástí životního 

prostředí, jednak princip racionálního hospodaření s půdou, zohledňující skutečnost, že je 

půdy pouze omezené množství a je tak nezbytné s ní uvážlivě nakládat, dále princip prevence, 

který se uplatňuje především ve fázi plánování, projektování či v návrzích určitých činností, 

jež budou nebo by mohly mít negativní dopad na funkce půdy, a potom princip zvýšené 

ochrany některých částí půdy, a to těch, které mají schopnost plnit více funkcí.30 Na 

neposledním místě k nim také můžeme zařadit již zmiňovaný princip trvale udržitelného 

rozvoje, jehož naplňování je pro budoucnost člověka a dalších organismů nezbytné, a to i ve 

spojení s ochranou půdy, poněvadž je to nakonec půda a její úrodnost (jak bylo uvedeno 

výše), která umožnila tak masivní rozvoj lidské civilizace, jejíž obživa je na půdě existenčně 

závislá. 

Ačkoli se v jisté formě dostává právní ochrany veškeré půdě, je to zejména půda 

zemědělská a lesní, které jsou nejvíce chráněny, a to z toho důvodu, že jsou ekologicky 

nejcennější a nejvýznamnější. Ty také zabírají více než čtyři pětiny celkové plochy České 

republiky. Ohrožování nebo poškozování půdy jako nedílné součásti životního prostředí se 

však zdaleka netýká jen našeho státu, nýbrž představuje problém globální. Ke klíčovým 

zdrojům ohrožování a poškozování půdy na naší planetě patří umocňování přírodních 

degradačních procesů člověkem (desertifikace, deforestace, eroze, acidifikace, kompakce, 

sesuvy, záplavy, ztráta biologické diverzity), zábor půdy (pro účely výstavby a těžby), její 

kontaminace cizími látkami (z ovzduší, vody, chemikálií, odpadů, hnojiv a biocidů) 

a v neposlední řadě užívání nevhodných (neekologických) postupů v zemědělství 

a lesnictví.31, 32 

 
30 PEKÁREK, Milan. Ochrana půdy. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 

Brno: Právnická fakulta MU, 2016, s. 166–167. 
31 DAMOHORSKÝ, Milan. Ochrana půdy. [Ochrana půdy a lesů]. In DAMOHORSKÝ, Milan; ŠTURMA, 

Pavel; ONDŘEJ, Jan; ZÁSTĚROVÁ, Jana; SMOLEK, Martin; SOBOTKA, Michal; STEJSKAL, Vojtěch; 

ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Mezinárodní právo životního prostředí. II. Část (zvláštní). 1. vydání. Beroun: Eva 

Rozkotová, 2008, s. 118. 
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Až na určité výjimky, jsou tyto problémy spjaty i s půdou na území České republiky. 

Dle analýzy Ministerstva zemědělství z roku 2018 patří mezi hlavní faktory, které ohrožují 

a poškozují půdu na našem území a způsobují tak její ztrátu nebo degradaci, vodní a větrná 

eroze, acidifikace (okyselení), kontaminace (různými škodlivými látkami a odpady), 

kompakce (utužení), zastavování území a ztráta organické hmoty. Přičemž je celkově 

ohroženo až 70 procent zemědělské půdy erozí, 62 procent acidifikací, 49 procent kompakcí, 

roční ztráta půdy představuje 21 mil. tun ornice.33 

 

1.4.1 Eroze a sucho 

Na rozdíl od ostatních degradačních činitelů majících negativní dopad na funkce půdy 

představují eroze a sucho faktory, které díky své aktuálnosti a závažnosti vstupují do širšího 

povědomí společnosti a nejsou tak pouze předmětem diskuze, jež je omezena na odbornou 

veřejnost.  

Dle Situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství patří eroze k těm 

nejzávažnějším problémům spojeným s degradací české půdy. Jedná se o proces, který je sice 

přírodního původu, avšak vlivem antropogenní činnosti akceleruje takovým způsobem, že jej 

přirozené pedogenetické pochody nedokáží absorbovat. Důsledkem je zejména narušení 

fyzikálních a chemických vlastností půdy a ztráta její mocnosti, tedy ochuzení o její 

nejúrodnější část – ornici, čímž mimo jiné dochází ke ztrátě úrodnosti. Rozlišují se dva 

základní typy eroze, vodní a větrná.34 

Vodní eroze představuje „komplexní proces, zahrnující rozrušování půdního povrchu, 

transport a sedimentaci uvolněných půdních částic působením vody“.35 Podle posledních 

dostupných údajů Ministerstva zemědělství je vodní erozí ohroženo více než 53 procent orné 

půdy v České republice. Příčiny lze hledat v různých rovinách. Jednu z nich představuje relikt 

socialistického hospodářství bývalého Československa, kterým jsou největší souvislé 

zemědělské půdní plochy v Evropě, kde v průměru na jednoho zemědělce připadá 133 hektarů 

půdy, zatímco průměrná výměra v EU činí pouhých 16 hektarů. Těmto rozsáhlým celkům 

chybí dostatečné množství přirozených protierozních opatření v podobě mezí nebo remízků. 

 
32 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 294–295. 
33 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Situační a výhledová zpráva. Půda. 2018, s. 6–7. [citováno 1. ledna 

2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf. 
34 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Situační a výhledová zpráva. Půda. 2018, s. 6–7. [citováno 1. ledna 

2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf. 
35 NOVOTNÝ, Ivan a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2014, 

s. 27. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

http://eagri.cz/public/web/file/293944/MZE_prirucka_vodni_eroze.pdf. 



   

 

12 

 

K další rovině náleží skutečnost, že na předmětné půdě hospodaří zejména subjekty, které 

nejsou jejími vlastníky, a proto nemají zájem investovat do opatření podporujících její 

ochranu. Problémem je také nedostatečné množství organické hmoty v půdě, což je 

zapříčiněno nevhodným způsobem hnojení. Vedle těchto umělých příčin vyvolaných lidskou 

činností hraje nemalou roli jejich kombinace s přírodními predispozicemi půdy, jako je sklon 

daného terénu v kombinaci s jeho délkou (po spádnici), množství a typ vegetace nebo druh 

vodních srážek (ve smyslu intenzity) a další.36 

Větrná eroze je „přírodní jev, při kterém vítr působí na povrch půdy svou 

mechanickou silou, rozrušuje půdní agregáty a uvolňuje půdní částice, které uvádí do pohybu 

a přenáší na různou vzdálenost“.37 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018 uvádí, že je 

tímto druhem eroze ohroženo necelých 25 procent české půdy. Stejně jako u vodní eroze, 

ovlivňuje intenzitu té větrné kombinace přírodních a antropogenních faktorů, zejména délka 

a členitost půdního povrchu, vegetační porost, doba, kdy je půda obdělávána aj. Specifickým 

důsledkem (vlastní větrné erozi) je zvýšená prašnost ovzduší, která má v kombinaci s určitými 

klimatickými podmínkami negativní dopad na zdraví obyvatel.38, 39, 40, 41 

Sucho představuje stav, kdy se v půdě nachází tak nízká koncentrace vody, že vede 

k narušení optimálního růstu a vývoje rostlin. Má značně negativní dopad na funkce, 

respektive vlastnosti půdy, která tak ztrácí své retenční schopnosti, čímž dochází k narušení 

koloběhu vody v přírodě, ubývá biodiverzity, oslabuje se úrodnost atd. V nejzazším 

konečném důsledku má sucho za následek tzv. desertifikaci – šíření pouští. Na sucho mají 

největší vliv teplotní podmínky a míra srážek, které v období posledních let nebyly ideální, 

naopak byly teplotně nadprůměrné a srážkově pod normálem.42  

Ministerstvo zemědělství v současnosti připravuje nová pravidla pro hospodaření 

s půdou, která jsou zaměřena na omezení monokultur hospodářských plodin (pěstování 

 
36 NOVOTNÝ, Ivan a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2014, 

s. 27. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

http://eagri.cz/public/web/file/293944/MZE_prirucka_vodni_eroze.pdf. 
37 NOVOTNÝ, Ivan a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2014, 

s. 27. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

http://eagri.cz/public/web/file/293944/MZE_prirucka_vodni_eroze.pdf. 
38 NOVOTNÝ, Ivan a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2014, 

s. 56. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

http://eagri.cz/public/web/file/293944/MZE_prirucka_vodni_eroze.pdf. 
39 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018, s. 125. 

[citováno 30. března 2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/648258/Zelena_zprava_2018.pdf. 
40 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Situační a výhledová zpráva. Půda. 2018, s. 6. [citováno 30. března 

2020]. Dostupný online z http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf. 
41 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Větrná eroze půdy. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/vetrna-eroze-pudy/. 
42 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018, s. 127. 

[citováno 30. března 2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/648258/Zelena_zprava_2018.pdf. 
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jednoho druhu rostliny). Tato úprava by měla být součástí nařízení vlády, které stanovuje 

požadavky na správné hospodaření. Očekává se pozitivní dopad na schopnost půdy zadržet 

vodu a tím právě omezit sucho. Nařízení by měla též dopomoci ke zmenšení velkých 

souvislých zemědělských ploch a tak omezit erozi a vrátit krajině přirozenější ráz.43, 44 

 

1.4.2 Acidifikace 

Vedle eroze je dalším velkým problémem české půdy její okyselování, tzv. 

acidifikace. K tomuto procesu dochází jednak přirozenou cestou, zejména ilimerizací, což je 

„posun koloidního jílu a sloučenin železa (působením vsakujících se vodních srážek) do 

hlubších poloh půdního profilu a jejich koncentrování v puklinách a hrubších pórech“,45 nebo 

podzolizací, při které dochází působením kyselých (humusových) látek k chemickému 

rozkladu minerální části půdy; jednak antropogenními vlivy, k nimž náležejí kyselé deště, 

umocněné zejména průmyslovou činností a užíváním nevhodných hnojiv. Přirozené procesy 

okyselování vykazují obecně slabší intenzitu. Půda má schopnost je neutralizovat tzv. 

pufračními mechanismy; s umělými vlivy si však už takto neporadí. Dochází tedy k poklesu 

hodnoty půdní reakce snižováním obsahu uhličitanů a bazických kationtů a k tvorbě kyselých 

látek, včetně uvolňování rizikových prvků. Následkem tohoto degradačního procesu se 

nedostává rostlinám potřebných živin, jako je hořčík nebo vápník, a místo toho vstřebávají 

rizikové prvky. Dochází také k narušení struktury vrstev půdy, což se projevuje zvýšenou 

náchylností k erozi. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy uvádí, že je acidifikací vysoce 

ohroženo 43 procent českých půd.46, 47, 48 

  

 
43 DOSTÁL, Dalibor. Konec velkých lánů: český venkov čeká jedna z největších změn posledních desetiletí. 

Magazín Profit 10/2019. [citováno 1. ledna 2020]. Dostupné online z https://www.euro.cz/byznys/konec-

velkych-lanu-cesky-venkov-ceka-jedna-z-nejvetsich-zmen-poslednich-desetileti-1471281. 
44 Srov. „např.“ v této souvislosti: HAVEL, Petr. Webové stránky Agrovenkov.cz, Regionální agrární komora 

Pardubického kraje. K problematice eroze půd v ČR. [citováno 6. ledna 2020]. Dostupné online z 

http://www.agrovenkov.cz/service.asp?act=print&val=94150., resp.: STRATILÍK, Ondřej. Euro/Portál 

(Byznys). Peníze nebo řepka. Zběsilé pěstování energetických plodin ničí půdu i podzemní vodu. [citováno 6. 

ledna 2020]. Dostupné online z https://www.euro.cz/byznys/penize-nebo-repka-zbesile-pestovani-energetickych-

plodin-nici-pudu-i-podzemni-vodu-1368382. 
45 PETRÁNEK, Jan. Geologická encyklopedie. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?illimerizace. 
46 GEOGRAFICKÝ PORTÁL. Půdotvorné (pedogenetické) procesy. [citováno 30. března 2020]. Dostupné 

online z http://www.zemepis.com/pedogeneze.php. 
47 ŠARAPATKA, Bořivoj. Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2013, str. 63 a 64. 
48 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Situační a výhledová zpráva. Půda. 2018, str. 34. [citováno 30. března 

2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf. 

https://www.euro.cz/byznys/konec-velkych-lanu-cesky-venkov-ceka-jedna-z-nejvetsich-zmen-poslednich-desetileti-1471281
https://www.euro.cz/byznys/konec-velkych-lanu-cesky-venkov-ceka-jedna-z-nejvetsich-zmen-poslednich-desetileti-1471281
http://www.agrovenkov.cz/service.asp?act=print&val=94150
https://www.euro.cz/byznys/penize-nebo-repka-zbesile-pestovani-energetickych-plodin-nici-pudu-i-podzemni-vodu-1368382
https://www.euro.cz/byznys/penize-nebo-repka-zbesile-pestovani-energetickych-plodin-nici-pudu-i-podzemni-vodu-1368382
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1.4.3 Kontaminace 

Znečištění půdy je způsobeno vysokým obsahem rizikových látek organického 

i anorganického původu. Náleží k nim persistentní organické polutanty, těžké kovy, 

radioaktivní prvky, chemikálie a další. Do půdy se dostávají vlivem imisí z průmyslové, 

zemědělské a jiné lidské činnosti nebo například při haváriích. Často také dál expandují do 

ovzduší a vody. Svou toxicitou ohrožují nejen lidské zdraví a vývoj člověka, ale v zásadě 

i celou biosféru. Jedná se o dlouhodobý globální problém. V České republice patří 

k nejpostiženějším místům sever Čech a Moravy nebo Příbramsko a Kutnohorsko.49 

 

1.4.4 Kompakce 

Utužením půdy dochází k narušování její struktury. Mění se tak její objemová 

hmotnost, snižuje propustnost (pórovitost) a oslabují retenční schopnosti. Zhruba jedna třetina 

kompakce je způsobena přírodními pedogenetickými procesy. Zbytek potom připadá na 

lidskou činnost, jako je například užívání těžké mechanizační techniky, pěstování nevhodných 

plodin, acidifikace a hnojení draselnými hnojivy. V současné době je v ČR ohroženo 

utužením asi 50 procent veškeré půdy.50, 51 

 

1.4.5 Ztráta organické hmoty 

Organická hmota slouží půdě jako zásobárna energie, je také zdrojem živin, má vliv na 

retenční schopnosti půdy a její pufrační mechanismus nebo stabilizaci půdní struktury. Ztráty 

jsou zapříčiněny zejména intenzivním hospodařením v kombinaci s nešetrnými postupy 

a nedostatečným zásobováním půdy kvalitním humusem, dále pak urychlováním eroze.52, 53 

 

1.4.6 Zábor půdy 

Ačkoli mají všechny výše popsané degradační faktory značný negativní dopad na 

přirozené fungování půdy, stále jsou její produkční a ekologické funkce přinejmenším 

částečně zachovány. Naproti tomu její využití pro nezemědělské účely, a to konkrétně pro 

 
49 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Kontaminace půdy. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/kontaminace-pudy/. 
50 ŠARAPATKA, Bořivoj. Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2013, s. 60. 
51 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Situační a výhledová zpráva. Půda. 2018, s. 36. [citováno 30. března 

2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf. 
52 ŠARAPATKA, Bořivoj. Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2013, s. 61. 
53 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Situační a výhledová zpráva. Půda. 2018, s. 35. [citováno 30. března 

2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf.  
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účely zástavby spočívající v jejím trvalém zakrytí, má konečný destruktivní dopad, jehož 

výsledkem je ztráta všech produkčních a ekologických funkcí půdy. V letech 2007 až 2019 

docházelo k postupnému snižování ročního úbytku zemědělské půdy; na počátku sledovaného 

období činila roční ztráta 5,2 tisíc hektarů a na jeho konci potom 1,6 tisíc hektarů. Problém 

však činí skutečnost, že se ztrácí zejména kvalitní orná půda. Je nutné podotknout, že zdaleka 

ne všechen úbytek zemědělské půdy jde na vrub zástavby. Vedle ní se zemědělská půda 

transformuje také na lesní pozemky, vodní plochy a tzv. ostatní plochy. Vezmeme-li tedy 

v úvahu pouze zastavěná území, potom ve sledovaném období mezi léty 2007 a 2019 činil 

nárůst pozemků evidovaných jako zastavěné plochy a nádvoří 2 293 hektarů, což pro bližší 

představu odpovídá ploše přesahující 509 Václavských náměstí v Praze.54, 55, 56 

  

 
54 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘIČSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru 

nemovitostí České republiky. Praha, 2020, s. 16. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z 

https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-

fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2020.aspx. 
55 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘIČSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Statistická ročenka půdního fondu České republiky. 

Praha, 2008, s. 8. [citováno 30. března 2020]. Dostupné online z https://www.cuzk.cz/Periodika-a-

publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2008.aspx. 
56 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018, s. 123. 

[citováno 30. března 2020]. Dostupné online z http://eagri.cz/public/web/file/648258/Zelena_zprava_2018.pdf. 

https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2020.aspx
https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2020.aspx
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2. Obecná charakteristika právních nástrojů (v ochraně životního 

prostředí) 

Možných způsobů kategorizace prostředků, respektive nástrojů při ochraně životního 

prostředí, jehož nedílnou součástí je mimo jiné půda, nalezneme v odborné literatuře více. 

Tradičním základním dělením je rozdělení na nástroje, které regulují danou oblast přímo, a na 

ty, které ji regulují nepřímo.57 

Přímé nástroje stanovují konkrétní způsoby chování, které jsou ve svém důsledku 

právně závazné a vynutitelné. Náležejí k nim především nástroje koncepční, administrativně-

právní a sankční. Kromě těchto tří skupin sem také můžeme zařadit dobrovolně převzaté 

závazky (jako nástroje dobrovolné) například v podobě určitých smluv, popřípadě i jiné 

nástroje, a to v závislosti na dané kategorizaci.58  

K nepřímým nástrojům patří zejména ekonomické prostředky regulace, jejichž cílem 

je podpořit zájem chránit životní prostředí pomocí ekonomické stimulace.59 

Vedle těchto prostředků ochrany existují i další nástroje, které mají právní i 

mimoprávní povahu a nemalou mírou se podílejí na ochraně životního prostředí, případně 

vyrovnávají či doplňují možné nedostatky výše uvedených nástrojů a které nelze pro jejich 

zvláštní povahu podřadit výše popsaným kategoriím. Státní politika životního prostředí ČR 

tak dále uvádí vzdělávání a výchovu, výzkum a vývoj, informace, monitoring a přípravu 

hodnotících zpráv, mezinárodní spolupráci a také institucionální zabezpečení. 60 Nabízí se 

otázka, zda právě posledně jmenovaný prostředek, jenž působí v rovině jak veřejnoprávní, tak 

i soukromoprávní, skutečně řadit k (právním) nástrojům ochrany životního prostředí, nebo na 

něj nahlížet jako na kategorii sui generis. Nejen Státní politika životního prostředí ČR, ale 

i některá odborná literatura61 považují institucionální zabezpečení za právní nástroj v oblasti 

ochrany životního prostředí. Na druhou stranu existuje řada opačných názorů. V této práci je 

na ně nahlíženo jako na právní nástroje, jejichž prostřednictvím jsou, mají či mohou být 

uplatňovány ostatní nástroje určené k ochraně životního prostředí, půdu nevyjímaje. 

 
57 MATĚJIČNÝ, Tomáš. Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu, Diplomová práce, Univerzita 

Karlova v Praze, 2010. Vedoucí práce JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. s. 9. 
58 DROBNÍK, Jaroslav. Nástroje ochrany [Právo životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 37. 
59 SOBOTKA, Michal. Nástroje nepřímého působení. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního 

prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 40. 
60 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020, s. 58–60. [citováno 15. ledna 2020]. Dostupné online z 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/sopszp-aktualizace_spzp_2012-

2020-20161123_1.pdf. 
61 DIENTSBIER, Filip. Nástroje ochrany životního prostředí a jejich právní úprava. In DIENTSBIER, Filip 

(ed.). Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Olomouc: Iuridicium Olomoucense, 2011, s. 10. 
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2.1 Koncepční nástroje 

 Koncepční nástroje zahrnují plány, programy, politiky a koncepce jako dokumenty, 

jejichž prostřednictvím jsou vytyčovány cíle, je usměrňován vývoj a tvořen širší rámec, 

včetně stanovení limitů relevantních činností pro konkrétní oblasti v ochraně životního 

prostředí. Mohou v nich být obsaženy principy a zásady práva životního prostředí, například 

principy prevence, předběžné opatrnosti, informativnosti apod. Používají se jak v ochraně 

jednotlivých složek životního prostředí, včetně ochrany půdy, tak i v průřezových nástrojích 

(např. územní plánování, EIA). Je pro ně typická zejména různorodost, šíře záběru, delší 

časový úsek, na který jsou pořizovány, včetně odborného zpracování. Velmi zásadním 

faktorem či kritériem, pro dělení koncepčních nástrojů, je jejich závaznost. Na základě ní 

rozlišujeme koncepční nástroje na závazné, dobrovolné (orientační) nebo smíšené, které 

vykazují jak znaky závaznosti, tak dobrovolnosti.62, 63 

 

2.2 Administrativně-právní nástroje 

Z historického hlediska se administrativně-právní nástroje ochrany životního prostředí 

řadí nejstarším. Daným subjektům stanovují závazná pravidla chování, jejichž dodržování je 

veřejnou mocí kontrolováno a případné porušování vynucováno nebo sankcionováno. Jsou 

tvořeny soustavou povinností v podobě určitých zákazů, příkazů a omezení, které ukládají 

povinnost něco konat, případně se něčeho zdržet, respektive něco strpět. Povinnosti mohou 

být uloženy právním předpisem nebo na jeho základě v konkrétním aktu orgánu státní správy. 

Mezi administrativně-právní nástroje ochrany životního prostředí dále patří povolení, 

souhlasy, stanoviska a vyjádření příslušných orgánů státní správy, které jsou předpokladem 

pro výkon určité činnosti, standardy (zejména v podobě emisních a imisních limitů) pro 

zachování určitého stavu životního prostředí. Řadíme mezi ně i kategorizaci objektů ochrany, 

která slouží k odstupňování ochrany, jež je poskytována dané části životního prostředí, a to 

v závislosti na jejich významu a míře ohrožení. Mezi tyto nástroje také náleží kontrola 

a dozor, jimiž je ověřováno dodržování stanovených pravidel chování, právní odpovědnost 

v podobě náhrady škody nebo nápravy ekologické újmy a výkon rozhodnutí zabezpečující 

případné vynucení práva, pokud nebylo plněno dobrovolně.64, 65 

 
62 DAMOHORSKÝ, Milan. STEJSKAL, Vojtěch. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu 

práva. Sborník z konference, Praha 2003, s. 66–67. 
63 FRANKOVÁ, Martina. Koncepční nástroje v ochraně životního prostředí. In DIENTSBIER, Filip (ed.). 

Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Olomouc: Iuridicium Olomoucense, 2011, s. 23–37. 
64 MATĚJIČNÝ, Tomáš. Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu, Diplomová práce, Univerzita 

Karlova v Praze, 2010. Vedoucí práce JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. s. 18. 
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2.3 Sankční nástroje 

 Vedle koncepčních a administrativně-právních nástrojů ochrany životního prostředí 

hrají neméně důležitou roli nástroje sankční, které jsou právu ryze vlastní. Spolu s hypotézou 

a dispozicí je to právě sankce, jež je součástí klasické „trichotomické“ struktury právní normy 

a která ji činí „perfektní“, tedy nejen normou, která stanovuje určité závazné pravidlo 

chování, ale též postih za jeho porušení. Na úseku práva životního prostředí jsou tyto nástroje 

obvykle užívány v souvislosti s kontrolou nebo dozorem a jsou základním prostředkem pro 

zabezpečení dodržování daných pravidel chování. Při jejich nedodržení, tedy při neplnění 

primární povinnosti, vzniká sekundární právní vztah v podobě odpovědnosti za přestupky či 

trestné činy (případně vztah odpovědnosti za škodu nebo ekologickou újmu, které ale spíš 

náležejí k nástrojům administrativně-právním, jak je výše uvedeno, neboť nemají charakter 

trestání).66, 67 

 

2.4 Ekonomické nástroje 

Podstata ekonomických nástrojů spočívá v možnosti zvolit si subjektivně 

nejvýhodnější postup a chovat se v určité míře buď ekologicky, což přinese stanovenou 

výhodu, nebo neekologicky a platit za to. Jejich funkcemi jsou tedy jednak motivace, jejímž 

cílem je působit ekonomicky na chování subjektu, aby ten jednal ekologicky, dále funkce 

fiskální jako zdroj peněžních prostředků vázaných na ochranu životního prostředí 

a v neposlední řadě také funkce kompenzační, tedy pro kompenzaci újmy, která životnímu 

prostředí vznikla neekologickým chováním daného subjektu.68, 69 

Stejně jako u právních nástrojů ochrany životního prostředí obecně i v případě 

ekonomických nástrojů existuje více možností, jak je kategorizovat. Kritériem pro následující 

dělení je forma daných nástrojů. Podle ní je můžeme rozdělit na nástroje platební (zejména 

daně a poplatky), fondy (státní i soukromé), pojištění (environmentální), trhy s kvótami 

a limity (se kterými lze obchodovat), zálohové systémy, výdaje z veřejných rozpočtů (přímé 

 
65 DROBNÍK, Jaroslav. Nástroje ochrany [Právo životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 37–40. 
66 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 38–39. 
67 PRŮCHOVÁ, Ivana. Metoda právní regulace a nástroje právní regulace [Východiska práva životního 

prostředí]. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. Brno: Masarykova univerzita 

– Právnická fakulta, 2016, s. 27–28. 
68 SOBOTKA, Michal. Nástroje nepřímého působení [Právo životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan 

a kol. Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 41 n. 
69 PRŮCHOVÁ, Ivana. Metoda právní regulace a nástroje právní regulace [Východiska práva životního 

prostředí]. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. Brno: Masarykova univerzita 

– Právnická fakulta, 2016, s. 28. 
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výdaje, dotace, subvence, příspěvky) a nepřímé finanční podpory (úvěry, cenové garance, 

záruky apod.).70 

 

2.5 Institucionální nástroje 

Jedním ze základních způsobů, jak rozdělit institucionální nástroje na úseku ochrany 

půdy a též životního prostředí jako celku, je charakter jejich vzniku. Podle tohoto kritéria lze 

rozlišovat institucionální nástroje soukromoprávní a veřejnoprávní; toto rozdělení není 

samozřejmě zcela ostré, což je dáno nejen složitostí, komplikovaností a provázaností 

institucionálního zabezpečení, ale i právních nástrojů jako takových. Prvky, jež jsou vlastní 

soukromoprávním nástrojům, se mohou určitým způsobem projevovat u veřejnoprávních a 

naopak. 

Soukromoprávní nástroje jsou projevem zásady legální licence, zakotvené v článku 2 

odstavce 4 Ústavy České republiky, podle kterého „každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“.71, 72 Je tak dána možnost volby, 

zda založit, či nezaložit soukromou instituci, která bude ze své iniciativy a podle svého 

uvážení střežit dodržování právních předpisů nebo případně podnikat další kroky na úseku 

ochrany půdy. Představují je různé právnické osoby, které ale většinou nemají tak úzké 

zaměření, jež by se soustředilo pouze na oblast ochrany půdy, nýbrž zaměřují se na 

environmentální ochranu jako takovou. Mohou k tomu využívat celou řadu výše popsaných 

nástrojů, od vzdělání a výchovy, výzkumu a vývoje přes právo na informace k podávání 

trestních oznámení nebo uplatňování odpovědnosti v občanskoprávní oblasti, ale i další 

v podobě zveřejňování zjištěných nedostatků za daných předpokladů účasti ve správních 

řízeních nebo lobbingu při normotvorné činnosti apod. 

Veřejnoprávní nástroje odrážejí princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, jenž 

je obsažen v článku 2 odst. 3 Ústavy: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen 

v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“73 Pokud jsou naplněny podmínky 

předvídané zákonem (případně jinými právními předpisy), musejí tyto instituce existovat 

a postupovat tak, jak jim to dané normy stanovují (s určitými výjimkami, např. v normotvorné 

činnosti nebo při výkonu samostatné působnosti). Tyto nástroje můžeme dále členit podle 

 
70 DIENTSBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – otázky právní. Disertační práce. 

Masarykova univerzita v Brně, 2006. Vedoucí práce doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc., s. 23–24. 
71 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
72 Také Listina základních práv a svobod (Usnesení č. 2/1993 Sb., …) zmiňuje ve svém článku 2 odstavci 3 tuto 

elementární právní zásadu, avšak na rozdíl od Ústavy ČR neomezuje takovou možnost chování jen pro občany, 

nýbrž ji garantuje komukoli. 
73 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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klasické dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Moc zákonodárnou představuje 

Parlament ČR, jehož úloha v oblasti ochrany půdy spočívá v zákonné normotvorbě. Moc 

soudní je tvořena soustavou obecných soudů a Ústavním soudem, které v soudním řízení 

závazně rozhodují v konkrétních věcech trestněprávní, správněprávní i občanskoprávní 

povahy. A konečně moc výkonnou představuje na vrcholné úrovni Vláda ČR; její působnost 

lze rozdělit na normotvornou, rozhodovací a kontrolní. Vedle vlády tu je soustava orgánů 

veřejné správy, která má, na rozdíl od zbývajících dvou složek státní moci, také 

specializované orgány pro ochranu půdy a dalších složek životního prostředí.74 

 

2.5.1 Orgány státní správy a územní samosprávy 

Z hlediska územní působnosti se orgány státní správy dělí na ústřední, regionální 

a místní.75 Ústřední orgány jsou tvořeny ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní 

správy, jejichž úloha spočívá především v tvorbě politik a koncepcí, přípravě právních 

předpisů, koordinaci a kontrole podřízených orgánů nebo spolupráci na mezinárodní úrovni. 

Na regionální úrovni vykonávají (přenesenou) působnost státní správy krajské úřady, 

respektive jejich odbory životního prostředí, a to na všech úsecích ochrany životního prostředí 

s výjimku těch, které jsou svěřeny speciálním úřadům (např. pozemkové úřady, správa 

národních parků, správa chráněných krajinných oblastí, veterinární a rostlinolékařská péče).76 

Místní úroveň potom tvoří obce, jejichž působení v ochraně životního prostředí hraje 

elementární roli, protože jsou to právě ony, které mají z územního hlediska nejblíže k řešení 

konkrétních věcí, mají též nejlepší předpoklady adekvátně a efektivně jednat díky znalosti 

místních poměrů. Na úrovni přenesené působnosti tak obce vydávají nařízení, opatření obecné 

povahy, rozhodnutí, stanoviska a veřejnoprávní smlouvy. Dle rozsahu, ve kterém vykonávají 

tuto působnost, se obce člení na základní, s pověřeným obecním úřadem a na obce 

s rozšířenou působností.77 

Kraje a obce, respektive jejich orgány, mají také tzv. samostatnou působnost. 

Vykonávají ji vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a to ve věcech, které jsou jim 

„vlastní“. Jedná se zejména o takový druh záležitostí, který je spojen s rozvojem daného 

 
74 DAMOHORSKÝ, Milan. Organizace ochrany životního prostředí. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 61–62. 
75 HENDRYCH, Dušan. Veřejná správa. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 11. 
76 DAMOHORSKÝ, Milan. Organizace ochrany životního prostředí. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 62–70. 
77 SNOPKOVÁ, Tereza. Předmluva. HUMLÍČKOVÁ, Petra. Obec jako subjekt práva na příznivé životní 

prostředí. In DAMOHORSKÝ, Milan a SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí 

z pohledu práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2015, s. 7, 21. 
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území nebo se samotným fungováním a existencí obce či kraje. Pokud ze zákona, který 

reguluje jejich působnost, nevyplývá, že se jedná o působnost přenesenou, pak jde o tu 

samostatnou. Stěžejním nástrojem při výkonu územní samosprávy v ochraně životního 

prostředí jsou obecně závazné vyhlášky, kterými lze v této oblasti regulovat rozličné druhy 

činností. Obce také v samostatné působnosti vydávají formou opatření obecné povahy územní 

plán (na rozdíl od krajů, které musejí v přenesené působnosti vydat zásady územního rozvoje 

kraje). Vedle toho mohou tyto samosprávné celky například provádět svoji činnost 

(„úřadovat“) způsobem, jenž je šetrný k životnímu prostředí, podporovat environmentální 

organizace apod.78, 79, 80 

  

 
78 KOPECKÝ, Martin. Územní samospráva [Základy organizace veřejné správy v ČR]. In HENDRYCH, Dušan 

a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 149. 
79 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
80 HUMLÍČKOVÁ, Petra. Obec jako subjekt práva na příznivé životní prostředí. In DAMOHORSKÝ, Milan a 

SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. Beroun: Eva Rozkotová, 

2015, str. 21. 
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3. Prameny právní úpravy na úseku ochrany půdy 

 Obecně se prameny práva (v objektivním smyslu) dělí na materiální a formální. 

V rovině materiální jsou chápány jako zdroje obsahu práva, kterými mohou být například 

společenské důvody a okolnosti nebo politické, ekonomické či jiné poměry ve společnosti, na 

jejichž základě dochází k vytvoření právní úpravy. Rovina formální pak představuje podobu, 

ve které je právní úprava obsažena a která zároveň tomuto obsahu dodává postavení 

práva.81, 82 

Důvody vedoucí k tomu, že je ochrana půdy jedním ze zdrojů obsahu práva, byly 

v podstatě zodpovězeny v první kapitole. V souhrnu je hlavním důvodem skutečnost, že půda 

je nezbytnou a nenahraditelnou součástí naší planety. Jsou na ni navázány ostatní složky 

životního prostředí, je jí konečné množství a s ohledem na faktory, které ji ohrožují 

a poškozují, je pro nás (i další organismy) existenčně nezbytné, aby byla chráněna. A právo je 

vhodným, účinným a zejména vynutitelným prostředkem k dosažení tohoto cíle. 

 Právní úprava ochrany půdy je obsažena v předpisech různé formy i právní síly, a to 

jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní i unijní úrovni.  

 

3.1 Ochrana půdy v dokumentech mezinárodního práva 

Právní regulace ochrany životního prostředí na mezinárodní úrovni vychází ze 

skutečnosti, že to není zdaleka jen Česká republika, na jejímž území dochází k ohrožování 

a poškozování životního prostředí, ale že se jedná o problém globální, zasahující prakticky 

všechny státy naší planety. Dále zohledňuje fakt, že toto ohrožování a poškozování nebere 

z povahy věci zřetel na státní hranice, které jsou nakonec jen pomyslnou čarou v prostoru 

oddělující jednotlivé státy, a tudíž je „překračuje“. Účinná ochrana životního prostředí na 

úrovni celé Země proto nemůže být dosažena souhrnem dílčích právních regulací jednotlivých 

států, ale musí se dít společným koordinovaným postupem. Zejména to platí pro takové 

složky životního prostředí, jakými jsou ovzduší a voda, což se v mezinárodněprávní regulaci 

odráží ve větším počtu smluv a dohod zaměřených na jejich ochranu. Naproti tomu půda je 

mnohem více spjata s konkrétním územím. Avšak s ohledem na provázanost jednotlivých 

částí životního prostředí a na rostoucí celosvětovou degradaci půd nalezneme i v 

souvislostech s ochranou této environmentální složky několik mezinárodních dokumentů. 

 
81 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 129. 
82 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 71. 
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V roce 1972 byla na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy přijata Evropská charta 

o půdě (European Soil Charter), zaměřená na vymezení pravidel a doporučení, jak efektivně 

a zároveň ekologicky nakládat s půdou. Profesor Šarapatka z textu charty vyzdvihuje 

skutečnost, že „půda, která je naším společným dědictvím, představuje nenahraditelný, avšak 

snadno poškoditelný přírodní zdroj, který je třeba chránit“.83 Na 21. konferenci Organizace 

pro výživu a zemědělství (FAO), konané v roce 1982, pak byla vydána Světová charta o půdě 

(The World Soil Charter), obsahující zásady pro správné hospodaření na půdě a její ochranu.84 

Možná nejdůležitějším mezinárodním předpisem je v této oblasti Úmluva OSN o boji 

proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména 

v Africe (United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries 

Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particulary in Africa) uzavřená v Paříži 

dne 17. června roku 1994. Jak už název napovídá, jejím účelem je eliminace nebo alespoň 

omezení degradačního faktoru šíření pouští a vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj 

v zemích, které jsou postiženy desertifikací či suchem. Použity mají být prostředky na 

vnitrostátní, regionální a subregionální úrovni za pomoci mezinárodní spolupráce, koordinace, 

výzkumu, vývoje a zajištění finančních zdrojů. Úmluva stanovuje smluvním stranám 

všeobecné povinnosti, postupy a vypracování akčních programů, které jsou dále rozvinuty 

a konkretizovány v pěti prováděcích přílohách v závislosti na geografické lokalizaci dané 

oblasti. Ačkoli tato dohoda dává prioritu při svém provádění africkým zemím, není to pouze 

Afrika, která je ohrožena desertifikací. Česká republika jako smluvní strana Úmluvy (na 

základě usnesení vlády ČR č. 1166 ze dne 8. listopadu roku 1999) je označena za rozvinutý 

stát, který není desertifikací zasažen, a jeho úloha spočívá v odborné a finanční pomoci 

postiženým regionům. Institucionálně a informačně je Úmluva spojena s další významnou 

mezinárodní dohodou – Úmluvou o biologické rozmanitosti (Convention on Biological 

Diversity), která byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (též 

označovaná jako Summit Země), konané v brazilském městě Rio de Janeiro roku 1992. Půda 

je elementárním předpokladem pro existenci suchozemských ekosystémů a prostředím pro 

život mnoha druhů organismů, které jsou touto úmluvou chráněny mimo jiné vytvořením 

 
83 ŠARAPATKA, Bořivoj. Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2013, s. 74. 
84 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Definice, význam a funkce půdy. [citováno 10. února 2020]. 

Dostupné online z https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPP-Definice_pudy-

20080820.pdf. 
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systému chráněných území, čímž je zároveň poskytnuta ochrana i půdě. Česká republika je 

signatářem od roku 1993.85, 86, 87 

 

3.2 Ochrana půdy v unijních pramenech 

Spolu se vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května roku 2004 se unijní 

právní předpisy staly nedílnou součástí českého právního řádu. V souladu s primárním 

právem, základním zdrojem práva EU, existuje v ochraně životního prostředí tzv. sdílená 

pravomoc členských států a Unie (dle článku 4 odstavce 2 písmene e) Smlouvy o fungování 

Evropské unie). Česká republika tak samozřejmě může vytvářet vlastní legislativu. Ta ale 

musí být v souladu s unijními předpisy. Avšak odhaduje se, že více než 80 procent 

vnitrostátní právní úpravy na úseku ochrany životního prostředí vychází právě z té unijní.88, 89  

Na úrovni primárního práva je kladen velký důraz na princip trvale udržitelného 

rozvoje. Ten je zmiňován prakticky ve všech částech Smlouvy o Evropské unii, které se týkají 

životního prostředí, tedy v preambuli a článcích 3 a 21. To samé platí i pro Listinu základních 

práv a svobod Evropské unie a její článek 37. Také článek 11 Smlouvy o fungování Evropské 

unie uvádí tuto zásadu. Jediné ustanovení, které přímo zmiňuje půdu, je článek 192 výše 

jmenované Smlouvy o fungování Evropské unie, a to v souvislosti se zvláštním legislativním 

postupem pro přijímání opatření (a určitých předpisů) k dosažení cílů v ochraně životního 

prostředí podle článku 191 (zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí; 

ochrana lidského zdraví; uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů; podpora opatření 

na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního 

prostředí, a zejména boj proti změně klimatu).90 Článek 192 jmenuje konkrétně předpisy 

fiskální povahy a dále opatření týkající se územního plánování, hospodaření s vodními zdroji 

 
85 53/2002 Sb. m s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti 

desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe. 
86 DAMOHORSKÝ, Milan. Ochrana půdy. [Ochrana půdy a lesů]. In DAMOHORSKÝ, Milan; ŠTURMA, 

Pavel; ONDŘEJ, Jan; ZÁSTĚROVÁ, Jana; SMOLEK, Martin; SOBOTKA, Michal; STEJSKAL, Vojtěch; 

ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Mezinárodní právo životního prostředí. II. Část (zvláštní). 1. vydání. Beroun: Eva 

Rozkotová, 2008, s. 119–120. 
87 ŠARAPATKA, Bořivoj. Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2013, s. 72. 
88 VOMÁČKA, Vojtěch. Právo Evropské unie a ochrana životního prostředí [Východiska práva životního 

prostředí]. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. Brno: Masarykova univerzita 

– Právnická fakulta, 2016, s. 79. 
89 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ČR a Evropská unie. [citováno 4. února 2020]. Dostupné z 

https://www.mzp.cz/cz/cr_eu. 
90 Článek 191 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016. 

https://www.mzp.cz/cz/cr_eu
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(včetně jejich dostupnosti), využívání půdy aj. Tyto oblasti vyžadují jednomyslné přijetí 

Radou EU.91 

Vývoj právní úpravy ochrany životního prostředí v právu EU také ovlivňuje tzv. unijní 

ekopolitika. V této oblasti bylo doposud vydáno sedm akčních programů. Poté co byl ukončen 

šestý z nich, určený na roky 2002 až 2012, který mimo jiné kladl požadavky na udržitelné 

využívání půdy, a to zejména prostřednictvím omezení eroze, desertifikace a kontaminace 

půdy, vyvstaly pochybnosti o smyslu těchto programů, neboť dle analýzy Evropské agentury 

pro životní prostředí byly do té doby splněny jen tři z šestnácti cílů unijní ekopolitiky. 

Nakonec byl přijat i 7. akční program pro životní prostředí do roku 2020, který ale ve 

srovnání s těmi předchozími nestanovuje přesné cíle pro budoucí legislativu, a tedy ani lhůty 

pro jejich splnění. S ohledem na blížící se konec platnosti posledního programu, přijala Rada 

EU závěry, v nichž jsou obsaženy instrukce pro ekopolitiku na roky 2020 až 2030 (ochrana 

půdy v nich ale zmíněna není), a zároveň vyzvala Komisi, aby předložila návrh nového, 

v pořadí již osmého akčního programu pro životní prostředí.92, 93, 94 

V sekundárním právu je půda chráněna především předpisy, které jsou primárně 

určeny k ochraně přírody a biologické rozmanitosti (směrnice č. 92/43/EHS a směrnice 

č. 2009/147/ES),95 nebo prostřednictvím ekologického zemědělství (nařízení č. 834/2007) 

a odpovědnosti za ekologické škody na půdě (směrnice č. 2004/35/ES).96 

V souvislosti s plněním cílů Pařížské dohody o změně klimatu bylo v květnu roku 

2018 přijato nařízení 2018/841, které stanovuje závazky pro členské státy, jejichž účelem je 

snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím lepší ochrany zemědělské půdy a lesů. 

Klíčovým závazkem je udržování rovnováhy mezi produkcí a pohlcováním množství oxidu 

uhličitého při využívání půdy, čehož by mělo být dosaženo například obhospodařováním 

 
91 Článek 192 Smlouvy o fungování Evropské unie. Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016. 
92 PRŮCHOVÁ, Ivana a ŽIDEK, Dominik. Současné unijní právo životního prostředí [Východiska práva 

životního prostředí]. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. Brno: Masarykova 

univerzita – Právnická fakulta, 2016, s. 109. 
93 Rada EU. Tisková zpráva: Osmý akční program pro životní prostředí – Rada přijala závěry. [citováno 10. 

února 2020]. Dostupné z https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/10/04/8th-

environmental-action-programme-council-adopts-conclusions/. 
94 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním 

programu Společenství pro životní prostředí. Úř. věst. L242 ze dne 10. 9. 2002. 
95 Na základě těchto dvou směrnic se vyhlašují evropsky významné lokality známé jako Natura 2000 (podrobněji 

viz kapitola 7). 
96 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 297. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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půdy způsobem šetrným ke klimatu, zalesňováním nebo posíleným dohledem nad ornou 

půdou a lesy.97, 98, 99 

 Vedle výše zmíněných právních předpisů týkajících se ochrany půdy na úrovni 

sekundárního práva byl v minulosti Komisí předložen návrh směrnice Evropského parlamentu 

a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy (2006/0086 COD). V tomto návrhu bylo 

konstatováno, že půda představuje neobnovitelný přírodní zdroj a „dynamický systém“, jenž 

plní nespočet rozličných funkcí nezbytných pro přežití lidské populace a celé řady 

ekosystémů. Na základě vědeckých poznatků shromážděných za několik desetiletí však tento 

systém degraduje, a to i přes existenci řady nástrojů na vnitrostátní i unijní úrovni. Avšak 

v rovině evropského práva se půdě nedostává ucelenější ochrany, jako tomu je u jiných složek 

životního prostředí, např. vody nebo ovzduší. Cílem předloženého návrhu bylo danou mezeru 

zaplnit a začleněním půdy do evropských politik zajistit ochranu jejích funkcí v kontextu 

udržitelného využívání. Směrnice tak měla zahrnovat společný rámec na ochranu půdy 

prostřednictvím stanovení principů zachování jejích funkcí, eliminace, či alespoň omezení 

degradačního postupu, určení nástrojů pro její regeneraci, popsání a posouzení vlivů určitých 

odvětvových politik na poškozování půdy, vymezení oblastí (ve smyslu území), které jsou 

ohroženy degradačními činiteli, a stanovovala povinnost při využívání půdy zohledňovat 

faktory, které ji daným způsobem využití poškozují, a provádět tak cílená preventivní 

opatření, jež by takové degradaci zabránila. Nicméně tato směrnice nakonec přijata nebyla.100 

 

3.3 Geneze a prameny české právní úpravy ochrany půdy 

Z pohledu historie to byla lesní půda, které se jako první dostávalo právní ochrany, 

a to prostřednictvím ochrany lesa jako celku, s nímž je neodmyslitelně spojena. Již ve 

středověku za vlády Karla IV. byla pocítěna potřeba chránit les pro jeho rozličné hospodářské 

i ekologické funkce. Tato tradice pokračovala dále přes osvícené panovníky Marii Terezii 

 
97 Rada EU, Tisková zpráva: Zmírňování změny klimatu prostřednictvím dobře obhospodařovaných lesů a půdy 

v EU: předběžná dohoda s Parlamentem. [citováno 4. února 2020]. Dostupné online z 

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/14/mitigating-climate-change-through-well-

managed-eu-forests-and-land-eu-presidency-parliament-agreement/. 
98 Rada EU, Tisková zpráva: Lepší ochrana a obhospodařování půdy a lesů v celé Unii: Rada přijala nové 

nařízení. [citováno 4. února 2020]. Dostupné online z https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-

releases/2018/05/14/better-protection-and-management-of-land-and-forests-across-the-union-council-adopts-a-

new-regulation/. 
99 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 o zahrnutí emisí skleníkových 

plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky 

v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU. 
100 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení 

rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES. [citováno 23. března 2020]. Dostupné online z 

http://eagri.cz/public/web/file/17642/com_2006_0232_cs.pdf. 

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/14/mitigating-climate-change-through-well-managed-eu-forests-and-land-eu-presidency-parliament-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/14/mitigating-climate-change-through-well-managed-eu-forests-and-land-eu-presidency-parliament-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/05/14/better-protection-and-management-of-land-and-forests-across-the-union-council-adopts-a-new-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/05/14/better-protection-and-management-of-land-and-forests-across-the-union-council-adopts-a-new-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/05/14/better-protection-and-management-of-land-and-forests-across-the-union-council-adopts-a-new-regulation/
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a jejího syna Josefa II. až k rakouskému lesnímu zákoníku (Císařský patent č. 250/1852 ř.z.), 

který na našem území platil v letech 1852 až 1960.101 Během komunistického totalitního 

režimu byl tento více než sto let platný právní předpis nahrazen zákonem č. 166/1960 Sb., 

který záhy vystřídal zákon č. 61/1977 Sb. o lesích. 

Nicméně ve vývoji právní úpravy ve vztahu k půdě obecně, respektive k půdě 

zemědělské i lesní a její ochraně, sehrály zásadní roli změny společenských poměrů 

v průběhu 20. století, a to jednak v souvislosti se vznikem samostatného československého 

státu, jednak s komunistickým převratem a následné době nesvobody a konečně též s pádem 

totalitního režimu a návratem k hodnotám demokratického právního státu. Počátek těchto 

změn mimo jiné odstartoval významnou proměnu v oblasti vlastnických vztahů k půdě. Do té 

doby zde existovaly rozsáhlé pozemky (tzv. latifundia), jež byly soustředěny v rukou šlechty 

a církve. V roce 1918 došlo k obstavení těchto velkostatků (zákonem č. 32/1918 Sb. 

z. a n., …) a o rok později započala první pozemková reforma s cílem převést půdu z područí 

cizích velkostatkářů do vlastnictví československého národa. V oblasti práva se opírala o čtyři 

zákony. Podle záborového zákona (č. 215/1919 Sb. z a n., o zabrání velkého majetku 

pozemkového) podléhaly záboru velkostatky s celkovou výměrou přesahující 250 hektarů 

půdy nebo 150 hektarů zemědělské půdy. Náhrada za zabrané pozemky byla upravena 

náhradovým zákonem (č. 329/1920 Sb. z a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek 

pozemkový), přidělování zabrané půdy potom přídělovým zákonem (č. 81/1920 Sb. z a n., 

o přídělu zabrané půdy a úpravě právních poměrů k ní). Konečné provedení těchto zákonů 

bylo svěřeno Státnímu pozemkovému úřadu na základě zákona č. 330/1919 Sb. z a n., 

o pozemkovém úřadě. První pozemková reforma probíhala do roku 1935 a spočívala 

v rozdrobení latifundií a přidělení daných pozemků rolníkům. Zásadním způsobem tak 

proměnila vlastnické poměry a pomohla vytvořit užší vztah k obdělávané půdě, což mělo 

pozitivní dopad jak na ekologické, tak na ekonomické funkce půdy. Té bylo nakonec 

přerozděleno 1,8 milionů hektarů (z celkových 4 milionů hektarů). Z toho 868 tisíc hektarů 

představovala zemědělská půda. Po 2. světové válce navázala na první pozemkovou reformu 

druhá, která v první etapě (1945–1948) vedla ke konfiskaci půdy Němců, Maďarů a také 

válečných kolaborantů a jiných nepřátel republiky na základě Benešových dekretů. Druhá 

etapa přinesla v roce 1948 revizi první pozemkové reformy, což se dotklo zejména 

československých statkářů a církevní půdy. Třetí etapa se již nesla ve stínu komunistického 

 
101 DAMOHORSKÝ, Milan. Úvod [Aktuální otázky lesního práva]. In DAMOHORSKÝ, Milan; STEJSKAL, 

Vojtěch. Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany životního prostředí. Sborník z mezinárodní 

konference. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2005, s. 41. 
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převratu, kdy bylo na základě zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, zabráno 

státem na 2,1 milionu hektarů půdy bez náhrady a z toho 70 procent předáno žadatelům 

(podmínkou bylo maximálně 50 hektarů na osobu, která bude na dané půdě osobně 

hospodařit), zbytek si ponechal stát. Následné budování socialistického státu přineslo 

„zespolečenšťování“ výrobních prostředků, které se samozřejmě dotklo i zemědělské a lesní 

půdy. Vznikem zemědělských družstev, do nichž byla ať už dobrovolně či pod nátlakem 

soustředěna zemědělská půda, došlo k faktické destrukci vlastnického práva k této půdě a její 

„vlastníci“ se v podstatě stali dělníky družstev.102 

Dlouhou dobu byly právní předpisy týkající se ochrany zemědělské půdy zaměřeny 

pouze na uspořádání pozemků s cílem intenzifikace a dosažení co nejjednoduššího 

hospodaření. Ke změnám začalo docházet po roce 1948,103 kdy bylo na základě zákona 

č. 241/1948 Sb., o pětiletém plánu, vydáno nařízení vlády č. 55/1951 Sb., o rozšíření plochy 

orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu. Základním účelem této úpravy bylo 

stanovení povinností pro zachování především orné půdy a rozšiřování její plochy. Od té doby 

bylo odnětí zemědělské půdy pro jiné účely podmíněno souhlasem příslušného orgánu (tehdy 

okresního národního výboru). Avšak spolu s nařízením vlády č. 47/1955 Sb., o opatřeních 

v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků (a prováděcí vyhlášky č. 27/1958 Ú. l.), 

došlo v průběhu následujících let k tak rozsáhlým neekologickým změnám v charakteru české 

zemědělské krajiny, že jejich následky (především vlivem ekonomických tlaků) přetrvávají 

dodnes. Konkrétně byly prováděny značné úpravy terénu omezováním přirozených ploch 

zeleně a vody s cílem vytvořit rozsáhlé lány polí pro zemědělskou velkovýrobu. Také se 

začaly ve velkém rozsahu pěstovat monokultury hospodářských plodin a docházelo 

k obdělávání půdy v nevhodných oblastech.104 

Prvním právním předpisem, který vymezil termín „zemědělský půdní fond“, byl zákon 

č. 48/1959 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Dle § 2 odst. 1 byly jeho součástí 

zemědělsky obhospodařované pozemky včetně pozemků, které nadále měly být 

obhospodařovány, ale dočasně nebyly. Odstavec 2 dále umožňoval prohlásit za součást 

 
102 SNOPKOVÁ, Tereza. Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnímu majetku. In 

DAMOHORSKÝ, Milan, MÜLEROVÁ, Hana, SMOLEK, Martin, SNOPKOVÁ Tereza. Zemědělské právo. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 26–31. 
103 V souvislosti s komunistickým převratem bylo také rozhodnuto, že v rámci socializace bude tradiční 

malorolnické hospodaření nahrazeno zemědělskými družstvy. Začala se tak budovat socialistická zemědělská 

velkovýroba. Právním základem pro zavedení těchto změn byl zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských 

družstvech. In AK. Půda a její pohyb v dějinách (6. část). Změny půdního fondu v období 1918–1960. 

AGRObase, informační noviny agrární komory České republiky. 2018, s. 50–51. 
104 PEKÁREK, Milan. Vývoj právní úpravy [Právní režim ochrany půdy]. In KOL. Právo životního prostředí. 

2. díl. 2. přepracované vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2006, s. 152–153. 
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zemědělského půdního fondu další pozemky, u nichž to bylo národohospodářsky 

odůvodněno. Zákon stanovil řadu povinností a zásad, a sice vést přehled o zemědělském 

půdním fondu, obhospodařovat pozemky takovým způsobem, aby nedocházelo ke snižování 

úrodnosti nebo zmenšování plochy těchto pozemků, a také zvláštní povinnosti týkající se 

ochrany půdy pro podniky s průmyslovým provozem (rekultivace, skrývky, terénní 

úpravy…). Dále zákon stanovil povinnosti při dobývání nerostů a při geologickém 

a hydrologickém výzkumu. Upravoval též podmínky pro vynětí součástí zemědělského 

půdního fondu a provádění změn kultur. Institucionální působnost byla svěřena výkonným 

orgánům okresních či místních národních výborů. 

O sedm let později byl tento předpis nahrazen novým zákonem č. 53/1966 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu. Ten upřesnil termín „zemědělsky obhospodařované 

pozemky“ následujícím výčtem: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky 

a pastviny. Také rozšířil zemědělský půdní fond o pozemky, které bezprostředně neslouží 

zemědělské výrobě, ale jsou pro ni nepostradatelné (polní cesty, určité vodní nádrže 

a rybníky, ochranné terasy proti erozi apod.). Stanovil povinnost chránit zemědělský půdní 

fond již při uzemním plánování a rozdělil správní řízení o vyjímání těchto pozemků do dvou 

fází; rozhodnutí o vynětí se vydávalo až po udělení souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského 

půdního fondu. Také zavedl odvody za odnětí. Zákon byl jednou novelizován, a to v roce 

1976. Novela (Zákon č. 75/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu) zavedla zvýšenou ochranu dvou nejvíce bonitních tříd 

půdy (z celkových osmi) a některým intenzivněji obhospodařovaným pozemkům také tzv. 

ekonomickou újmu jako ekonomický nástroj za odnětí půdy nebo omezení hospodaření na ní 

z důvodu vytyčení ochranných pásem pro zdroje pitné vody (k tomu musela být kumulativně 

naplněna podmínka podstatného zásahu do hospodaření socialistické zemědělské organizace). 

Zákon po této novele zůstal nezměněn až do roku 1992, kdy jej nahradil doposud platný 

a účinný zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. Změna společenských poměrů, která následovala po sametové revoluci, se projevila 

také v této oblasti. Je respektován vlastník pozemku nebo uživatel půdy, kterým není 

ukládána povinnost intenzivního hospodaření na veškeré půdě. Na jedné straně došlo ke 

zjednodušení odnímání půdy a k zúžení úpravy při změně kultur. Byla zrušena ekonomická 

újma. Na druhé straně již nebyla uložena povinnost racionálního hospodaření 

s půdou.105, 106, 107, 108 

 
105 PEKÁREK, Milan. Vývoj právní úpravy [Právní režim ochrany půdy]. In KOLEKTIV AUTORŮ. Právo 

životního prostředí. 2. díl. 2. přepracované vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2006, s. 153–155. 
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Stejně jako v minulosti ani dnes nemá ochrana půdy v právním řádu České republiky 

tzv. kodifikovanou právní úpravu, není tedy komplexně zakotvena v jednom uceleném 

právním předpisu, ale naopak je rozdrobena do mnoha míst, a to napříč více právních odvětví, 

jako jsou právo životního prostředí, správní právo, v otázkách trestných činů právo trestní 

nebo v případech odpovědnosti za škodu i právo soukromé, respektive občanské. 

 

3.4 Současné prameny ochrany půdy v rovině ústavního práva 

Normy ústavního práva stanovují základní směřování státu a společnosti a vytvářejí 

právní rámec, jenž se má v demokratickém právním zřízení projevovat v zákonech a jiných 

právních předpisech tak, aby právo ve svém souhrnu zabezpečovalo podmínky nutné pro 

existenci právního státu respektujícího politickou pluralitu, ekonomickou soutěž, historický, 

sociální a kulturní vývoj společnosti,109 včetně ochrany životního prostředí. 

 Elementárním právním předpisem českého právního řádu, který byť jen implicitně 

upravuje ochranu půdy, je Ústava České republiky, přesněji ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“). 

„Ústava je doktrínou ústavního práva (zejména v pojetí středoevropském) považována 

za základní zákon (německá ústava to má ostatně i ve svém záhlaví). V koncepci vertikální 

struktury právního řádu je ústava nebo zákon označený jako ústavní vrcholem soustavy 

právních forem.“110 

V preambuli Ústavy se občané České republiky (kromě jiného) zavazují „společně 

střežit a rozvíjet zděděné přírodní bohatství“.111 Význam preambule spočívá především ve 

vymezení ideových východisek, účelů a cílů právní úpravy včetně ústavních principů, na 

nichž je založen demokratický právní stát. Odkaz na ochranu životního prostředí, přestože ta 

zde není explicitně vyslovena (nemluvě o půdě), tak symbolicky reflektuje důležitost, kterou 

pro společnost má, respektive kterou by měla mít.112, 113, 114 

 
106 Zákon č. 48/1959 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
107 Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v původním znění. 
108 Zákon č. 75/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu 
109 ČIČ, Milan. Cesta k demokracii od novembra po súčasnosť. 1. vydání. Pezinok: Formát, 2001, s. 191. 
110 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2002, s. 34. 
111 Preambule, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
112 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2015, s. 273.  
113 Srov. například „Ke svému dílu morální odpovědnosti za život (tedy i životní prostředí jako jeho předpoklad) 

i stav a uchování přírodního bohatství se vlastně český stát také hlásí v dílčích ustanoveních v obou preambulích 

(Ústavy i Listiny).“ In DAMOHORSKÝ, Milan. Článek 7 Ústavy [Ústava České republiky]. In KLÍMA, Karel 

a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 72. 
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Jediným dalším místem v Ústavě, kde můžeme hledat „přímější“ vztah k ochraně 

půdy, je článek 7, dle kterého „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství“. Stejně jako preambule ani toto ustanovení přímo nezmiňuje půdu, ba 

dokonce ani životní prostředí, avšak z povahy věci a s přihlédnutím k výše uvedené legální 

definici životního prostředí v zákoně o životním prostředí, který též v § 7 vymezuje pojem 

přírodní zdroje („ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat 

k uspokojování svých potřeb“) a k § 1 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, který právě zemědělský půdní fond označuje za „základní 

přírodní bohatství naší země“, je přímá návaznost na ochranu životního prostředí a půdu, 

která je jednou z jeho složek, nevyhnutelná a lze tak konstatovat, že jak preambule, tak daný 

článek Ústavy implicitně pokládají právní základy ochraně půdy. Článek 7 také představuje 

ústavní zakotvení principu odpovědnosti státu za příznivý stav životního prostředí a jeho 

ochranu, neboť je to právě stát, který má pro své postavení, možnosti a nástroje nejlepší 

předpoklady pro plnění funkce garanta. A ačkoli se nejedná o odpovědnost právní, nýbrž 

morální a politickou, je nepochybně významná pro utváření právní úpravy v oblasti ochrany 

životního prostředí.115  

V určitém rozporu s tradicí kontinentálního práva není v naší Ústavě zakotven katalog 

lidských práv. Nicméně ve svém 3. článku prohlašuje za součást ústavního pořádku České 

republiky Listinu základních práv a svobod, která je promítnuta do právního řádu usnesením 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku 

České republiky (dále Listina).116 

I v preambuli Listiny nalezneme prvky ochrany půdy, a to v podobě „odpovědnosti 

vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi“.117 Tento závazek společnosti 

mimo jiné odráží již výše zmiňovaný princip trvale udržitelného rozvoje. 

 Dále je ochrana půdy (a některých dalších částí životního prostředí) upravena v článku 

11, jenž zakotvuje právo vlastnit majetek. Tato environmentální složka jako typický předmět 

vlastnického práva v podobě pozemku zahrnuje soubor práv náležejících jejímu vlastníku, 

avšak ten je současně Listinou ve výkonu svých práv omezen, a to v takové míře, kdy výkon 

 
114 RYCHETSKÝ, Pavel. Preambule. In RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, 

Petr a kol. Ústava České republiky. Zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 2. 
115 DROBNÍK, Jaroslav. Hlavní zásady [Právo životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání. C. H. Beck, Praha, 2007, s. 49–50.  
116 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního.  

1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 13. 
117 Preambule, Usnesení č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
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předmětného práva nebude na újmu druhým či v rozporu s právními předpisy. Tento princip 

označovaný jako „vlastnictví zavazuje“ platí samozřejmě i opačně. Výkon práv ostatních tak 

nesmí být na újmu vlastníkovi předmětného pozemku.118, 119 

Článek 35 odstavec 1 Listiny deklaruje subjektivní právo jedince na příznivé životní 

prostředí, jež dle některých názorů patří ke kontroverzním a zpochybňovaným ustanovením 

Listiny. Jedná se o neurčitý právní pojem, který není legálně definován a jehož vymezení 

závisí na konkrétním případu, v němž se tohoto práva oprávněný subjekt dovolává, jak už 

ostatně konstatovala i judikatura. Ve 2. odstavci článku 35 Listiny je zaručeno právo na 

včasné a úplné informování o stavu životního prostředí, popř. přírodních zdrojů. V oblasti 

práva na informace tak zakládá funkci kontroly veřejnosti nad dodržováním právních předpisů 

v ochraně životního prostředí a také funkci ochrany veřejnosti před jeho nepříznivým stavem. 

Třetí odstavec článku 35 Listiny omezuje výkon subjektivních práv ohrožujících 

a poškozujících životní prostředí, přírodní zdroje i druhové bohatství přírody do míry 

stanovené zákonem.120, 121, 122 

S ohledem na obecnost obsahu celého článku 35 Listiny tedy můžeme konstatovat, že 

se jednotlivá ustanovení vztahují také na ochranu půdy. Avšak dle 1. odstavce článku 41 

(Listiny) nejsou práva uvedená v článku 35 přímo vymahatelná, a proto se jich lze dovolávat 

jen v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.123 

 

3.5 Zákony a další české prameny k ochraně půdy 

 Skutečnost, že právní ochrana půdy není v českém právním řádu kodifikována, přináší 

otázku, jak právní předpisy, které slouží k její ochraně, kategorizovat. Nabízejí se obecnější 

kritéria, jimiž mohou být příslušnost předpisu k právnímu odvětví nebo právní síla formy, 

která je předpisu dána, případně více konkrétní dělení ve vztahu k životnímu prostředí. 

Jaroslav Drobník uvádí možné způsoby kategorizace pramenů právní úpravy ochrany 

životního prostředí jednak na základě kritéria účelu, tedy zda je předpis zaměřen pouze na 

ochranu životního prostředí, nebo má působnost i v jiných oblastech, jednak dle kritéria 

 
118 Článek 11 Usnesení č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
119 ŠARAPATKA, Petr. Ochrana půdy před erozí se zaměřením na roli obce. Brno, 2013. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce Mgr. Jakub Hanák. s. 20–21. 
120 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. doplněné vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 

2001, s. 167–168. 
121 Srov. např. Nález Ústavního soudu sp. zn Pl. ÚS 17/95 ze dne 25. 10. 1995. 
122 Článek 35 Usnesení č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
123 Článek 41 Usnesení č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
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rozsahu působnosti zohledňujícího okolnost, zda předpis chrání životní prostředí jako celek 

(pak je označen jako průřezový), nebo pouze jeho určitou část (předpis složkový).124 Mimo 

jiné i tyto dva způsoby lze použít pro rozdělní pramenů na úseku ochrany půdy a následující 

třídění, které podává přehled a základní charakteristiku českých právních předpisů 

souvisejících s touto složkou životního prostředí a které vychází z právě uvedeného rozsahu 

působnosti. 

K průřezovým právním předpisům ve vztahu k ochraně půdy náleží jednak zákon 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, jehož účelem je vymezení základních pojmů a stanovení 

základních zásad a povinností při ochraně životního prostředí, jehož nedílnou součástí je i 

půda; dále zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, jenž upravuje 

posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických 

osob, správních orgánů a územních samosprávných celků při této činnosti; zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který v oblasti územního plánování upravuje 

jeho cíle, úkoly, nástroje i soustavu orgánů, dále vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj 

území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto právního předpisu s 

postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území 

a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační 

požadavky pro územně plánovací činnost; zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech, který upravuje řízení o pozemkových úpravách a působnost Státního 

pozemkového úřadu při tomto řízení; zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který komplexně 

upravuje trestní odpovědnost, včetně trestných činů proti životnímu prostředí; zákon č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jako základní právní předpis v 

rovině správně-právní odpovědnosti; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž ve vztahu 

k půdě reguluje základní soukromoprávní vztahy, tedy vlastnické vztahy, práva a povinnosti 

vlastníka, včetně majetkoprávní odpovědnosti za škodu a zákon č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a o její nápravě.125, 126, 127, 128, 129 

            Složkové právní předpisy s úzkou vazbou na ochranu půdy zahrnují zákon č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který reguluje zemědělský půdní fond, 

tj. pozemky zemědělsky obhospodařované, jako je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, 

 
124 DROBNÍK, Jaroslav. Prameny [Právo životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 33. 
125 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
126 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
127 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
128 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
129 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, jež byla a má být nadále zemědělsky 

obhospodařována, ale dočasně obdělávána není; k jeho provedení vyhlášku Ministerstva 

životního prostředí č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 

půdního fondu; vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 153/2016 Sb., o stanovení 

podrobností ochrany kvality zemědělské půdy, která reguluje preventivní a indikační hodnoty 

rizikových prvků a látek v zemědělské půdě a postupy pro jejich zjišťování a hodnocení; 

vyhlášku Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 257/2009 Sb., o 

používání sedimentů na zemědělské půdě a vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 

48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany; dále zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, jehož účelem je 

stanovit předpoklady 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 lese; jeho prováděcí vyhlášku Ministerstva 

zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo o omezení a podrobnostech 

o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa; dále zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

jehož účelem je mimo jiného vytváření předpokladů pro zachování schopnosti zemědělství 

zajišťovat výživu obyvatel a podporovat mimoprodukční funkce zemědělství z důvodu 

přispívání k ochraně půdy, vody, nebo ovzduší; zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství, který upravuje podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se 

vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále 

výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených a zákon č. 156/1998 

Sb., o hnojivech, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd, který mj. upravuje podmínky uvádění do oběhu, skladování a 

používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, 

podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd, podmínky zjišťování půdních 

vlastností lesních pozemků.130, 131, 132, 133, 134, 135 

            Konečně složkové právní předpisy s vazbou na půdu prostřednictvím ochrany 

jiných součástí životního prostředí tvoří především zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, jenž 

mj. reguluje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a 

právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a 

 
130 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
131 Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 

13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
132 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
133 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
134 Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd. 
135 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. 
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stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha; zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který s ohledem na ochranu půdy reguluje zejména 

obecnou ochranu přírody a krajiny, oblast zvláště chráněných území nebo zákon č. 326/2004 

Sb., o rostlinolékařské péči, který upravuje především ochranu rostlin a rostlinných produktů 

proti škodlivým organismům a poruchám, stejně jako omezování nepříznivého vlivu 

škodlivých organismů a použití přípravků a pomocných prostředků na zdraví lidí, zvířat a na 

životní prostředí.136, 137, 138 

  

 
136 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
137 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
138 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 
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4. Právní nástroje ochrany zemědělského půdního fondu 

 Zákonné vymezení termínu zemědělský půdní fond je v právním řádu České republiky 

zakotveno v úvodních ustanoveních zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu (dále „zákon o ochraně ZPF“). 

Zákonodárce prohlašuje zemědělský půdní fond za jednu z hlavních složek životního 

prostředí, která je základním přírodním bohatstvím našeho státu a nenahraditelným výrobním 

nástrojem, jenž umožňuje zemědělskou výrobu. Také označuje jeho ochranu, zvelebování 

a racionální využívání za činnosti, které též zajišťují ochranu a zlepšování životního prostředí. 

Vedle obecné charakteristiky zemědělského půdního fondu a jeho vztahu k životnímu 

prostředí jako celku lze z tohoto úvodního prohlášení implicitně dovodit zásadu racionálního 

využívání ZPF. V souladu s tímto principem by měla být zemědělská půda využívána 

takovým způsobem, aby byly zachovány její produkční vlastnosti a zároveň umožněno plnění 

ekologických funkcí půdy.139, 140 Tato zásada sice není v zákoně explicitně jmenována, 

nicméně je rozvinuta v dalších principech ochrany zemědělského půdního fondu (viz dále). 

Samotný zemědělský půdní fond tvoří jednak pozemky zemědělsky obhospodařované 

(v zákoně též označované jako zemědělská půda), tedy orná půda, vinice, chmelnice, ovocné 

sady, zahrady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky 

obhospodařována, ale dočasně obdělávána není, jednak další části, kterými jsou rybníky 

s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda zajišťující zemědělskou výrobu, jako 

jsou polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, 

odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická 

protierozní opatření, a případně jiná nezemědělská půda, která slouží k zajišťování 

zemědělské výroby.141 V případě existence pochybností, zda určitá část náleží 

k zemědělskému půdnímu fondu či nikoli, rozhodne předmětnou otázku orgán ochrany 

ZPF.142 

Na základě dat Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, která byla zveřejněna 

v Souhrnných přehledech o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky, činila 

ke konci roku 2019 celková výměra zemědělských pozemků 4,202 milionu hektarů, což 

představuje 53,28 procenta celkové rozlohy České republiky. Největší podíl zemědělské půdy 

připadl se 2 940 927 hektary orné půdě, která slouží k pěstování zemědělských plodin, jako 

 
139 § 1 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
140 DĚDKOVÁ, Michaela. Zemědělský půdní fond. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta. Vedoucí práce doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. s. 16–17. 
141 § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
142 § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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jsou obiloviny, okopaniny, průmyslové plodiny a další. Druhé místo s 1 017 555 hektary 

potom zaujaly trvalé travní porosty, které tvoří louky a pastviny. Dále zahrady se 169 286 

hektary využívané pro pěstování ovoce, zeleniny, květin a jiných plodin, a to obvykle pro 

vlastní potřebu. Další část tvořily ovocné sady o rozloze 44 376 hektarů s ovocnými stromy 

nebo keři, vinice s 20 141 hektary a konečně chmelnice o ploše 9 827 hektarů. Zatímco se 

podíl trvalých travních porostů, vinic a zahrad v průběhu let postupně zvětšuje, u zbývající 

zemědělské půdy, včetně její celkové výměry, je tomu právě naopak. Úbytek orné půdy 

v letech 1999 až 2019 přesahoval 140 tisíc hektarů a celková výměra zemědělské půdy klesla 

o více než 80 tisíc hektarů.143, 144  

 

4.1 Ochrana kvantity a kvality ZPF 

Prostředky právní ochrany zemědělského půdního fondu jsou soustředěny do dvou 

základních oblastí, a to na zachování rozlohy ZPF a jeho jakosti. Tyto dvě roviny jsou 

výsledkem reflexe degradačních faktorů ohrožujících a poškozujících půdu, jež byly popsány 

v kapitole 1. Současně je však nutné konstatovat, že jsou úzce provázány a vzájemně se 

ovlivňují. Je proto nezbytné, aby právní úprava na tuto skutečnost použitím vhodných 

nástrojů adekvátně reagovala a zabezpečovala tak předmětné půdě komplexní ochranu. 

O zachování rozlohy zemědělské půdy panuje všeobecný zájem, neboť tato půda 

představuje nejen základní výrobní prostředek v potravinářství, ale také plní celou řadu 

nezastupitelných ekologických funkcí. Je součástí územních systémů ekologické stability 

a stanovištěm velkého množství živočichů a rostlin. Díky svým retenčním schopnostem 

ovlivňuje vodní poměry území a plní mnoho dalších funkcí, a to včetně estetických, neboť je 

základní součástí krajiny (viz kapitola 1). Zábory zemědělské půdy pro nezemědělské účely, 

ke kterým náleží průmyslová a bytová výstavba a některé další činnosti, mohou vést 

k fatálním důsledkům spojeným se ztrátou všech ekologických funkcí půdy. Smyslem 

kvantitativní ochrany zemědělského půdního fondu je tyto zásahy, jejichž primárním cílem je 

maximalizace zisku, co nejvíce omezit a zabránit tak jejich rychlému a nekontrolovanému 

růstu. Právní regulace v zákoně o ochraně ZPF na dané skutečnosti reaguje a tuto kvantitativní 

ochranu zajišťuje stanovením zásad plošné ochrany ZPF pro využití dané půdy k jiným 

 
143 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Situační a výhledová zpráva. Půda. 2018, s. 9–11. [citováno 1. března 

2020]. Dostupný online z http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf. 
144 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘIČSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru 

nemovitostí České republiky. Praha, 2020, s. 16. [citováno 1. března 2020]. Dostupné online z 

https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-

fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2020.aspx. 

https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2020.aspx
https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2020.aspx
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účelům, udělováním souhlasů s odnětím zemědělské půdy příslušným orgánem státní správy 

na tomto úseku, dále odvody za odnětí půdy ze ZPF a také opatřeními, která regulují určité 

činnosti, při nichž dochází nebo může docházet ke ztrátám zemědělské půdy. Avšak samotná 

ochrana rozlohy zemědělské půdy by nestačila, protože je to také míra její kvality (jakost), 

která má zásadní význam pro schopnost půdy plnit různé výše popsané ekologické, 

ekonomické či estetické funkce. Kvalitativní ochrana zemědělského půdního fondu spočívá 

v udělování souhlasu se změnou využití zemědělské půdy, ve stanovení zásad ochrany 

zemědělské půdy, postupů při jejím znečištění nebo ohrožení erozí a opatření k nápravě, 

v regulaci používání sedimentů na zemědělské půdě a v pořizování a evidenci informací o její 

kvalitě. Dále jsou stanoveny povinnosti určené k zamezení ztrátám zemědělské půdy při 

některých činnostech.145 ,146, 147 

Vedle právních nástrojů obsažených v zákoně o ochraně ZPF lze také významný 

prostředek kvantitativní i kvalitativní ochrany zemědělské půdy nalézt ve stavebním zákoně 

(zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Na tomto místě se jedná 

o další formu realizace zásady prevence prostřednictvím územního plánování, na které potom 

navazuje územní řízení a stavební řízení. Nicméně v rámci preventivních opatření je 

nejpodstatnější proces územního plánování, jenž se řadí v rámci zemědělského půdního fondu 

na úplný začátek jak kvalitativní, tak i kvantitativní ochrany. S ohledem na již zmiňovanou 

provázanost jednotlivých součástí životního prostředí se dostává ochraně zemědělského 

půdního fondu též prostřednictvím ochrany ostatních složek. O těchto dalších nástrojích je 

pojednáno zvlášť v samostatných kapitolách 6 a 7. 

 

4.2 Zásady plošné ochrany ZPF 

Výše zmíněný princip racionálního využívání ZPF (§ 1 odst. 1 zákona o ochraně ZPF) 

je základní zásadou pozemkového práva, ze které potom vycházejí další zásady ochrany 

zemědělského půdního fondu, včetně těch kvantitativních, jež jsou vymezeny v § 4 zákona 

o ochraně ZPF. Tyto principy mají subjekty, které mohou svou činností ovlivňovat využití 

pozemků náležících do zemědělského půdního fondu, povinnost dodržovat a řídit se jimi. 

Náleží k nim jednak princip priority, dle kterého má být pro nezemědělské účely využita 

zejména nezemědělská půda, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky, jenž spadají do 

 
145 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
146 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 302–308. 
147 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. 

1. vydání. Praha: Leges, 2012. s. 79. 
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zastavěného území, případně ty na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb 

nacházejících se mimo tato území, nebo také stavební proluky či plochy, které byly získány 

demolicí starých budov a zařízení.148, 149 

Další zásadou je princip legality spočívající v odnímání půdy ze zemědělského 

půdního fondu pouze v případech nezbytných a za současného splnění zákonných podmínek. 

Až na určité výjimky je možné odejmout jen půdu méně kvalitní, která nespadá do I. a II. 

třídy ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž rozdělení upravuje prováděcí právní 

předpis (vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany). 

Ačkoli se může z dikce § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF zdát, že se jedná o relativně přísný 

zákaz, resp. ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy, která může být odňata pouze za 

předpokladu, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem zachování ochrany 

zemědělské půdy, má toto ustanovení, s ohledem na níže uvedené, značné trhliny. Pomineme-

li pro tuto chvíli úzce související mechanismus územního plánování, o kterém je ve vztahu 

k ochraně půdy komplexně pojednáno v samostatné kapitole (viz kapitola 6), stěžejní problém 

přináší široká řada zákonných výjimek, jež vylučují aplikaci daného principu poměřování 

zájmu na zachování zemědělského půdního fondu k jinému veřejnému zájmu. K těmto 

výjimkám náležejí jednak plochy, jež jsou zahrnuty v již platné územně plánovací 

dokumentaci, a to za předpokladu, že při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke 

změně využití těchto ploch, jednak (zjednodušeně řečeno) záměry veřejné dopravní nebo 

technické infrastruktury či realizace záměru umisťovaného na zastavitelné ploše, jež je 

vymezena v platném územním plánu, a jednak také při určitých činnostech souvisejících 

s vyhledáváním, průzkumem a těžbou nerostů. Zákonné výjimky jsou vymezeny tak široce, že 

ve svém důsledku nechávají velmi malý prostor pro uplatnění ustanovení o poměřování 

veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF.150, 151 

Princip minimalizace zásahů potom nařizuje v co nejmenší míře narušovat organizaci 

zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území, síť zemědělských 

účelových komunikací a odnímat jen nejnutnější plochu ZPF a co nejméně ztěžovat jeho 

obhospodařování v případech, kdy dochází k umisťování směrových a liniových staveb. 

Zásada rekultivace ukládá povinnost po ukončení nezemědělské činnosti provést terénní 

 
148 TKAČÍKOVÁ, Jana. Principy ochrany zemědělského půdního fondu [Ochrana zemědělského půdního 

fondu]. In PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2015, s. 329–330. 
149 § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
150 TKAČÍKOVÁ, Jana. Principy ochrany zemědělského půdního fondu [Ochrana zemědělského půdního 

fondu]. In PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2015, s. 329–330. 
151 FRANKOVÁ, Martina. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? Acta Universitatis 

Carolinae – Iuridica 3, Praha: Univerzita Karlova, 2019, s. 39–43. 
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úpravy v takovém rozsahu, aby mohlo dojít k rekultivaci dotčené půdy, která bude způsobilá 

plnit funkce v krajině, a to na základě schváleného plánu rekultivace.152, 153, 154 

 

4.3 Odnětí půdy ze ZPF 

V plošné ochraně zemědělské půdy zaujímá stěžejní roli režim jejího odnímání pro 

nezemědělské účely. Jedná se o administrativně-právní nástroj ochrany půdy spočívající 

v udělení (nebo neudělení) souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, a to 

příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je jednak obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, a to v případech, kdy má být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo 

rovné jednomu hektaru, jednak krajský úřad, pokud se jedná o výměru přesahující jeden 

hektar až do deseti hektarů (včetně), dále Ministerstvo životního prostředí, jestliže výměra 

přesahuje deset hektarů nebo má být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného 

zájmu energetické infrastruktury (pro skladování tuhých statkových hnojiv155). Má-li být 

dotčena zemědělská půda, která se nachází na území jednoho z národních parků, uděluje 

souhlas správa daného národního parku. A konečně, jedná-li se o území vojenského újezdu, 

rozhoduje újezdní úřad. Až na zákonem stanovené výjimky (jedná se o taxativní výčet) nelze 

bez udělení tohoto souhlasu povolit záměr vyžadující odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle 

zvláštních právních předpisů (jako jsou stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích, 

horní zákon a některé další). K těmto výjimkám náleží využití dané půdy k nezemědělským 

účelům po dobu kratší jednoho roku, včetně doby, která je potřebná pro její rekultivaci, avšak 

zákon v takovém případě ukládá podmínku písemného oznámení příslušnému orgánu ochrany 

ZPF nejméně patnáct dní před samotným zahájením nezemědělského využívání. 

V zastavěném území jsou výjimky stanoveny pro stavby (včetně souvisejících zastavěných 

ploch) s výměrou do 25 m2 a veřejně prospěšné stavby umisťované v proluce o velikosti do 

0,5 hektaru, dále umístění určitých objektů, jako jsou např. značky pro geodetické účely, 

mobilní sítě, stožáry nadzemních vedení, vrty a studně; i zde platí omezení danou výměrou. 

 
152 TKAČÍKOVÁ, Jana. Principy ochrany zemědělského půdního fondu [Ochrana zemědělského půdního 

fondu]. In PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2015, s. 329–330. 
153 SNOPKOVÁ, Tereza. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu [Ochrana zemědělské půdy]. In 

DAMOHORSKÝ, Milan; MÜLLEROVÁ, Hana; SMOLEK, Martin; SNOPKOVÁ, Tereza. Zemědělské právo. 

1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 37–38. 
154 § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
155 § 6 odst. 1 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. 
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Z důvodu obnovy přírodních vodních koryt, nebo pro uložení tuhých statkových hnojiv není 

též nutné udělení souhlasu.156, 157 

V závislosti na daném časovém intervalu, pro který se půda ze zemědělského půdního 

fondu odnímá, rozlišuje zákon dočasné a trvalé odnětí. Po legislativní novele zákona 

o ochraně ZPF z roku 2015 (zákon č. 41/2015 Sb.,…) již nadále není explicitně vymezen 

institut trvalého odnětí. Naproti tomu dočasné odnětí je nadále vázáno na podmínku, že po 

ukončení účelu, pro který byla půda ze zemědělského půdního fondu odňata, bude dotčená 

plocha na základě schváleného plánu rekultivace rekultivována, a to takovým způsobem, aby 

mohla být navrácena zpět do zemědělského půdního fondu. Jestliže tedy bude při udělování 

souhlasu s odnětím řešena také rekultivace dané půdy, půjde z povahy věci o odnětí dočasné, 

a pokud nikoli, potom a contrario o odnětí trvalé.158, 159, 160 

Podání žádosti o udělení souhlasu s odnětím není nezbytně vázáno na vlastníka nebo 

na nájemce dané zemědělské půdy. Žadatelem tedy může být i jiná osoba, avšak v takovém 

případě je nutné k žádosti připojit též vyjádření vlastníka nebo nájemce této půdy. Tím však 

není dotčena soukromoprávní rovina vlastnického práva k dané půdě, ve které si mohou 

příslušné subjekty dispozičně ujednat práva a povinnosti, jež mohou například možnost 

podání předmětné žádosti o udělení souhlasu s odnětím půdy vyloučit. Samotná žádost musí 

obsahovat obecné náležitosti stanovené správním řádem,161 účel zamýšleného odnětí, 

vyhodnocení předpokládaných důsledků pro zemědělský půdní fond a také zdůvodnění, proč 

je navrhované řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany životního prostředí, zemědělského 

půdního fondu a případně dalších zákonem chráněných veřejných zájmů.162 

Při posuzování žádosti vychází orgán ochrany ZPF z celkové plochy zemědělské půdy, 

která je předmětem navrhovaného záměru, a dojde-li k závěru, že daná půda může být ze ZPF 

odňata, udělí souhlas s jejím odnětím. Souhlas s odnětím musí obsahovat údaje o správním 

orgánu, který jej vydává, údaje o subjektu, kterému je vydáván, dále datum vydání, označení 

pozemků, jichž se tento souhlas týká, stanovení podmínek ochrany zemědělského půdního 

fondu, u dočasného odnětí schválení plánu rekultivace, a stanovení orientační výše odvodů 

 
156 PEKÁREK, Milan. Ochrana půdy. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 

Právnická fakulta MU, Brno, 2016, s. 171–172. 
157 § 9 a §§ 13 až 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
158 § 9 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
159 Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. 
160 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v původním znění. 
161 Ty nalezneme v ustanoveních o Podání dle § 37 odst. 2 a Žádosti dle § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád. 
162 § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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v případě, že budou odvody za odnětí půdy předepsány. Jestliže se bude jednat o záměr 

realizovaný po etapách, vymezí v něm taktéž jednotlivé etapy.163 

 Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu má omezenou dobu platnosti 

a je vydán buď ve formě závazného stanoviska, nebo jako správní rozhodnutí. Formu 

závazného stanoviska má souhlas s odnětím půdy ze ZPF tehdy, pokud je pro záměr, který má 

být realizován, nutné rozhodnutí vydané správními orgány podle zvláštních právních předpisů 

(jedná se např. o územní rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona), v opačném 

případě je samotné udělení tohoto souhlasu správním rozhodnutím. Daná forma má vliv nejen 

na dobu platnosti souhlasu,164 ale zejména na způsoby řešení případných sporů, které mohou 

při jeho vydání nastat. Proti závaznému stanovisku lze podat dle správního řádu podnět 

k zahájení přezkumného řízení pro posouzení jeho souladu se zákonem, ve kterém může být 

potvrzeno, změněno nebo zrušeno. V případě sporů mezi správními orgány, kdy jeden má 

postavení dotčeného orgánu, kterým je podle § 149 odst. 1 správního řádu orgán vydávající 

závazné stanovisko, lze zahájit tzv. dohodovací řízení ve smyslu § 136 odst. 6 správního řádu. 

Odvolání proti závaznému stanovisku není přípustné, nicméně po vydání správního 

rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jež se musejí řídit daným závazným 

stanoviskem, které je součástí jeho výrokové části, lze podat proti tomuto rozhodnutí odvolání 

a v něm napadnout obsah závazného stanoviska. V případě, že má souhlas s odnětím formu 

správního rozhodnutí, lze podat klasické odvolání dle správního řádu. Jako mimořádný 

opravný prostředek je v obou případech možná obnova řízení.165, 166 

Zákon explicitně neuvádí přesnou dobu, kdy dojde k odnětí zemědělské půdy (o jejíž 

vyjmutí se žádá) ze zemědělského půdního fondu. Nabízel by se okamžik nabytí právní moci 

příslušného správního rozhodnutí, ať už přímo orgánem ochrany ZPF v případech, ve kterých 

je udělení souhlasu s odnětím právě správním rozhodnutím, anebo kdy vydává správní 

rozhodnutí (k němuž je nezbytný souhlas orgánu ochrany ZPF ve formě závazného 

stanoviska) jiný orgán podle zvláštního právního předpisu. Taková úvaha ale nemůže obstát, 

neboť by potom postrádalo smysl zákonné zakotvení omezené doby platnosti uděleného 

souhlasu s odnětím dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, a to přinejmenším 

v těch případech, v nichž orgán ochrany ZPF vydává souhlas s odnětím ve formě správního 

 
163 § 9 odst. 1 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
164 Na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, závisí 

lhůta na formě, v jaké je souhlas vydán. V případě udělení souhlasu, který je správním rozhodnutím, počíná 

běžet tříletá lhůta, ve které lze realizovat daný záměr, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Pokud se 

jedná o závazné stanovisko, souhlas pozbude platnosti uplynutím tří let ode dne, kdy byl oznámen žadateli, 

pokud se nestal podkladem pro řízení vedené podle zvláštních právních předpisů. 
165 § 21 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
166 § 81 n., §§ 94 až 102, § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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rozhodnutí. Žadatel může, ale nemusí souhlas využít. Pokud by jej nevyužil, marným 

uplynutím stanovené lhůty pozbude souhlas s odnětím platnosti, danou půdu nebude možné 

využít pro nezemědělské účely, respektive nebude ji možné takto využít bez nového souhlasu, 

a nedojde tak ani k jejímu odnětí ze zemědělského půdního fondu. V opačném případě, začne-

li žadatel včas realizovat svůj záměr a fakticky tak zabere půdu pro nezemědělské účely, 

dojde k jejímu (ať už dočasnému či trvalému) odnětí ze ZPF. Stejně tak by postrádala smysl 

obvyklá „dvou-etapovost“ celého mechanismu odnětí půdy ze ZPF, kdy je v první fázi udělen 

souhlas s odnětím (bez ohledu na jeho formu) a ve druhé potom vydáno rozhodnutí 

o odvodech za odnětí (viz následující podkapitola). To ostatně konstatovala i soudní 

judikatura, a to včetně situací, kdy je udělení souhlasu s odnětím závazným stanoviskem. Dle 

Nejvyššího správního soudu nedochází k odnětí půdy ze ZPF rozhodnutím správních orgánů, 

ale až následným jednáním adresáta daného rozhodnutí.167 

 

4.4 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 

 Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu jsou stanoveny odvody. Ty lze 

definovat jako poplatky představující ekonomický nástroj ochrany půdy, jenž má motivovat 

žadatele k odnímání co nejmenší plochy zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely. 

Nicméně právě funkce motivační je v tomto případě značně limitována územním plánováním 

a žadatel je tak ve výběru vhodného pozemku omezen.168 

V uplynulých letech doznala právní úprava týkající se odvodů za odnětí určitých 

změn, a to jako reakce na ustálenou soudní judikaturu. Kromě přesnějšího vymezení 

povinného subjektu, byl také jednoznačně stanoven okamžik, kdy je možné vydat rozhodnutí 

o odvodech. Lze tak učinit po zahájení realizace záměru, kvůli kterému bylo žádáno o udělení 

souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, a pro záměry realizované po etapách potom pro každou 

jednotlivou etapu zvlášť po jejím zahájení. Tím mají být eliminovány situace, kdy jsou na 

jedné straně sice zaplaceny odvody za odnětí, avšak na straně druhé k samotné realizaci 

záměru a k faktickému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nedojde. Právní předpis 

totiž neobsahuje postup případného vracení takto zaplacených odvodů. S tím souvisí i nově 

stanovená povinnost subjektů informovat orgán ochrany ZPF o zahájení realizace záměru 

nebo jeho etapy nejpozději 15 dnů předem a také povinnost doručit orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu kopii pravomocného rozhodnutí, jehož podkladem je souhlas 

 
167 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2014, čj. 7 As 123/2013-28. 
168 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 304. 
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s odnětím ze ZPF nebo rozhodnutí o souhlasu nejpozději do 1 roku ode dne jeho 

platnosti.169, 170, 171 

Povinnost zaplatit odvod má ten, komu svědčí oprávnění k záměru, pro který byl 

souhlas s odnětím vydán. O výši rozhoduje v samostatném řízení příslušný orgán ochrany 

ZPF, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností, respektive správa národního parku 

na území národního parku nebo újezdní úřad na území vojenského újezdu. Konkrétní částka je 

příslušným orgánem vypočítána dle pravidel stanovených v sazebníku odvodů za odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu, který se nachází v příloze zákona o ochraně ZPF (viz dále). 

Odvody jsou předepsány za trvalé i dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Odlišuje je způsob úhrady. Za trvale odňatou půdu jsou placeny jednorázově, zatímco 

u dočasně odňaté každoročně, a to až do doby ukončení rekultivace, případně do doby zániku 

povinnosti půdu rekultivovat, nebo do dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o registraci 

významného krajinného prvku či vyhlášení přechodně chráněné plochy (podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny). Zákon také stanovuje výjimky, kdy se odvody za trvale odňatou 

půdu nestanoví. Jsou jimi například určité stavby veřejné infrastruktury či jiné stavby 

realizované ve veřejném zájmu, a to včetně záměrů sloužících k ochraně různých částí 

životního prostředí.172 

Jak bylo řečeno výše, konečná částka se vypočítá podle přílohy k zákonu o ochraně 

ZPF, a přestože je motivační funkce do jisté míry omezena územním plánováním, stále může 

tento ekonomický nástroj motivovat žadatele, aby odebral alespoň nejnutnější část 

zemědělské půdy, a tak zaplatil co nejméně. Výše odvodů je založena na ekologické hodnotě 

odnímané půdy. Ta se odráží jednak v ceně pozemku, která je stanovena oceňovací vyhláškou 

(č. 3/2008 Sb.,…) podle zařazení do bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), jednak ve 

faktorech životního prostředí, které budou daným odnětím zemědělské půdy negativně 

ovlivněny, dále pak v kategorizaci třídy ochrany, do níž jsou pozemky řazeny dle BPEJ. 

Částka zaplacená na odvodech potom ve výši 55 procent připadá státnímu rozpočtu, 30 

procent je příjmem obce, na jejímž území se odňatá půda nachází, a zbylých 15 procent tvoří 

příjem rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.173, 174, 175 

 
169 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2014, čj. 9 As 175/2012-25. 
170 Důvodová zpráva, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, Sněmovní tisk 

č. 339/0, část č. 1/8. s. 35–36. 
171 § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
172 § 11 n. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
173 PEKÁREK, Milan. Ochrana půdy. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 

Právnická fakulta MU, Brno, 2016, s. 172. 
174 § 11 a Příloha zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
175 § 11 b odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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V souvislosti s placením odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF byla v minulosti 

předmětem soudních sporů otázka, zda se jejich konečná výše může zásadně lišit od té 

orientační, vymezené při udělení souhlasu s odnětím. Dle judikatury Nejvyššího správního 

soudu nikoli, respektive může se lišit, ale ne zásadním způsobem. V rozsudku ze dne 28. 8. 

2014, čj. 7 As 38/2013-30 soud konstatoval, že stanovení povinnosti uvést orientační výši 

poplatků není samoúčelné. Na jedné straně má seznámit žadatele s přibližnou výší odvodů 

a dát mu tak právní jistotu, že při realizaci svého záměru nebude muset platit konečnou 

částku, která se bude výrazně lišit od té orientační, což by v případě znatelně vyšší sumy 

mohlo mít negativní ekonomický dopad na žadatele (nemluvě o narušení důvěry 

v předvídatelnost rozhodnutí, jež by byla v rozporu právě s principem právní jistoty), na 

straně druhé má žadatele motivovat k zabrání menší plochy zemědělské půdy než té, o jejíž 

vyjmutí bylo žádáno, a zaplatit tak méně na odvodech, což zároveň podporuje účel zásady 

minimalizace prováděných záborů. 

 

4.5 Regulace určitých činností k předcházení ztrát na rozloze ZPF 

Vedle mechanismu odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu stanovuje zákon 

o ochraně ZPF v §§ 5 až 8 subjektům vykonávajícím zde uvedené činnosti mj. povinnost řídit 

se výše popsanými zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), navrhovat a 

zdůvodňovat taková řešení, která jsou pro ochranu zemědělského půdního fondu, ale i pro jiné 

zákonem chráněné zájmy nejpříznivější, a vyhodnotit přepokládané důsledky navrhovaného 

řešení na ZPF. K těmto činnostem náleží územně plánovací činnosti, dokumentace pro 

umístění záměru, zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů a dále stavební, 

těžební a průmyslové činnosti, terénní úpravy a geologický a hydrologický průzkum.176, 177 

Zejména stavební a těžební činnosti mají na funkce půdy značné destruktivní dopady. 

Cílem ochrany zemědělského půdního fondu v této oblasti ale není eliminace daných činností, 

nýbrž minimalizace jejich negativních důsledků a nalezení průsečíku mezi ekonomickým 

přínosem a ekologickou únosností. 

 Co se těžební činnosti týče, vedle výše uvedených povinností podmiňuje zákon 

stanovení dobývacích prostorů souhlasem orgánu ochrany ZPF, bez něhož nelze těžbu 

realizovat. Při zpracování dokumentace pro umístění záměru ve smyslu stavebního zákona je 

především uložena povinnost vypracovat návrh umístění příslušné stavby takovým způsobem, 

 
176 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 305. 
177 §§ 5 až 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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aby došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu.178 (Problematika územního 

plánování v této oblasti je blíže popsána v kapitole 6.)  

 

4.6 Zásady kvalitativní ochrany zemědělské půdy 

Spolu s novelou zákona o ochraně ZPF z roku 2015 se dostalo větší pozornosti 

ochraně jakosti zemědělské půdy. Původní třetí paragraf stanovující rámcové povinnosti při 

hospodaření na zemědělském půdním fondu se co do obsahu citelně rozrostl a nyní zahrnuje 

kvalitativní zásady ve formě zákazů, povinností, omezení a stanovení tříd ochrany ZPF. Došlo 

tak k upřesnění formulace původních povinností a doplnění obecné ochrany zemědělského 

půdního fondu v kvalitativní rovině, včetně zakotvení některých nových institutů jako reakce 

na aktuální potřeby ochrany ZPF před erozí, a také k úpravě využití zemědělské půdy pro 

plantáže dřevin, které již nadále nebude nezemědělským užíváním, a nebude proto vázáno na 

udělení souhlasu s odnětím takto využívané půdy ze ZPF. 

Zákon na tomto místě tedy zakazuje užívat zemědělskou půdu k nezemědělským 

účelům (až na výše popsané výjimky), používat na této půdě nepovolené látky a za daných 

předpokladů též upravené sedimenty a kaly, znečišťovat ji překračováním povolené míry 

obsahu určitých látek a prvků, ohrožovat či poškozovat zemědělskou půdu erozí a poškozovat 

vlastnosti této půdy zhutňováním, zamokřováním, vysoušením nebo překrýváním. Dále zákon 

stanovuje povinnost nakládat se zemědělskou půdou v souladu s charakteristikou druhu 

pozemku (až na výjimky) a oznamovat určité činnosti související s pěstováním dřevin, kde 

zároveň omezuje dobu, po kterou lze zemědělskou půdu takovým způsobem využívat.  

Zákaz znečišťování zemědělské půdy překračováním povolené míry obsahu 

konkrétních látek nebo prvků je vázán na tzv. indikační hodnoty, jež jsou upraveny vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality 

zemědělské půdy. Obecně se jedná o látky, které mají nebo mohou mít při vyšší koncentraci 

v půdě negativní dopad na její produkční funkce nebo na zdraví lidí, zvířat či na zdravotní 

závadnost potravin a krmiv. Stejná vyhláška také upravuje tzv. preventivní hodnoty, při 

jejichž překročení (mimo jiné) nelze používat upravené kaly a sedimenty.179, 180 

  

 
178 §§ 6 a 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
179 Důvodová zpráva, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, Sněmovní tisk 

č. 339/0, část č. 1/8. s. 30. 
180 § 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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4.7 Evidence kvality zemědělské půdy a postupy při jejím znečištění 

Pro zajištění ochrany kvality zemědělské půdy je také stanovena povinnost orgánům 

ochrany ZPF vést informace o obsahu rizikových prvků a látek v této půdě, jejích vlastnostech 

a míře ohrožení erozí, jež byly získány při činnostech těchto orgánů prováděných podle 

zákona o ochraně ZPF. Pro tuto evidenci je užíván registr půdy, tzv. LPIS, což je informační 

systém evidence využití zemědělské půdy, který vznikal během let 2003 a 2004 na základě 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a to původně pro ověřování údajů v žádostech 

o poskytnutí dotací v souvislosti s užíváním zemědělské půdy. Nicméně v současnosti je jeho 

využití výrazně širší a zahrnuje i evidenci kvality zemědělské půdy ve smyslu § 3 b odst. 

1 a 2 zákona o ochraně ZPF. Tyto informace jsou potom určeny k hodnocení kvality půdy 

a jejího vývoje. Při překročení indikačních hodnot mají orgány ochrany ZPF povinnost 

informovat konkrétní správní orgány, které jsou určeny v závislosti na vztahu daných 

ukazatelů k chráněným zájmům. V souvislosti s porušením výše popsaných zásad ochrany 

kvality zemědělské půdy, vyjma jejího ohrožení erozí nebo podmínek vymezených 

v souhlasech orgánů ochrany ZPF, ukládají příslušné orgány opatření k nápravě za účelem 

eliminace závadného stavu. Takto lze uložit například speciální osevní postupy, agrotechnická 

nebo meliorační opatření, odčerpání rizikových látek či prvků, uložit změnu druhu pozemku 

apod. Náklady jdou k tíži původce závadného stavu, kterým nemusí být pouze vlastník nebo 

osoba oprávněná užívat danou zemědělskou půdu, jež byla znečištěna. V případech, kdy bylo 

vydáno rozhodnutí k nápravě ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě, se opatření k nápravě podle zákona o ochraně ZPF 

neuloží.181, 182 

 Pomineme-li pro tuto chvíli problematiku ohrožení půdy erozí, o které je zvlášť 

pojednáno níže, je nutné na tomto místě vyslovit domněnku, že s ohledem na poměrně 

rozsáhlou degradaci kvality půdy zapříčiněnou faktory popsanými kapitole 1, ať už se jedná 

o její překyselení, kompakci, kontaminaci a další, neplní předmětná ustanovení zákona 

o ochraně ZPF svůj účel, respektive neplní jej v takovém rozsahu, který by se pozitivním 

způsobem projevil v analýzách jakosti zemědělské půdy. Možná je příliš brzy toto hodnotit, 

neboť klíčová ustanovení o ochraně kvality zemědělské půdy byla do zákona o ochraně ZPF 

implementována relativně nedávno a tak komplexní a složitý systém, jakým půda je, 

potřebuje nějaký čas. Přesto se ale nabízí otázka, zda příslušné orgány ochrany zemědělského 

 
181 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. O aplikaci Registr půdy. [citováno 15. března 2020]. Dostupné online 

z http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/. 
182 § 3 b a 3 c zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/
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půdního fondu s výše uvedenými pravomocemi v podobě možnosti uložení nápravných 

opatření nepostupují příliš laxně nebo přesněji řečeno, zda při zajišťování ochrany jakosti 

zemědělské půdy postupují náležitě a zda efektivním způsobem využívají všech zákonných 

prostředků či jsou na vině příliš benevolentně stanovené maximální přípustné limity 

znečištění. 

 

4.8 Ochrana kvality zemědělské půdy při používání sedimentů 

Užívání přírodních sedimentů na zemědělské půdě může na jednu stranu tuto půdu 

obohatit o organické i anorganické zdroje, které vlivem různých degradačních faktorů ztratila, 

ale na straně druhé hrozí její zanesení rizikovými prvky, které se v sedimentu usadily vlivem 

lidské činnosti. Náleží k nim například olovo, arzen a kadmium. Účelem právní úpravy této 

oblasti je tak dané riziko použitím stanovených nástrojů odstranit. Když byla v roce 2009 do 

zákona o ochraně ZPF poprvé zařazena úprava užívání sedimentů na zemědělské půdě, 

následná praktická zkušenost s těmito ustanoveními přinesla poznatky o aplikačních 

problémech spojených zejména s kontrolou kvality sedimentů, u nichž je nezbytná znalost 

místa, času a množství, ve kterém byly použity, nebo také problémy s některými výkladovými 

otázkami. Aktuální znění zákona o ochraně ZPF upravuje použití sedimentů z rybníků, 

vodních nádrží a vodních toků. Se souhlasem orgánu ochrany ZPF je lze umístit pouze na 

ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově. Zároveň musí být dodrženy postupy 

a podmínky, jež ukládá zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech…, a sedimenty musejí splňovat 

požadavky a kvalitativní vlastnosti stanovené vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání 

sedimentů na zemědělské půdě. Co do údajů spojených se sedimenty musí žádost o udělení 

souhlasu s jejich použitím obsahovat informace o jejich kvalitě (staré nejdéle tři roky), 

původu, způsobu vzorkování půd, sedimentů a jejich zpracováním před použitím, o kvalitě 

půdy, na které budou použity, a potvrzení certifikované laboratoře o odběru a hodnocení 

vzorků této půdy a sedimentu. Nebude-li žádost splňovat všechny náležitosti (nejen ty spojené 

s údaji o sedimentu) nebo sediment, či půda, na které má být použit, požadované kvalitativní 

vlastnosti, souhlas nebude udělen. Zákon ještě upravuje pojistku pro případ, kdyby došlo 

k podezření na výskyt prvků nebo látek, které výše zmíněná vyhláška neobsahuje a jež by 

mohly ohrozit vlastnosti půdy. Potom je orgán ochrany ZPF oprávněn (nejedná se 

o povinnost) nařídit provedení tzv. ekotoxikologických testů sedimentu, a prokáže-li se jeho 

toxicita, též nebude možné souhlas udělit. Stejně jako u výše popsané evidence kvality 
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zemědělské půdy i zde má orgán ochrany ZPF povinnost evidovat použití daných sedimentů 

prostřednictvím systému LPIS.183, 184, 185, 186 

 

4.9 Ochrana zemědělské půdy před erozí 

 Jak už bylo řečeno v první kapitole, eroze představuje jeden z nejzávažnějších 

soudobých degradačních problémů české půdy. Kvalitativní ochrana zemědělské půdy ve 

smyslu § 3 odst. 1 písmeno b) zákona o ochraně ZPF zahrnuje zákaz ohrožovat tuto půdu 

erozí, a to překročením přípustných hodnot, které stanoví prováděcí právní předpis. Tento 

administrativně-právní nástroj byl do zákona implementován legislativní novelou z roku 

2015, avšak do dnešního dne nebyl příslušný prováděcí právní předpis k jeho provedení přijat. 

Ministerstvo životního prostředí již několik let tuto tzv. protierozní vyhlášku připravuje. 

V důvodové zprávě uvádí, že vodní erozí je ohroženo 60 procent zemědělské půdy (analýza 

Ministerstva zemědělství uvádí 54 procent) a roční ztráty dosahují až desítky tun z hektaru za 

rok. Vyhláška by měla tento stav zlepšit. Ministerstvo předpokládalo, že tzv. protierozní 

vyhláška nabude účinnosti v polovině roku 2017, ale po výhradách Ministerstva zemědělství 

se tento termín nestihl. Poté se očekávalo, že by mohla začít platit v druhé polovině roku 

2018. K tomu ale také nedošlo, neboť politická vůle ustoupila ekonomickým zájmům. 

V prosinci roku 2019 předložilo Ministerstvo životního prostředí opět návrh protierozní 

vyhlášky. V něm je přípustná míra erozního ohrožení definována jako „přípustná ztráta 

zemědělské půdy erozí vztažená k hloubce půdy, vyjádřená v tunách na 1 ha za 1 rok“. 

Obecné určení konkrétní přípustné míry ohrožení by bylo závislé na míře hloubky dané půdy. 

U mělkých půd do 30 centimetrů by tak přípustná ztráta byla stanovena do čtyř tun na hektar 

za rok a u středně hlubokých (30 až 60 centimetrů) a hlubokých (nad 60 centimetrů) potom do 

sedmnácti tun na hektar za rok. Výrazně přísnější je v předkládané protierozní vyhlášce 

zvláštní ustanovení § 7 pro návrh plánu společných zařízení a jeho posuzování při 

pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech, a dále při projektování tzv. technických opatření (viz níže). V těchto 

dvou případech návrh vyhlášky snižuje přípustnou nejvyšší míru ohrožení u mělkých půd na 

jednu tunu na hektar za rok a u ostatních do pěti tun. Způsoby nápravy závadného stavu jsou 

 
183 BENEŠOVÁ, Libuše; HNAŤUKOVÁ, Petra. Možnosti použití dnových sedimentů do zemědělských půd. 

EnviGroup, 2009. [citováno 15. března 2020]. Dostupný online z https://www.envigroup.cz/aktualita-132.html. 
184 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Kontaminace půdy. [citováno 15. března 2020]. Dostupné online 

z http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/kontaminace-pudy/. 
185 Důvodová zpráva, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, Sněmovní tisk 

č. 339/0, část č. 1/8. s. 30–31. 
186 § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

https://www.envigroup.cz/aktualita-132.html
http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/kontaminace-pudy/
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rozděleny do tří kategorií. Náleží k nim organizační opatření zahrnující například vhodné 

umístění pěstovaných plodin či jejich pásové střídání, dále agrotechnická opatření v podobě 

vrstevnicového obdělávání, hrázkování, podrývaní atd. a konečně technická opatření, jako 

jsou protierozní meze, terasy, příkopy, průlehy apod. Konkrétní způsob nápravy nechává 

vyhláška na uvážení původce závadného stavu.187, 188, 189, 190 

 Přestože jsou v aktuálním znění návrhu protierozní vyhlášky obecné maximálně 

přípustné limity nastaveny příliš vysoko, a nelze tak očekávat, že tato opatření povedou 

k efektivní ochraně půdy před erozí, kdy současná roční ztráta představuje zhruba 21 milionů 

tun ornice,191 je nyní zcela nepochybně nejdůležitějším krokem, aby předmětný prováděcí 

právní předpis byl vůbec přijat a vstoupil v účinnost, protože jen tehdy se mohou stát 

účinnými ustanovení zaměřená na ochranu půdy před erozí, jež od legislativní novely zákona 

o ochraně ZPF z roku 2015 do dnešního dne nemohou být bez příslušného prováděcího 

předpisu aplikována. Ať už budou přípustné limity erozního ohrožení půdy přísnější nebo 

naopak mírnější, samotná existence protierozní vyhlášky potenciálně otevře do budoucna 

možnost jejich postupného snižování, které na jedné straně nebude mít okamžitý citelný 

dopad na zemědělskou ekonomiku, neboť může poskytnout dostatečný prostor na provedení 

adekvátních změn postupů hospodaření a přizpůsobení se tak stanoveným požadavkům na 

ochranu ekologických, ale i produkčních funkcí zemědělské půdy před erozí, a na straně 

druhé povede k vyšší míře ochrany zemědělské půdy před tímto vážným degradačním 

činitelem. V této souvislosti je však nutné zmínit jednu znepokojivou skutečnost, a sice že 

původní návrh protierozní vyhlášky z roku 2017 s postupným snižováním nejvyšších 

přípustných limitů do budoucna počítal, avšak současné znění návrhu o takovém postupu mlčí 

a sama důvodová zpráva k předmětné vyhlášce stroze konstatuje, že v aktuálním znění návrhu 

tato ustanovení ve srovnání s předchozí verzí chybějí. Případné doplnění harmonogramu 

 
187 KOVÁŘÍKOVÁ, Zdeňka. O degradaci zemědělské půdy se ví roky. Cesta k nápravě je známá. Co brání se po 

ní vydat. Ekolist, Praha, 2019. [citováno 1. ledna 2020]. Dostupné online 

z https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-degradaci-zemedelske-pudy-se-vi-roky.-cesta-k-naprave-je-

znama.-co-brani-se-po-ni-vydat. 
188 VYROUBALOVÁ, Martina, IDNES.CZ (MF DNES). Ničení půdy se takřka netrestá. Stát kvůli erozi nařídí, 

co a kde sázet. [citováno 1. ledna 2020]. Dostupné online z https://zpravy.idnes.cz/eroze-puda-sankce-

zemedelec-ministerstvo-zemedelstvi-ppq-/domaci.aspx?c=A170726_170656_domaci_mav. 
189 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 165/19 Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před 

erozí; T: 23.12.2019. [citováno 1. ledna 2020]. Dostupné online z https://www.komora.cz/legislation/165-19-

navrh-vyhlasky-o-ochrane-zemedelske-pudy-pred-erozi-t-23-12-2019/. 
190 Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. 
191 MACH ONDŘEJ, Martin, EKOLIST.CZ. ČSOP: Protierozní vyhláška je příliš krátký krok dobrým směrem. 

[citováno 1. ledna 2020]. Dostupné online z https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/csop-

protierozni-vyhlaska-je-prilis-kratky-krok-dobrym-smerem#diskuse. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-degradaci-zemedelske-pudy-se-vi-roky.-cesta-k-naprave-je-znama.-co-brani-se-po-ni-vydat
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-degradaci-zemedelske-pudy-se-vi-roky.-cesta-k-naprave-je-znama.-co-brani-se-po-ni-vydat
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/csop-protierozni-vyhlaska-je-prilis-kratky-krok-dobrym-smerem#diskuse
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/csop-protierozni-vyhlaska-je-prilis-kratky-krok-dobrym-smerem#diskuse
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zpřísňování požadavků bude vázáno na analýzu ekonomických dopadů na zemědělskou 

činnost po nabytí účinnosti protierozní vyhlášky.192 Uvážíme-li však enormně dlouhý proces 

přípravy tohoto prováděcího právního předpisu, u kterého stále není jisté, zda bude vůbec 

v dohledné době přijat, je jeho případná budoucí novelizace zahrnující přísnější maximální 

přípustné limity erozního ohrožení, jež by účinně vedly k ochraně půdy před tímto 

nebezpečným degradačním faktorem, ještě mnohem více nejistá. Stejně tak se nabízí otázka, 

proč samotný zákon o ochraně ZPF ve svém ustanovení § 3 c explicitně vylučuje oprávnění 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uložit vhodné nápravné opatření původci 

závadného stavu spočívajícího v překročení přípustných hodnot erozního ohrožení a samotný 

způsob nápravy nechává na uvážení původce, když v ostatních případech ohrožení kvality 

půdy toto oprávnění příslušnému orgánu přiznává.193 Nejpravděpodobnější příčinu bude nutné 

opět hledat v upřednostňování ekonomických zájmů nad těmi environmentálními, což ale 

dříve či později paradoxně povede k ještě hlubší ekonomické krizi, poněvadž finanční náklady 

na „uzdravení“ takto zničené půdy rapidně vzrostou. 

Vedle výše popsaného mechanismu, který v současné době nemůže plnit svou funkci 

z důvodu absence prováděcího právního předpisu, je ochrana zemědělské půdě před erozí 

poskytována institutem souhlasu se změnou jejího využití (viz následující podkapitola) 

a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), stanovené 

nařízením vlády (č. 48/2017 Sb.,…), jejichž dodržování je nezbytné pro získání podpory 

z veřejných rozpočtů pro zemědělskou činnost. K těmto standardům náleží ochrana pásů 

podél vodních toků, podzemních vod, zachování určité úrovně organických složek půdy, 

omezené pěstování plodin umocňujících erozi atd. Je ovšem nutné podotknout, že požadované 

způsoby hospodaření nemají formu přímé povinnosti, a jsou tak vázány na vůli zemědělce, 

který paradoxně i při jejich nedodržení může na část dotace dosáhnout.194, 195, 196 

  

 
192 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Odůvodnění k Návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy 

před erozí; T: 23.12.2019. [citováno 7. června 2020]. Dostupné online z https://www.komora.cz/legislation/165-

19-navrh-vyhlasky-o-ochrane-zemedelske-pudy-pred-erozi-t-23-12-2019/. 
193 § 3 c zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
194 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy 

DZES (GAEC). eAgri.cz. [citováno 30. března 2020]. Dostupný online z http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-

prostredi/ochrana-pudy/eroze-pudy/gaec/?fullArticle=1. 
195 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Novinky v DZES 5 od roku 2019. eAgri.cz, 2019. [citováno 30. března 

2020]. Dostupný online z http://eagri.cz/public/web/mze/puda/novinky-v-dzes-5-od-roku-2019.html. 
196 FRANKOVÁ, Martina. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? Acta Universitatis 

Carolinae – Iuridica 3, Praha: Univerzita Karlova, 2019, s. 38–39. 
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4.10 Změna využití zemědělské půdy 

Kvalitativní ochrana zemědělské půdy je zajišťována též prostřednictvím změny druhu 

pozemku, který určuje, jakým způsobem lze danou půdu využívat. V současném právní řádu 

rozlišujeme dva režimy takovéto změny, a to v závislosti na tom, o jaký druh pozemku se 

jedná a zároveň na jaký má být přeměněn. Změna trvalých travních porostů na ornou půdu tak 

podléhá režimu zákona o ochraně ZPF ve smyslu § 2, dle kterého je vázána na udělení 

souhlasu orgánu ochrany ZPF (za současné aplikace procesu územního řízení dle stavebního 

zákona). Souhlas je však podmíněn posouzením fyzikálních a biologických vlastností půdy, 

dále rizik jejího ohrožení erozí, polohy tzv. údolnic, tj. „křivek, které spojují místa největšího 

vyhloubení příčného řezu údolím“, včetně posouzení podniknutých opatření k omezení 

takových rizik. Udělení předmětného souhlasu je vyžadováno z toho důvodu, že neuvážená 

změna z trvalých travních porostů na ornou půdu, která je nejintenzivněji využívaným druhem 

pozemku v zemědělství a zároveň také tím nejzranitelnějším, může vést k trvalé ztrátě celé 

řady jejich produkčních i mimoprodukčních funkcí. Ostatní změny druhu pozemku uvnitř 

zemědělského půdního fondu (v opačném případě by bylo zapotřebí též udělení souhlasu 

s odnětím dle § 9 zákona o ochraně ZPF) jsou vázány pouze na územní řízení o změně využití 

území podle stavebního zákona (nepodléhají tak výše uvedenému mechanismu dle § 2 zákona 

o ochraně ZPF). Nicméně jak již bylo uvedeno výše, orgán ochrany ZPF má v případech 

znečištění zemědělské půdy porušením povinností stanovených § 3 zákona o ochraně ZPF 

možnost uložení opatření k nápravě právě formou změny druhu pozemku, a to dle § 3 c 

odst. 2 téhož zákona.197, 198, 199 

 

4.11 Regulace určitých činností k předcházení ztrát na kvalitě zemědělské 

půdy 

Kromě ochrany rozlohy ZPF v režimu §§ 5 až 8 zákona o ochraně ZPF se na tomto 

místě také dostává ochraně jeho jakosti, a to konkrétně v § 8 při stavební, těžební 

a průmyslové činnosti, terénních úpravách a též při geologickém a hydrologickém průzkumu.  

Zákon zde především ukládá povinnost skrývky svrchní úrodné vrstvy půdy (včetně té 

hlouběji uložené, pokud je schopna zúrodnění) a její hospodárné využití nebo takové 

uskladnění, jež po skončení využívání předmětné půdy pro nezemědělské účely umožní 

 
197 PEKÁREK, Milan. Ochrana půdy. In JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 

Právnická fakulta MU, Brno, 2016, s. 168–169. 
198 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 306–307. 
199 § 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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následnou rekultivaci. U pozemků dočasně odňatých ze ZPF pak právě ukládá provedení 

rekultivace podle schváleného rekultivačního plánu a dále provedení opatření, která zabrání 

úniku takových látek, jež poškozují kvalitu dané půdy a některé další povinnosti.200, 201 

 

4.12 Institucionální zabezpečení v ochraně ZPF 

Jak už bylo výše nastíněno, ochrana zemědělské půdy, respektive pozemků, které 

náležejí do zemědělského půdního fondu, je v režimu zákona o ochraně ZPF svěřena orgánům 

ochrany zemědělského půdního fondu. 

Na ústřední úrovni při výkonu státní správy je tímto orgánem Ministerstvo životního 

prostředí. Kromě udělování souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF ve stanovených 

případech uplatňuje také stanovisko k územně plánovací činnosti na úrovni kraje či krajského 

města, k návrhu na stanovení dobývacích prostor, kdy má být dotčen zemědělský půdní fond 

o výměře přesahující 20 hektarů, uděluje souhlas, dále vykonává řídící a kontrolní funkci při 

výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF, vyhotovuje koncepci ochrany zemědělského 

půdního fondu a výklady obecně závazných právních předpisů, které jsou zaměřeny na jeho 

ochranu, zabezpečuje též přípravu těchto předpisů, v určitých případech je odvolacím 

orgánem a plní i některé další funkce v souvislosti s ochranou zemědělského půdního 

fondu.202 

Regionální úroveň představují krajské úřady, které v zásadě zabezpečují stejné cíle 

jako Ministerstvo životního prostředí, avšak na nižší úrovni, tedy v případech, v nichž je 

intenzita zásahu či ochrany zemědělského půdního fondu „slabší“. Náleží sem tedy stanoviska 

k územně plánovací činnosti, souhlasy s návrhy na stanovení dobývacích prostor a s odnětím 

půdy ze ZPF nebo řídící či kontrolní funkce nad podřízenými orgány apod.203 

Působnost na místní úrovni potom vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností. Obecně lze konstatovat, že jsou pověřeny veškerou státní správou na úseku 

ochrany půdy v režimu zákona o ochraně ZPF, pokud tento právní předpis nesvěří takový 

výkon jinému orgánu.204 

Vedle „klasické“ dělby působnosti mezi ústředními správními úřady, krajskými úřady 

a těmi obecními vystupují také v ochraně zemědělské půdy jako orgány ochrany ZPF jednak 

 
200 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 307. 
201 § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
202 § 17 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
203 § 17 a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
204 § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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správy národních parků, a to na území příslušného národního parku, jednak újezdní úřady na 

území vojenských újezdů a dále Česká inspekce životního prostředí. Její působnost byla do 

zákona o ochraně ZPF implementována přijetím legislativní novely z roku 2015. Činnost 

inspekce tak v této oblasti zahrnuje kontrolu dodržování určitých povinností v kvalitativní 

rovině ochrany zemědělské půdy, ukládání opatření, jejichž cílem je náprava závadného 

stavu, jenž byl zjištěn při provádění kontrolní činnosti, dále projednávání stanovených 

přestupků (zbylé jsou v gesci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností) a zpracovávání 

a evidence informací o kvalitě půdy (s výjimkou erozního ohrožení).205 

  

 
205 §§ 13, 16 a 16 a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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5. Právní nástroje ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky na jejím území 

pokrývají 2 673 392 hektarů (stav k 31. 12. 2018), tedy 34,1 procent z celkové rozlohy státu. 

Mezi evropskými zeměmi se tak řadí na jedenácté místo v lesnatosti. Z důvodu dlouhodobého 

zalesňování neúrodných zemědělských pozemků se plocha lesů v tuzemsku postupně 

zvětšuje, a to přibližně o 2 000 hektarů za rok. Rozhodující podíl české lesní půdy se stále 

nachází ve vlastnictví státu (54,88 %).206, 207 

S ohledem na značnou biodiverzitu představují lesy nejrozmanitější suchozemský 

ekosystém na Zemi. K jejich funkcím náleží stabilizace a ochrana půdy před erozí, retence 

vody a usměrňování vodních toků, produkce kyslíku, pohlcování tepla, zachytávání prachu 

a jiných látek z ovzduší. Ovlivňují tak půdní, vodní i klimatické poměry. Dále jsou zdrojem 

potravy, léčiv nebo stavebního materiálu. Podílejí se také na estetice krajiny a jsou využívány 

pro rekreační účely. Plní tedy jak funkci ekologickou, tak ekonomickou a sociální.208, 209 

Zároveň však patří k jedněm z nejvíce ohrožených ekosystémů na naší planetě. 

Odhaduje se, že v nenarušeném původním stavu zůstává pouze jedna pětina rozlohy 

původních pralesů a že skoro polovina všech lesů vlivem lidské činnosti úplně zmizela. 

Každý rok je ztracena plocha pralesů o dvojnásobné velikosti České republiky. Přestože se 

v tuzemsku, jak již bylo výše uvedeno, i v dalších částech Evropy celková rozloha lesů 

zvětšuje, je to právě náš kontinent, který se řadí k těm největším odběratelům dřeva ze 

světových lesů. Navíc i u nás jsou užívány nevhodné nešetrné praktiky při hospodaření v lese, 

je narušen přirozený ráz krajiny umělým vysazováním monokultur a zdravotní stav českých 

lesů se řadí k těm vůbec nejhorším na kontinentu, což má negativní dopad na schopnost lesa 

zadržovat vodu, odolávat kalamitám apod.210, 211 

 
206 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018. 

[citováno 8. ledna 2020]. Dostupné online 

z http://eagri.cz/public/web/file/640937/Zprava_o_stavu_lesa_2018.pdf. 
207 MEZISTROMY.CZ. Lesy ČR. [citováno 8. ledna 2020].  Dostupné online 

z https://www.mezistromy.cz/lesnik-a-jeho-cinnost/lesy-v-cr/odborny. 
208 MARINELLI, Janet a kol. Rostliny. Praha: Euromedia Group, 2006. s. 64. 
209 „Les je svým působením na člověka, živočichy a rostliny důležitým základem ekologického, ekonomického 

a sociálního rozvoje Rakouska. Trvale udržitelné hospodaření v něm, péče o něj a jeho ochrana jsou základem 

pro zajištění jeho multifunkčního působení ve vztahu k využívání, ochraně, veřejnému blahu a rekreaci.“ In 

rakouský spolkový zákon ze dne 3. července 1975, kterým se upravuje lesnictví, č. 440/1975 BGBl, ve znění 

pozdějších předpisů.  
210 FSC. (Forest Stewardship Council). Proč je certifikace FSC důležitá? Zaručeně šetrné dřevo. [citováno 

8. ledna 2020]. Dostupné online z http://www.czechfsc.cz/poradensky-servis-fsc-cr/informace-pro-

verejnost/proc-je-certifikace-fsc-dulezita-.html. 
211 Srov. ČTK. Moravskoslezské lesy chřadnou, narušeno je jich 90 procent. [citováno 8. ledna 2020]. Dostupné 

online z http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/moravskoslezske-lesy-chradnou-naruseno-je-jich-90-

procent/1611055. 

http://eagri.cz/public/web/file/640937/Zprava_o_stavu_lesa_2018.pdf
https://www.mezistromy.cz/lesnik-a-jeho-cinnost/lesy-v-cr/odborny
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/moravskoslezske-lesy-chradnou-naruseno-je-jich-90-procent/1611055
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/moravskoslezske-lesy-chradnou-naruseno-je-jich-90-procent/1611055
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Legální definice lesa je zakotvena v § 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně některých zákonů (dále jen lesní zákon). Rozumí se jím lesní porosty s jejich 

prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dle § 6 n. lesního zákona jsou lesy 

v České republice rozděleny do tří kategorií, a to na lesy ochranné, zvláštního určení 

a hospodářské. Uplatňuje se zde tak nástroj kategorizace objektů ochrany, který spočívá 

v odstupňování ochrany daných objektů v závislosti na jejich významu nebo ohrožení.212 Les 

také představuje podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, významný 

krajinný prvek213 (viz kapitola 7: Právní nástroje ochrany půdy v režimu zákona o ochraně 

přírody a krajiny). 

Zákonné vymezení pozemků určených k plnění funkcí lesa nalezneme v § 3 lesního 

zákona. Ten je vymezuje jak pozitivně, tak negativně. Jedná se jednak lesní pozemky, a to ty 

s lesním porostem i ty, na kterých se takový porost dočasně nenachází (na základě rozhodnutí 

orgánu státní správy lesů), jednak lesní průseky, nezpevněné lesní cesty (které ale nesmějí být 

širší než 4 metry) a plochy, na kterých byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy. Také 

k nim náležejí tzv. jiné pozemky, jež mají vztah k lesu, jako jsou zpevněné lesní cesty, drobné 

vodní plochy, lesní pastviny, políčka pro zvěř atd. Zároveň však zákon podmiňuje příslušnost 

těchto jiných pozemků k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa výhradou, že nenáležejí 

k zemědělskému půdnímu fondu, a proto nejsou jeho součástí. Dále jsou vyloučeny školky 

a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa (za 

předpokladu, že orgán státní správy lesů nerozhodne jinak, a to na návrh vlastníka daného 

pozemku).214 

 

5.1 Ochrana kvantity a kvality PFL 

Ačkoli zásahy do ekologických funkcí pozemků určených k plnění funkcí lesa 

vykazují podstatně nižší intenzitu, než je tomu u zemědělské půdy, a rozloha těchto pozemků 

postupně roste, je třeba chránit i tuto půdu, neboť by nešetrnými či nevhodnými zásahy mohlo 

snadno dojít nejen k narušení složitého ekosystému, jakým les je, ale i ostatních složek 

životního prostředí, které jsou na něj navázány. Cílem ochrany PFL je tak omezení záborů 

lesní půdy na nezbytné minimum a v případě dočasného odnětí vytvoření předpokladů pro její 

opětovné využití, jež bude v souladu s jejím primárním účelem, a samozřejmě též péče o její 

kvalitu. 

 
212 DROBNÍK, Jaroslav. Nástroje ochrany [Právo životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo 

životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 39. 
213 § 3 odst. 1 písm. b) věta druhá zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
214 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
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Stejně jako u zemědělského půdního fondu i v případě ochrany pozemků určených 

k plnění funkcí lesa můžeme právní nástroje rozdělit na dvě základní skupiny, a to podle 

kritéria, zda slouží k ochraně jejich rozlohy, nebo jakosti. Co se druhu týče, převažují 

administrativně-právní nástroje, ale nalezneme zde i nástroj ekonomický, a to v podobě 

poplatků za odnětí, nebo nástroje sankční. 

Kvantitativní ochrana PFL tak zahrnuje zásady, které stanovují podmínky pro využití 

lesních pozemků k jiným účelům, povinnosti při zpracování a projednání návrhů 

dokumentací, podmínění vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jež se 

dotýkají chráněných zájmů podle lesního zákona, příslušným souhlasem, dále rozhodování 

o odnětí nebo omezení ve využití PFL včetně rozhodování o poplatcích. Kvalitativní ochrana 

potom spočívá ve stanovení povinností pro vlastníky nebo nájemce lesa a subjekty, které 

provádějí stavební, těžební a průmyslovou činnost nebo geologický a hydrologický 

průzkum.215, 216 

 

5.2 Zásady kvantitativní ochrany PFL 

Principy plošné ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou vyjádřeny v § 13 

odst. 1 a odst. 2 lesního zákona. Podle principu legality musí být všechna tato půda 

obhospodařována v souladu s lesním zákonem, její využití pro jiné účely je zakázáno, 

respektive je vázáno na udělení výjimky, a to na základě žádosti vlastníka (nebo případně 

veřejného zájmu), o níž rozhodne příslušný orgán státní správy lesů. Pokud k udělení takové 

výjimky dojde, potom princip priority přikazuje využít lesní půdu, která má v plnění funkcí 

lesa menší význam, aby tak došlo k co nejmenšímu zásahu do primárního účelu, jejž tato půda 

plní. Princip minimalizace zásahů jednak omezuje dělit les způsobem majícím za následek 

narušení jeho ochrany nebo ohrožení sousedních lesních pozemků, jednak zakazuje narušovat 

zařízení sloužící lesnímu hospodářství, jako jsou lesní cesty, meliorace, hrazení bystřin apod. 

Tento zákaz není absolutní a v nezbytných případech jej lze porušit, avšak pod podmínkou 

restitutio in integrum, a pokud to nelze, zajistit odpovídající náhradní řešení. Konečně princip 

prevence stanovuje požadavek na zřizování pozemních komunikací a průseků takovým 

způsobem, aby se nezvyšovalo ohrožení lesa, a to především erozí.217 

Vymezení výše popsaných zásad v § 13 odst. 2 lesního zákona nemá co do využívání 

PFL k jiným účelům taxativní povahu, a lze jej tedy v konkrétních případech rozšířit o další 

 
215 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 310–314. 
216 §§ 11 až 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
217 § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
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podmínky, které budou v souladu s veřejným zájmem na ochraně funkcí lesní půdy 

a oprávněným legitimním očekáváním subjektů využívajících předmětnou půdu k jiným 

účelům. 

 

5.3 Odnětí a omezení využití PFL 

Na rozdíl od institutu odnímání zemědělské půdy v režimu zákona o ochraně ZPF, 

zabezpečuje lesní zákon ochranu lesní půdy též prostřednictvím rozhodování o omezení ve 

využití lesních pozemků. Odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa se rozumí jejich 

uvolnění pro jiné účely a omezením potom stav, kdy na těchto pozemcích nelze plnit určité 

funkce lesa v obvyklém rozsahu. Z časového hlediska se rozlišuje odnětí či omezení trvalé, 

tedy trvalá změna ve využití lesních pozemků, a dočasné, tj. na dobu vymezenou v rozhodnutí 

(avšak její maximální délka není zákonem stanovena). Odnětí a omezení musejí být v souladu 

s územně plánovací dokumentací v případech, ve kterých je jejich účelem realizace nové 

rekreační stavby. Pokud by tomu tak nebylo, nelze o odnětí nebo omezení kladně rozhodnout. 

Výjimky zde nejsou stanoveny, a naopak se uplatní ještě přísnější pravidla, pokud by tyto 

stavby byly umístěny v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení. Nicméně 

v případech umisťování některých jiných objektů na lesní pozemky není souhlas s odnětím 

nutný. V zásadě se jedná o shodné situace jako u zemědělského půdního fondu, tedy značky 

pro geodetické účely, některé stožáry nebo šachty, studny, vrty atd. Vždy platí omezení 

určitou výměrou.218 

Samotnému správnímu řízení o odnětí nebo omezení obvykle předchází řízení podle 

zvláštních právních předpisů, na jehož základě je stanoveno nové budoucí využití lesních 

pozemků. Takový proces je nezbytný, je-li pro daný záměr, který spočívá ve využití PFL 

k jiným účelům, potřeba vydat i jiné rozhodnutí, typicky v případech územního rozhodnutí 

o umístění stavby, nebo rozhodnutí o změně využití území podle stavebního zákona či 

rozhodnutí o stanovení dobývacích prostor dle horního zákona. V první fázi tak lze vydat 

rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů jen se souhlasem orgánu státní správy lesů, 

které je závazným stanoviskem podle správního řádu a jehož udělení lze vázat na splnění 

určitých podmínek (tento souhlas tedy není vydán v samostatném správním řízení). Teprve po 

nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu může dojít na druhou fázi, 

v níž příslušný orgán státní správy lesů rozhodne ve správním řízení o odnětí nebo omezení 

podle ustanovení § 16 lesního zákona za souběžného uplatnění § 13 odst. 1 téhož zákona, což 

 
218 § 15 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
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ostatně konstatovala i soudní judikatura.219, 220, 221, 222 (Nicméně od případů vymezených 

první fází je třeba odlišovat ty, kdy je třeba navíc stavebního povolení pro samotnou realizaci 

záměru, jehož účelem je využití lesních pozemků k jiným účelům, protože toto povolení lze 

vydat až po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí lesních pozemků či omezení jejich 

využití.223) 

Řízení o odnětí nebo omezení se zahajuje na návrh toho, v jehož zájmu má být 

předmětné rozhodnutí vydáno. Náležitosti, vyjma těch obecných dle správního řádu, upravuje 

prováděcí právní předpis, konkrétně vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., 

o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených 

k plnění funkcí lesa. Patří k nim údaje o zamýšleném využití dané lesní půdy, o celkovém 

rozsahu těchto pozemků, zdůvodnění požadavku (pro, který má být půda odňata nebo její 

využití omezeno), výpočet poplatku za odnětí, při dočasném odnětí či omezení též plán 

rekultivace (pokud je nezbytný) apod. O žádosti rozhoduje ten orgán státní správy lesů, 

v jehož obvodu se nachází daná lesní půda, nebo alespoň její převážná část. Při svém 

rozhodování posuzuje ekonomické i společenské zdůvodnění požadavku včetně dopadů na 

funkce lesní půdy, které případným záborem vzniknou. Vedle obecných náležitostí (dle 

správního řádu) obsahuje rozhodnutí o odnětí či omezení mimo jiné dobu, na kterou se 

dočasné odnětí či omezení stanoví nebo schválený plán rekultivace, je-li nezbytný. Dané 

rozhodnutí je možné změnit, případně i zrušit, a to z důvodu veřejného zájmu nebo proto, že 

předmětný lesní pozemek přestal sloužit účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno. Lze tak 

učinit na návrh žadatele (či vlastníka pozemku, pokud jím není žadatel) nebo z vlastního 

podnětu orgánu státní správy lesů. Udělený souhlas má omezenou dobu platnosti. 

U dočasného odnětí či omezení je logicky vázán na lhůtu stanovenou v takovém rozhodnutí, 

ale pokud nedojde v průběhu dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí či omezení 

(a to i v případech trvalého záboru), potom též pozbude platnosti. V obou případech umožňuje 

zákon orgánu státní správy lesů rozhodnout jinak.224, 225 

 
219 JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Právnická fakulta MU, Brno, 2016, 

s. 201. 
220 DROBNÍK, Jaroslav, DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 

s. 31–41. 
221 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 365. 
222 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.02.2008, čj. 1 As 37/2005-154. 
223 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.11.2013, čj. 4 As 135/2013-58. 
 
224 JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Právnická fakulta MU, Brno, 2016, 

s. 202. 
225 § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
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Uvážíme-li skutečnost, že v konečném důsledku vedou mechanismy odnímání 

zemědělské půdy v režimu zákona o ochraně ZPF a lesní půdy podle zákona o lesích ke 

stejnému výsledku, tedy k jejich odnětí z příslušného režimu a změně využití, nabízí se 

otázka, proč zákonodárce zvolil pro tyto mechanismy odlišnou formu procesu odnímání. 

Pomineme-li na okamžik určitou specifičnost institutu omezení využití pozemků určených 

k plnění funkcí lesa, nabízí se právě zde prostor, jak alespoň částečně problematiku ochrany 

půdy, jež je roztříštěna do mnoha míst českého právního řádu, sjednotit v podobě shodného 

procesu odnímání zemědělské a lesní půdy z režimu ZPF, respektive PFL. Stejně tak je do 

značné míry nešťastné „párování“ procesu odnímání lesních pozemků a omezování jejich 

využití v příslušných ustanoveních lesního zákona. Mnohem přehlednější i jasnější by bylo 

jejich rozdělení do samostatných paragrafů. Právo má sloužit všem svým adresátům, od 

kterých je ale současně vyžadováno jeho dodržování. Jednotlivé právní normy by tak měly 

být formulovány co nejpřesněji, nejurčitěji a nejsrozumitelněji, aby je plně pochopil i laik. To 

bohužel o zbytečně komplikované a nepřehledné úpravě odnímání a omezování využití lesní 

půdy v předmětných ustanoveních lesního zákona nelze konstatovat.  

 

5.4 Odvody za odnětí PFL 

Povinnost uhradit příslušnou výši poplatku je spojena pouze s rozhodnutím o odnětí 

lesních pozemků, nikoli s omezením jejich využívání k plnění funkcí lesa. Na rozdíl od 

udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, kde je výše poplatku stanovena pouze 

orientačně a konečná částka potom v navazujícím správním řízení, jsou odvody za odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa přesně vymezeny již v rozhodnutí o odnětí. Za trvalé 

odnětí se hradí jednorázový poplatek, který je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci 

rozhodnutí o odnětí, a za dočasné odnětí je placen každoročně. Výši poplatku stanoví orgán, 

který předmětné rozhodnutí vydal, a to dle přílohy k lesnímu zákonu. Poplatky nejsou 

předepsány, pokud nedosáhnou stanovené minimální výše (za trvalé odnětí do 100 Kč a za 

dočasné do 50 Kč za kalendářní rok) nebo v případech výstavby objektů a zařízení sloužících 

lesnímu hospodaření či jsou-li potřebné pro čištění odpadních vod nebo pro jímání a výrobu 

pitné vody. Čtyřicet procent výše poplatku je příjmem obce, v jejímž katastrálním území 

k odnětí došlo, a zbylých šedesát procent připadá Státnímu fondu životního prostředí. Obec 

jej může využít pouze pro účely zlepšování životního prostředí nebo pro zachování lesa. Celá 

částka je tak vázána na ochranu životního prostředí. Naproti tomu více než polovina výše 
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poplatku spojeného s odnětím zemědělské půdy, která je příjmem státního rozpočtu, takto 

účelně vázána není.226 

Jak už bylo výše uvedeno, poplatky za omezení využívání lesních pozemků stanoveny 

nejsou. Nicméně § 11 odst. 3 lesního zákona přiznává vlastníku lesa právo na náhradu újmy, 

jež mu vznikla v důsledku omezení hospodaření v lese, a to vůči orgánu státní správy lesů, 

který o daném omezení rozhodl. Tento orgán může uložit uhrazení újmy tomu, v jehož zájmu 

o omezení rozhodl.227 

 

5.5 Ochrana kvality PFL 

Ve srovnání se zemědělskou půdou nepředstavuje ohrožování a poškozování jakosti té 

lesní tak závažný problém. Přesto i v této oblasti stanovuje lesní zákon povinnosti subjektům, 

jejichž činnosti by mohly negativním způsobem ovlivnit kvalitu lesní půdy. Vlastníku či 

nájemci lesa tak v souvislosti s hospodařením na těchto pozemcích ukládá ochranu lesa před 

znečišťujícími látkami, které vznikají při dané činnosti, těžit dříví a nakládat s ním v lese 

takovým způsobem, jenž bude v co nejmenší míře poškozovat les a jeho ekosystém, nebo 

provádět meliorace a hrazení bystřin chránící jak lesní půdu, tak vodohospodářské poměry 

v lese. Subjekty provádějící stavební, těžební nebo průmyslovou činnost mají povinnost 

provádět danou práci způsobem, při kterém bude docházet k co nejmenším škodám na lesních 

pozemcích, ukládat odklizové hmoty ve vytěžených prostorech, průběžně vytvářet 

předpoklady pro rekultivaci a po skončení záboru lesní půdy pro jiné účely neprodleně 

rekultivaci provést a také zabránit znečištění lesní půdy užíváním vhodných technologií 

a prostředků. Stejné povinnosti, jaké mají subjekty provádějící průmyslovou a obdobnou 

činnost, jsou stanoveny též při geologickém a hydrologickém průzkumu. Vedle výše 

popsaných povinností je také kvalita lesní půdy chráněna při obecném užívání lesa. Náleží 

sem zákaz znečišťovat les odpady a odpadky nebo narušovat půdní strukturu terénními 

úpravami, stavěním chodníků, plotů či jiných objektů.228, 229 

  

 
226 § 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
227 § 11 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
228 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 313–315. 
229 §§ 13, 20 a 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
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5.6 Institucionální zabezpečení v ochraně PFL 

Orgány státní správy lesů mají v zásadě stejnou strukturu jako ty při ochraně 

zemědělského půdního fondu. Na ústřední úrovni je tímto orgánem Ministerstvo zemědělství, 

které řídí výkon státní správy lesů, ve stanovených případech vykonává kontrolní činnost, 

vydává rozhodnutí a působí jako odvolací orgán, dále ustavuje lesní stráž, uplatňuje 

stanoviska k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje kraje a plní i některé 

další funkce podle lesního zákona. Na úrovni krajů vykonávají působnost krajské úřady, jež 

mimo jiné rozhodují o odnětí lesních pozemků plnících funkce lesa, pokud výměra přesáhne 

jeden hektar, dále stanovují podmínky pro konání různých akcí v lese, pokud zasahují do 

obvodů více obcí, také ukládají opatření v souvislosti s meliorací či hrazením bystřin, 

uplatňují stanoviska k územně plánovací dokumentaci pro umístění rekreačních nebo 

sportovních staveb na PFL, vydávají souhlas k územním rozhodnutím, kterými bude dotčena 

lesní půda o výměře jednoho hektaru nebo více, a to pro těžbu nevyhrazených nerostů, 

rozhodují též spory o příslušnost a vykonávají kontrolní činnost. Místní úroveň potom náleží 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Ty vykonávají veškerou působnost, jež není 

svěřena jiným orgánům státní správy.230 

Co se týče území vojenských lesů, které jsou pod kontrolou Ministerstva obrany, zde 

vykonávají působnost, která by jinak náležela obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 

a krajským úřadům, Vojenské lesní úřady. Státní správu lesních pozemků v národních parcích 

zabezpečují na obecní úrovni správy národních parků a na regionální či ústřední Ministerstvo 

zemědělství.231, 232 

  

 
230 §§ 47 až 49 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
231 §§ 47 až 49 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
232 § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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6. Ochrana půdy prostřednictvím regulace území 

Způsob, jakým bude dané území využíváno, má elementární vliv nejen na půdu a její 

ekologické či ekonomické funkce, ale v zásadě i na celé životní prostředí, které je sice na 

jedné straně do určité míry s konkrétní vymezenou plochou spojeno, avšak zároveň na straně 

druhé má též dalekosáhlý přesah. Proto je nezbytné při regulaci určitého území zohledňovat 

nejen environmentální následky, ať už pozitivní či negativní povahy, které jsou s předmětným 

územím bezprostředně spjaty, ale současně i to, jak ovlivní navazující oblasti. 

Na české vnitrostátní úrovni hrají klíčovou roli v regulaci území a s ní spojenou 

ochranu půdy dva právní mechanismy – nástroje územního plánování a nástroje pozemkové 

úpravy. 

 

6.1 Územní plánování 

Tradice územního plánování, tohoto komplexního právního institutu, je založena právě 

na zkušenostech, že prováděné změny v uspořádání území, včetně konkrétních jednotlivých 

pozemků, také vždy do určité míry ovlivňují širší okolí, na kterém však jsou zároveň do určité 

míry závislé. Územní plánování tak zrcadlí potřebu společnosti regulovat nakládání s územím 

a jeho dílčími částmi, díky níž může zabezpečovat ochranu veřejných zájmů.233 K těm 

nepochybně náleží i ochrana životního prostředí, včetně půdy, která je ze své podstaty 

s územím neodmyslitelně spjata. 

Územní plánování představuje souhrn opatření, jež se vztahují k možnostem 

a hranicím, ve kterých lze s územím nakládat. Jedná se o proces, který komplexně a zároveň 

soustavně řeší funkční využití území, vymezuje principy jeho organizace včetně časové 

a věcné koordinace činností spojených s tímto postupem, a to se záměrem rozvíjet a současně 

také chránit přírodní, civilizační nebo kulturní hodnoty území.234, 235 

Nástroje územního plánování jsou v právním řádu České republiky zakotveny 

v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), 

jehož ustanovení § 18 odst. 1 říká, že „cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 

 
233 DOLEŽAL, Jiří; MAREČEK, Jan; SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra; SKLENÁŘ, Tomáš; TUNKA, Martin; 

VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. 1. vydání. 

Praha: LINDE PRAHA, 2007, s. 27. 
234 KLIKOVÁ, Alena; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ, Kateřina; HAMPLOVÁ, Eva. Stavební právo, 

praktická příručka. 2 přepracované vydání. Praha: LINDE PRAHA, 2007, s. 11. 
235 HURNÍKOVÁ, Jana. Analýza zjištění a zobrazení hodnot území v prvních uplynulých aktualizacích ÚAPo. 

Brno: Ústav územního rozvoje, 2012. [citováno 1. dubna 2020]. Dostupné online 

z http://www.mmr.cz/getmedia/d6451d49-3be5-432e-86d3-7a2bb82a3254/Analyza. 
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příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích“.236 V souvislosti s ochranou půdy (i dalších složek životního prostředí) 

potom stavební zákon mj. ukládá při územním plánování úkol, respektive povinnost vytvářet 

předpoklady pro zabezpečení ochrany území podle zvláštních právních předpisů. K těm 

v oblasti ochrany půdy náleží zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu nebo 

lesní zákon. Jedním z úkolů územního plánování je tak ochrana zemědělské a lesní půdy před 

negativními vlivy záměrů na dané území, případně navrhování kompenzačních opatření, 

pokud k jejímu poškození v důsledku realizace takových záměrů dojde, a to za předpokladu, 

že zvláštní právní předpis nestanoví jinak.237 K samotným nástrojům územního plánování 

náleží jednak územně plánovací podklady sloužící jako podklad pro další nástroje územního 

plánování, jednak politika územního rozvoje, která řeší územní plánování v republikových, 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech, a dále územně plánovací dokumentace 

v podobě zásad územního rozvoje kraje, územního plánu obce a regulačního plánu obce či 

kraje, jež v řešené ploše stanovuje podrobné podmínky jejího využití. K těmto nástrojům 

náleží též územní rozhodnutí, územní souhlas a určitá územní opatření.238 

 

6.1.1 Ochrana ZPF při územním plánování 

Z podstaty věci je v oblasti územního plánování stěžejním prostředkem ochrany půdy 

institut závazného stanoviska. Ten tak může v samotném počátku, kde se rozhoduje, jak bude 

s daným územím naloženo, vyloučit takové způsoby využití, jež by vedly k neuváženým 

zásahům vedoucím k ekologické degradaci půdy. K územně plánovací dokumentaci a 

k návrhu vymezení zastavěného území (který může nahradit územní plán obce, pokud ten 

není vydán) tak uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu stanoviska, která na tomto místě sice nejsou označena jako 

závazná, nicméně § 21 odstavec 3 téhož zákona tato stanoviska za závazná prohlašuje. Stejně 

tak stavební zákon, jenž dané činnosti upravuje, ve svém § 4 odst. 2 písmeno b) stanovuje 

obsah takového stanoviska za závazný. 

 
236 § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
237 § 19 odst. 1 písmeno m) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
238 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 



   

 

65 

 

Vedle územně plánovací činnosti ve smyslu zákona o ochraně ZPF je vydání kladného 

územního rozhodnutí239 nebo územního souhlasu,240 kterými má být dotčen zemědělský půdní 

fond, též vázáno na souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF v podobě závazného stanoviska. 

Jedná se o případy, kdy je třeba vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, jež bylo popsáno 

v kapitole o právních nástrojích ochrany zemědělského půdního fondu. 

Jak už bylo řečeno v kapitole 4, ochraně zemědělské půdy se dostává též 

prostřednictvím regulace určitých činností, jejímž účelem je zabránit nebo omezit ztráty na 

rozloze zemědělského půdního fondu. V souvislosti s územním plánováním zákon o ochraně 

ZPF jmenuje tzv. územně plánovací činnosti, kterými jsou podle tohoto právního předpisu 

územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace ve smyslu stavebního zákona. 

Jejich pořizovatelé a projektanti jsou povinni řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského 

půdního fondu podle § 4 zákona o ochraně ZPF, navrhnout a zdůvodnit postupy, které jsou 

pro ochranu zemědělského půdního fondu, ale i pro jiné zákonem chráněné zájmy 

nejpříznivější, a vyhodnotit přepokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Přestože 

tedy mají dané subjekty zákonnou povinnost „šetřit“ zemědělský půdní fond, lze jen stěží 

racionálně předpokládat, že to bude jejich prioritním či jediným zájmem. Zábor zemědělské 

půdy pro nezemědělské využití, hlavně pak pro účely výstavby představuje mnohdy nevratný 

proces, který zásadním způsobem omezuje nebo zcela vylučuje schopnost půdy plnit své 

přirozené funkce. Tento problém navíc ještě umocňuje skutečnost, že především v minulosti 

docházelo (nepochybně také prostřednictvím prosazování zájmů určitých zainteresovaných, 

především developerských skupin) i k záboru velmi kvalitní zemědělské půdy, jež má (či 

měla) s ohledem na svou kvalitu větší význam a hodnotu v produkční i ekologické rovině než 

půda méně kvalitní. Na to reagovala soudní judikatura, když Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku ze dne 6. června roku 2013 konstatoval, že nelze v procesu územního plánování 

vymezit zastavitelnou plochu, jež nemá zanedbatelnou rozlohu, na území, kde se nachází 

vysoce kvalitní a chráněná zemědělská půda, tedy půda první a druhé třídy ochrany, bez toho, 

aniž by byly k danému návrhu uvedeny konkrétní důvody, proč je nezbytné v řešeném území 

zabrat takto cennou půdu. Toto rozhodnutí se poté projevilo i v novelizaci zákona o ochraně 

 
239 Územní rozhodnutí je výsledkem tzv. územního řízení – procesu, jehož účelem je posoudit, zda je na daném 

území možné realizovat navrhovaný záměr.  
240 „Územní souhlas představuje institut, kterým je možné nahradit územní rozhodnutí. Lze jej použít u zákonem 

vymezených případů při splnění zákonem stanovených podmínek. O územním souhlasu se dá hovořit jako 

o jakési formě „ohlášení“, jelikož jde o prostý souhlas stavebního úřadu s oznamovaným záměrem. Je vázán na 

bezkonfliktnost, která je dána souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí a dotčených orgánů.“ In 

MACHAČKOVÁ, Jana. Územní souhlas (Ustanovení § 96 stavebního zákona) [Územní řízení]. In 

HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich., a kol. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, s. 247. 
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ZPF z roku 2015, konkrétně v ustanovení § 4 odst. 3, které podmiňuje zábor zemědělské půdy 

první a druhé třídy ochrany pouze pro případy, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje 

zájem o ochranu zemědělského půdního fondu. Martina Franková však upozorňuje na 

skutečnost, že doslovný výklad ustanovení § 4 odst. 3 o poměřování veřejných zájmů 

nekoresponduje se záměrem zákonodárce, kdy samotný text předmětné normy omezuje toto 

poměřování až do procesu odnímání zemědělské půdy ze ZPF, a nikoli již do koncepční fáze 

územního plánování. K takovému závěru je třeba dojít extenzivním a teleologickým 

výkladem.241, 242, 243, 244, 245 

Východiska pro zpracování a postupy pro zajištění ochrany ZPF při územně plánovací 

činnosti v podobě územně plánovací dokumentace jsou konkretizovány v prováděcím 

právním předpisu. Je jím vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 271/2019 Sb., 

o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, která v §§ 2 až 4 klade 

podmínky administrativně-technického charakteru, v následujícím paragrafu pak povinnost 

zdůvodnit a vyhodnotit navrhované řešení s ohledem na jeho dopad na zemědělský půdní 

fond a v případě záboru zemědělské půdy první a druhé třídy ochrany prokázat výrazně 

převažující zájem nad zachováním předmětné půdy v ZPF. Paragrafy 6 až 8 určují způsoby 

posuzování jednotlivých druhů územně plánovacích dokumentů.246 

 

6.1.2 Ochrana PFL při územním plánování 

Stejně jako zemědělská půda i ta lesní požívá v procesu územního plánování ochrany. 

V zásadě se jedná o velmi podobný režim, kdy jsou projektanti a pořizovatelé územně 

plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se při tom ustanoveními lesního 

zákona. Náleží k nim navrhování a zdůvodňování řešení, která jsou nejvýhodnější z hlediska 

zachování lesa, ochrany dalších složek životního prostředí či jiných veřejných zájmů 

a vyhodnocování předpokládaných důsledků takových řešení. Řízení podle stavebního 

zákona, v němž rozhoduje stavební úřad nebo jiný orgán státní správy tak podléhá souhlasu 

orgánu státní správy lesa, který jej může vázat na splnění určitých podmínek. Tento souhlas je 

 
241 §§ 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
242 Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. 
243 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2009, čj. 7 Ao 1/2009-56. 
244 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2013, čj. 1 Aos 1/2013-85. 
245 FRANKOVÁ, Martina. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? Acta Universitatis 

Carolinae – Iuridica 3, Praha: Univerzita Karlova, 2019, s. 39–40. 
246 Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. 
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nezbytný i v případech, v nichž mají být dotčeny pozemky nacházející se do padesáti metrů 

od okraje lesa.247 

  

 
247 § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
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6.2 Pozemkové úpravy 

Česká krajina prošla vlivem antropogenní činnosti umocněné politickými 

a hospodářskými změnami složitým vývojem. Intenzifikace zemědělství v průběhu totalitního 

režimu bývalého Československa a s ní spojené velkoplošné obdělávání půdy vedly 

k narušení přírodních a krajinotvorných prvků na území, jako jsou polní cesty či přirozené 

liniové elementy. Vedle toho docházelo a také stále ještě dochází k nerespektování vlastnictví 

zemědělských pozemků; řada parcel evidovaných v katastru nemovitostí fakticky neodpovídá 

skutečnému stavu. Současným cílem pozemkových úprav je tak především tvorba 

komplexního řešení pro dané území formou dělení či zcelování jednotlivých pozemků 

a dalších opatření se záměrem funkčně a prostorově tyto plochy uspořádat, a to takovým 

způsobem, který zajistí přístup k předmětným pozemkům, umožní jejich racionální 

obhospodařování a současně vytvoří podmínky pro zlepšení stavu životního prostředí a jeho 

složek, včetně ochrany a zúrodnění půdy. Je však nutné konstatovat, že ne vždy byly 

pozemkové úpravy nástrojem, jehož užívání mělo pozitivní dopad na přirozené funkce půdy 

nebo jiné části životního prostředí. Počátky tradice tohoto právního institutu spadají do 

období 19. století, kdy byl využíván ke zcelování pozemků s cílem jejich efektivnějšího 

obhospodařování. Byly to však právě pozemkové úpravy, které se v nemalé míře podílely po 

komunistickém převratu v roce 1948 a v následném období nesvobody na tvorbě rozlehlých 

zemědělských půdních lánů. Následkem tohoto procesu byla nejen degradace kvality půdy, 

ale též destabilizace ekologických funkcí krajiny.248, 249 Současný účel pozemkových úprav 

tak lze prakticky rozšířit o snahu po nápravě negativních důsledků, které v minulosti tento 

„dvousečný“ nástroj způsobil. 

Pozemkové úpravy jsou prováděny na základě zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. V zásadě je lze realizovat na jakýchkoli 

pozemcích. Nicméně se jedná zpravidla o ty se zemědělskou půdou. Naproti tomu určité 

zákonem jmenované pozemky nelze bez svolení jejich vlastníků do tohoto procesu zahrnout. 

Jedná se například o zastavěné či zastavitelné pozemky nebo ty, které jsou určeny pro obranu 

státu či pro těžbu vyhrazených nerostů apod. Vedle komplexní formy pozemkových úprav, jež 

obvykle zahrnuje řešení pro celé katastrální území (vyjma zastavěných ploch) v podobě dělení 

či zcelování pozemků (včetně jejich zpřístupnění), zabezpečení protierozní ochrany, 

 
248 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. Pozemkové úpravy a tvorba krajiny. [citováno 1. dubna 2020]. Dostupné 

online z https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny. 
249 SNOPKOVÁ, Tereza. Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnímu majetku. In 

DAMOHORSKÝ, Milan, MÜLEROVÁ, Hana, SMOLEK, Martin, SNOPKOVÁ Tereza. Zemědělské právo. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 32. 

https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny
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vodohospodářských opatření a ekologické stability krajiny, mohou mít pozemkové úpravy 

i jednoduchou formu, která řeší jen část daného katastrálního území, případně jen určitý 

konkrétní problém spojený s předmětnou plochou. Subjekty, které zajišťují během tohoto 

procesu ochranu půdě, jsou vedle zpracovatele návrhu pozemkových úprav také dotčené 

orgány státní správy, tedy orgán ochrany zemědělského půdního fondu a orgán státní správy 

lesů. Dotčené orgány uplatňují v zákonné lhůtě stanoviska k plánu společných zařízení, který 

se vypracovává spolu s návrhem pozemkových úprav a obsahuje opatření k ochraně životního 

prostředí. Kladná stanoviska potom nahrazují opatření těchto orgánů, přijímaná podle 

požadavků zvláštních právních předpisů, v ochraně zemědělské a lesní půdy především 

v režimu zákona o ochraně ZPF a lesního zákona.250, 251, 252 

Dle zkušeností nezanedbatelné řady pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

však pozemkové úpravy zdaleka nedosahují svého plného potenciálu. Zatímco se cíle spojené 

s prostorovým a funkčním uspořádáním pozemků v zásadě daří naplňovat, v případě 

zvyšování ochrany zemědělské půdy, jejího zúrodnění, stabilizace vodních poměrů v krajině 

apod. již tolik ne. Už samotný způsob realizace zpřístupňování pozemků příliš 

nekoresponduje s environmentální ochranou půdy, kdy i u vedlejších polních cest je mnohdy 

využíváno trvalé zakrytí většinou asfaltobetonem, jež má negativní dopad na půdu samotnou, 

cirkulaci vody a její zadržování v půdě či na organismy na půdu navázané. Namísto toho 

využití štěrkového či travnatého povrchu vede k přesně opačným výsledkům. Další problém 

představují organizační a agrotechnická opatření v komplexních pozemkových úpravách, 

která nejsou pro vlastníky zemědělské půdy závazná, a tedy ani vynutitelná. Právě ale tyto 

druhy opatření mohou mít velmi příznivé dopady na ochranu půdy, ať už se jedná o vhodné 

rozmístění plodin, jejich střídání, ochranné zatravnění nebo jiné. S ohledem na ztížení 

způsobu hospodaření, zmenšení velkých bloků orné půdy a s tím související negativní 

ekonomické dopady na zemědělce, nejsou tyto subjekty příliš ochotny se na takových 

úpravách dobrovolně podílet. Popsané problémy však nelze plně generalizovat, protože 

nalezneme i nemalé množství pozitivních případů, kdy proces pozemkových úprav vedl ke 

zvýšení ochrany a ke stabilizaci zemědělské půdy, ať už prostřednictvím výše uvedených 

 
250 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 316–317. 
251 SNOPKOVÁ, Tereza. Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnímu majetku. In 

DAMOHORSKÝ, Milan, MÜLEROVÁ, Hana, SMOLEK, Martin, SNOPKOVÁ Tereza. Zemědělské právo. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 33–34. 
252 §§ 6 až 10 zákona 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. 
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způsobů realizace pozemkových úprav či jiných opatření, jako je tvorba územních systémů 

ekologické stability či liniových výstaveb podél komunikací apod.253 

 

6.2.1 Pozemkové úřady 

Působnost při realizování pozemkových úprav je svěřena Státnímu pozemkovému 

úřadu. Ten byl zřízen relativně nedávno, konkrétně k 1. lednu 2013, a to na základě zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Došlo tak k dokončení přeměny 

Pozemkového fondu ČR, jejímž cílem byla optimalizace počtu příslušných pracovišť. Státní 

pozemkový úřad je tvořen ústředím sídlícím v Praze, čtrnácti krajskými pozemkovými úřady 

a pobočkami krajských pozemkových úřadů, které působí na území jednoho či více 

okresů.254, 255 

V oblasti pozemkových úprav tak Státní pozemkový úřad rozhoduje o těchto 

úpravách, jejichž provádění též organizuje a zabezpečuje při nich vytyčení pozemků 

a vyhotovení geometrických plánů, dále spolupracuje s příslušnými orgány při územně 

plánovací činnosti na tvorbě a ochraně životního prostředí a krajiny ve vazbě na pozemkové 

úpravy, zajišťuje a zabezpečuje zpřístupnění informací a dokumentací o pozemkových 

úpravách a vykonává některé další činnosti.256 

Pomineme-li pro tuto chvíli výše nastíněné možné nedostatky v naplňování účelu 

existence pozemkových úprav, je třeba položit si otázku, zda v souvislosti s pozemkovými 

úřady, které v zásadě stojí vně klasické struktury státní správy (ve smyslu jejich oddělení od 

obecních a krajských úřadů), nedochází k dalšímu nevhodnému „drobení“ pravomoci 

a působnosti na úseku ochrany půdy, jehož stávající právní úprava je nemalou částí odborné 

veřejnosti nezřídka kritizována pro jeho roztříštěnost. A právě zde by se nabízel prostor pro 

určité zcelení v podobě přetvoření krajských poboček pozemkových úřadů v příslušné odbory 

krajských úřadů a Státního pozemkového úřadu na ústřední orgán státní správy. Kromě 

skutečnosti, že by takové propojení, respektive začlení do „obecné soustavy“ státní správy 

 
253 JAROŠEK, Radim, KOSEJK, Jaromír, MATOUŠOVÁ, Magda, JISKROVÁ, Jana. Komplexní pozemkové 

úpravy z pohledu ochrany přírody a krajiny. Ochrana přírody 5/2019. [citováno 15. června 2020]. Dostupné 

online z https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/komplexni-pozemkove-upravy-z-

pohledu-ochrany-prirody-a-krajiny/. 
254 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. O SPÚ. [citováno 10. dubna 2020]. Dostupné online 

z https://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad. 
255 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. Pozemkový fond ČR sloučí další pracoviště. [citováno 10. dubna 2020]. 

Dostupné online z https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/archiv/archiv-pf-cr/pozemkovy-fond-cr-slouci-dalsi-

pracoviste.html. 
256 § 19 zákona 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. 

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/komplexni-pozemkove-upravy-z-pohledu-ochrany-prirody-a-krajiny/
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/komplexni-pozemkove-upravy-z-pohledu-ochrany-prirody-a-krajiny/
https://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/archiv/archiv-pf-cr/pozemkovy-fond-cr-slouci-dalsi-pracoviste.html
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/archiv/archiv-pf-cr/pozemkovy-fond-cr-slouci-dalsi-pracoviste.html
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vedlo k alespoň částečné unifikaci rozrostlého a komplikovaného byrokratického aparátu, by 

navrhované spojení mohlo vést k rychlejší, efektivnější a koordinovanější spolupráci mezi 

jednotlivými odbory na úseku ochrany půdy, jehož konečným důsledkem by mohla být nejen 

vyšší míra ochrany předmětné části životního prostředí – tedy půdy, ale potenciálně i dalších 

environmentálních složek, které jsou s půdou blíže provázány. 
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7. Ochrana půdy v dalších právních předpisech 

S ohledem na již zmiňovanou provázanost jednotlivých složek životního prostředí 

a v důsledku určitého nesystémového přístupu k dané problematice se právní nástroje ochrany 

půdy rozpadají do celé řady českých právních předpisů. Vedle ucelenější úpravy ochrany 

zemědělské a lesní půdy v zákoně o ochraně ZPF, respektive v lesním zákoně a jejich 

prováděcích právních předpisech nebo regulace území popsané v předešlé kapitole lze 

prostředky právní ochrany půdy najít jednak v souvislosti s ochranou dalších částí životního 

prostředí, jako je voda či příroda a krajina, jednak při regulaci některých specifických 

činností, jež mají vlastní zákonnou úpravu a nejsou zahrnuty do hlavních složkových právních 

předpisů v ochraně životního prostředí. V souvislosti s půdou k nim například patří úprava 

používání hnojiv, rostlinolékařská péče, případně ekologické zemědělství či nakládání 

s geneticky modifikovanými organismy. Uvedený výčet je demonstrativní povahy, mohli 

bychom totiž jmenovat celou řadu dalších oblastí regulovaných právem, které též určitým 

zprostředkovaným způsobem chrání půdu, např. nakládání s chemikáliemi, prevence 

závažných havárií, využití radioaktivních látek nebo odpadové hospodářství. Tyto oblasti ale 

potenciálně představují tak vážnou hrozbu, jež dalece přesahuje rámec ochrany půdy, že do 

této práce zahrnuty nebudou. Na tomto místě se omezíme na vybrané úseky, které mají k půdě 

užší vztah a jsou zároveň s její ochranou tradičně spojovány. 

 

7.1 Ochrana půdy v režimu vodního zákona 

Půda je mimo jiné přirozeným rezervoárem, ve kterém se akumuluje voda. Tyto dvě 

složky životního prostředí jsou na sebe úzce navázány a vzájemně se ovlivňují. Dojde-li 

v oblasti vzájemné interakce mezi půdou a vodou k narušení jedné z těchto složek, ať už 

v kvalitativní či kvantitativní rovině, velmi pravděpodobně to bude mít nepříznivý dopad i na 

tu druhou. Z tohoto důvodu je tak vodním zákonem zprostředkovaně chráněna i půda, protože 

bez její ochrany by nemohl být efektivně chráněn primární cíl, kterým je na tomto úseku 

ochrany životního prostředí právě voda. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), chrání 

půdu zejména prostřednictvím režimu ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů, u kterých je 

na vymezeném území lidská činnost regulována, respektive omezována nebo přímo 

zakázána.257, 258 

 
257 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 318. 
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Při ochraně vodních poměrů ukládá vodní zákon vlastníkům pozemků povinnost 

zajišťovat jejich péči takovým způsobem, aby se především nezhoršovaly odtokové poměry, 

nedocházelo k odnosu půdy vlivem vodní eroze a též aby se zlepšovala retenční schopnost 

krajiny. Dále zakazuje v chráněných oblastech přirozené akumulace vod zmenšovat rozlohu 

lesních pozemků, odvodňovat zemědělské či lesní pozemky, těžit nerosty, radioaktivní látky 

a rašelinu nebo ukládat radioaktivní odpady. Nicméně zákaz těchto činností není zcela 

absolutní, jednak je omezen rozsahem stanoveným nařízením vlády, jednak může 

Ministerstvo životního prostředí udělit výjimku, a to po předchozím souhlasu vlády. Na 

územích chráněných pro akumulaci povrchových vod, jejichž účelem je omezovat nepříznivé 

účinky sucha nebo povodní, lze měnit jejich využití, umisťovat stavby či vykonávat jiné 

činnosti pouze za předpokladu, že podstatně neomezí nebo zcela nevyloučí využití těchto 

území pro potenciální akumulaci vod.259 

Při ochraně vodních zdrojů, jejichž účelem je odběr pitné vody (v množství 

přesahujícím sto tisíc hektolitrů za rok), stanovují vodoprávní úřady (na návrh nebo 

z vlastního podnětu) formou opatření obecné povahy ochranná pásma prvního a druhého 

stupně v území okolo těchto zdrojů. Pásmo prvního stupně v podobě souvislé plochy je 

určeno k ochraně bezprostředního okolí jímacího či odběrného zařízení, jako jsou vodní a jiné 

nádrže, vodní toky, zdroje podzemních vod a ostatní. Zákon zde stanovuje minimální rozsah 

tohoto ochranného pásma, a to v závislosti na druhu vodního zdroje. Pásmo druhého stupně 

musí být vytyčeno vně prvního a může mít podobu souvislého i odděleného území. Do 

prvního ochranného pásma je obecně zakázáno byť i jen vstoupit a v obou pásmech dále platí 

zákaz činností, jež by mohly ohrozit či poškodit vydatnost nebo kvalitu vody. Takové činnosti 

jsou vymezeny vodoprávním úřadem v opatření obecné povahy, které daná pásma 

stanovuje.260 

Vodní zákon při ochraně vodních zdrojů také umožňuje ve formě nařízení vlády 

vymezit tzv. zranitelné oblasti. Mohou být stanoveny v územích s podzemními či 

povrchovými vodami určenými jako zdroje pitné vody, u nichž koncentrace dusičnanů 

přesahuje hodnotu padesát miligramů na litr nebo i v situacích, kdy hrozí riziko, že takové 

hodnoty dosáhnou. U povrchových vod mohou být zranitelné oblasti vymezeny také z důvodu 

zhoršení nebo ohrožení kvality vody zapříčiněné dusičnany ze zemědělské činnosti. V tomto 

případě však vodní zákon konkrétní hodnoty neuvádí. Kromě samotného vymezení 

 
258 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
259 §§ 27 až 28 a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
260 § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
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zranitelných oblastí má vláda povinnost v příslušném nařízení (aktuálně jím je nařízení 

č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu) také regulovat 

používání a skladování hnojiv, střídání plodin a opatření proti erozi na takto vymezených 

územích. Ačkoli tyto závazné způsoby hospodaření na půdě, která se nachází ve zranitelných 

oblastech, mají za primární cíl ochranu kvality vod, současně z povahy věci samozřejmě 

chrání také půdu samotnou.261, 262, 263 

 

7.2 Ochrana půdy v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny 

Vedle vodního zákona je dalším složkovým právním předpisem, který 

zprostředkovaně chrání půdu, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ačkoli při 

vymezení předmětu jeho ochrany v ustanovení § 2 odst. 1 půdu jako součást přírody a krajiny 

explicitně nezmiňuje, volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny či ekologické systémy 

a krajinné celky ano. Všechny tyto dílčí části přírody a krajiny jsou s půdou bezprostředně 

spojeny a bez ní v podstatě nemohou existovat. Půda je nejen přirozeným prostředím 

a stanovištěm suchozemských živočichů i rostlin nebo místem, kde se utvářejí jejich habitaty, 

ale také základní funkční složkou ekosystémů včetně krajiny jako celku. V § 2 odst. 2 

písmeno h) potom zákon o ochraně PŘK už půdu přímo jmenuje, a to v souvislosti se 

zajišťováním ochrany přírody a krajiny prostřednictvím účasti na ochraně půdního fondu. 

Půda je v tomto právním předpisu chráněna více právními instituty, zejména při obecné 

ochraně přírody a krajiny, v režimu zvláště chráněných území nebo v soustavě NATURA 

2000.264, 265, 266 

V obecné ochraně přírody a krajiny k těmto institutům náleží systém ekologické 

stability jako propojený soubor ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu, na jehož 

vymezení spolupracuje celá řada orgánů ochrany životního prostředí, ke kterým náleží orgány 

územního plánování, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, 

 
261 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA. Zranitelné oblasti. [citováno 10. 

dubna 2020]. Dostupné online 

z https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/ISVS/ZranitOblasti/HTML_ISVS$ZranitOblasti$uvodev.asp?chec

k=&nadpis=Zraniteln%E9%20oblasti&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3E%20%20Datab

%E1ze%20%20%3E%20%20Mapy%20a%20data%20%20%3E%20%20ISVS%20-

%20VODA%20%20%3EZraniteln%E9%20oblasti%20%3E%20%DAvod%20do%20evidence%20%3E. 
262 § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
263 FRANKOVÁ, Martina. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? Acta Universitatis 

Carolinae – Iuridica 3, Praha: Univerzita Karlova, 2019, s. 39. 
264 JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Právnická fakulta MU, Brno, 2016, 

s. 177–178. 
265 DROBNÍK, Jaroslav. Ochrana půdy [Ochrana složek životního prostředí]. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. 

Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 318. 
266 § 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/ISVS/ZranitOblasti/HTML_ISVS$ZranitOblasti$uvodev.asp?check=&nadpis=Zraniteln%E9%20oblasti&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3E%20%20Datab%E1ze%20%20%3E%20%20Mapy%20a%20data%20%20%3E%20%20ISVS%20-%20VODA%20%20%3EZraniteln%E9%20oblasti%20%3E%20%DAvod%20do%20evidence%20%3E
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/ISVS/ZranitOblasti/HTML_ISVS$ZranitOblasti$uvodev.asp?check=&nadpis=Zraniteln%E9%20oblasti&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3E%20%20Datab%E1ze%20%20%3E%20%20Mapy%20a%20data%20%20%3E%20%20ISVS%20-%20VODA%20%20%3EZraniteln%E9%20oblasti%20%3E%20%DAvod%20do%20evidence%20%3E
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/ISVS/ZranitOblasti/HTML_ISVS$ZranitOblasti$uvodev.asp?check=&nadpis=Zraniteln%E9%20oblasti&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3E%20%20Datab%E1ze%20%20%3E%20%20Mapy%20a%20data%20%20%3E%20%20ISVS%20-%20VODA%20%20%3EZraniteln%E9%20oblasti%20%3E%20%DAvod%20do%20evidence%20%3E
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/ISVS/ZranitOblasti/HTML_ISVS$ZranitOblasti$uvodev.asp?check=&nadpis=Zraniteln%E9%20oblasti&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3E%20%20Datab%E1ze%20%20%3E%20%20Mapy%20a%20data%20%20%3E%20%20ISVS%20-%20VODA%20%20%3EZraniteln%E9%20oblasti%20%3E%20%DAvod%20do%20evidence%20%3E
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vodohospodářské orgány či státní správa lesů. Důležitá je i role vlastníků (nebo uživatelů) 

příslušných pozemků, kteří mají povinnost tento systém chránit. Nicméně konkrétní 

povinnosti zákon neukládá a přenechává jejich úpravu na Ministerstvu životního prostředí. 

Dalším prostředkem ochrany půdy jsou významné krajinné prvky, které utvářejí typický 

vzhled krajiny a přispívají k udržení její stability. Zákon zakazuje jejich poškozování nebo 

ničení a omezuje jejich využití pouze na ty činnosti, respektive zásahy, které nenaruší 

stabilizační funkce těchto prvků. Zejména se jedná o umisťování staveb, pozemkové úpravy, 

změny využití pozemku apod. Tyto zásahy zákon absolutně nevylučuje, nýbrž je váže na 

souhlas orgánu ochrany přírody ve formě závazného stanoviska. Dále jsou v rámci ochrany 

krajinného rázu stavební a jiné činnosti omezeny nebo vázány na souhlas orgánu ochrany 

přírody. Ten může v řešené ploše obecně závazným právním předpisem vymezit přírodní park 

a stanovit tak omezení využití daného území.267 

Rozsáhlé ochraně půdy se dostává prostřednictvím zvláště chráněných území. Těmi 

jsou podle § 14 odst. 2 zákona o ochraně PŘK národní parky, chráněné krajinné oblasti, 

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

Na území národních parků jsou zakázána důlní díla, nové průmyslové zóny, stavební činnosti 

(mimo zastavěné plochy, jinak s určitými výjimkami), geologické práce, těžba nerostů, 

užívání biocidů či umělých hnojiv, odstraňování svrchní vrstvy půdy, provádění terénních 

úprav atd. V chráněných krajinných oblastech je půda intenzivněji chráněna v jejich prvních 

zónách. V zásadě se jedná o zákaz velmi podobných činností jako v případě národních parků, 

tedy těžba nerostů, hnojení pozemků, realizace staveb, změna využití území včetně změny 

skladby a plochy kultur apod. Ostatní zvláště chráněná území mají podobný, nebo méně 

rozsáhlý režim ochrany.268 

Soustava NATURA 2000 zahrnuje soubor chráněných území, která vytvářejí členské 

státy Evropské unie v souladu s jednotnými unijními principy. Základními prameny jsou 

směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, a směrnice 92/43/EHS, o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ty jsou v českém 

právním řádu implementovány v zákonu o ochraně PŘK. Sestávají ze dvou druhů chráněných 

území, a to ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Oba typy jsou vyhlašovány 

nařízením vlády a v současné době tvoří okolo 14 procent celkové plochy České republiky. 

Evropsky významné lokality požívají ochrany před jejich poškozováním nebo ničením. 

Činnosti, jež by mohly vést k ohrožení jejich funkcí, podléhají souhlasu orgánu ochrany 

 
267 §§ 2, 4 a 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
268 §§ 14 až 45 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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přírody. To ale neplatí, pokud jsou již chráněny v režimu zvláště chráněných území. Obecná 

ochrana přírody a krajiny tímto není dotčena. Zásahy prováděné v ptačích oblastech může 

vláda v příslušném nařízení omezit podmínkou udělení souhlasu orgánem ochrany přírody 

a krajiny. V chráněných oblastech soustavy NATURA 2000 mohou být výjimky, kladná 

stanoviska, souhlasy či povolení uděleny pouze za předpokladu, že nedojde k závažnému 

nebo nenapravitelnému poškození předmětů jejich ochrany, tedy přírodních stanovišť 

a biotopů druhů.269, 270, 271 

 S ohledem na výše popsané provázání půdy s jednotlivými částmi přírody a krajiny 

nalezneme v předmětném zákoně i další právní instituty, které zprostředkovaně chrání půdu. 

Patří k nim mj. ochranná pásma okolo památných stromů či ochrana biotopů zvláště 

chráněných rostlin nebo živočichů. Takto bychom mohli pokračovat i dalšími příklady, 

nicméně bychom tím potenciálně mohli vyčerpat téměř celou problematiku ochrany přírody 

a krajiny v režimu zákona o ochraně PŘK, která však není cílem této diplomové práce, a tak 

se na tomto místě omezujeme pouze na výše uvedené právní nástroje, jež mají pro ochranu 

půdy největší přínos.272 

 

7.3 Ochrana půdy v rostlinolékařské péči 

Právní úprava rostlinné výroby a rostlinolékařské péče je jedním ze specializovaných 

úseků zvláštní části zemědělského práva. Oblast rostlinné výroby řeší otázky spojené 

s regulací odrůd, osiva a sadby pěstovaných rostlin, včetně jejich šlechtění. Zatímco je 

rostlinolékařská péče zaměřena na jejich zdravotní stav, a to zejména prostřednictvím ochrany 

před škodlivými organismy a regulací ochranných přípravků, jak bylo výše řečeno, půda je 

přirozeným stanovištěm rostlin. Ty z ní na jedné straně vstřebávají živiny, ale na druhé straně 

mohou do půdy určité nežádoucí látky vpravit nebo se tak může stát již při samotné aplikaci 

ochranných přípravků. V ochraně půdy na tomto úseku práva tak hraje roli především 

regulace nakládání s ochrannými přípravky a úprava ochrany před jejich nežádoucími účinky, 

které jsou zakotveny v zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů. V první řadě je nezbytné samotné schválení ochranného přípravku. Jeho 

uvedení na trh je vázáno na povolení příslušným orgánem, kterým je Ústřední kontrolní 

 
269 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Natura 2000. [citováno 10. dubna 2020]. Dostupné online 

z https://www.mzp.cz/cz/natura_2000. 
270 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Natura 2000. eAgri. [citováno 10. dubna 2020]. Dostupné online 

z http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/natura-2000/. 
271 §§ 45a až 45g zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
272 §§ 46 až 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

https://www.mzp.cz/cz/natura_2000
http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/natura-2000/
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a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Nedostatkem tohoto schvalovacího procesu je 

skutečnost, že není spojen se souhlasem orgánu ochrany půdy, nýbrž „pouze“ se závazným 

stanoviskem Ministerstva zdravotnictví z hlediska ochrany zdraví. Zákon dále stanovuje 

povinnosti na uskladnění těchto přípravků, k nimž náležejí vyhovující skladovací prostory 

(dle prováděcího právního předpisu), jejich separace od předmětů, které by je mohly 

kontaminovat, požadavky na balení a označení i vedení evidence apod. Také stanovuje 

náležitosti pro jejich distribuci, jako je řádná dokumentace, neporušení obalu, prodej 

oprávněným subjektům (u tzv. profesionálních přípravků) nebo zajištění dostupnosti 

relevantních informací o těchto přípravcích. Při jejich samotné aplikaci na vymezeném území 

nesmí dojít ke kontaminaci sousedních ploch. Užití vysoce toxických přípravků je vázáno na 

předchozí souhlas ÚKZÚZ. Leteckou aplikaci zákon obecně zakazuje, respektive váže ji na 

udělení povolení výše jmenovaným ústavem.273, 274 

 

7.4 Ochrana půdy v režimu zákona o hnojivech 

Další oblastí vedle rostlinolékařské péče, díky níž se půdě dostává ochrany před 

nežádoucími vlivy určitých látek či výrobků, je regulace užívání hnojiv. Ta je upravena 

v zákonu č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. Tento právní 

předpis definuje hnojivo jako látku, která je „způsobilá poskytnout účinné množství živin pro 

výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro 

příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce“.275 Zákon reguluje uvádění hnojiv do oběhu. 

To je možné na základě registrace, souhlasu či ohlášení. Žádost o registraci se podává 

k ÚKZÚZ. Ten předmětné hnojivo posoudí, a to srovnáním s podobným již registrovaným 

hnojivem. Jestliže takového není, je třeba provést přezkoušení. Ústav může uznat posouzení či 

přezkoušení, které bylo provedeno jiným odborným pracovištěm. Rozhodnutí o registraci lze 

vydat jen na omezenou dobu, nejdéle na pět let. Poté je nezbytné podat žádost o prodloužení 

(také maximálně na pět let). Souhlasu je třeba u hnojiv, jež odpovídají určitému typu dle 

prováděcího právního předpisu a které žadatel ohlásí ÚKZÚZ. Pokud by se ústav nevyjádřil 

do třiceti dnů od ohlášení, platí, že byl souhlas udělen. Doba jeho platnosti je stejná jako 

 
273 MÜLLEROVÁ, Hana. Česká právní úprava rostlinné výroby a rostlinolékařské péče. Et DAMOHORSKÝ, 

Milan. Dělení zemědělského práva. In DAMOHORSKÝ, Milan, MÜLEROVÁ, Hana, SMOLEK, Martin, 

SNOPKOVÁ, Tereza. Zemědělské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 17, 70, 85, 86. 
274 §§ 31 až 52 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 
275 § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. 
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u registrace. Poslední způsob samotného ohlášení je spojen se vzájemně uznanými hnojivy 

dle unijních předpisů. Zákon dále upravuje požadavky na balení, označení, uskladnění, použití 

a evidování aplikace hnojiv. V přímé souvislosti s ochranou půdy také ukládá jednak 

pravidelné agrochemické zkoušení zemědělských půd, které posuzuje jejich biologické, 

chemické a fyzikální vlastnosti v důsledku užívání hnojiv (a tzv. pomocných látek, 

upravených kalů a sedimentů), jednak analýzu půdních vlastností lesních pozemků. Vlastník 

zemědělské půdy, zemědělský podnikatel či nájemce lesního pozemku jsou povinni strpět 

odběr vzorků půdy pro tyto kontrolní účely. K naplnění účelu právní úpravy nakládání 

s hnojivy, která mj. zahrnuje i ochranu půdy, je ÚKZÚZ oprávněn vydat opatření v podobě 

zákazu použití hnojiv (včetně upravených kalů a sedimentů), pokud nevyhovují stanoveným 

zákonným požadavkům, zákaz uvádět hnojiva do oběhu či jejich stažení nebo ukládat 

odstranění zjištěných nedostatků.276, 277 

  

 
276 SNOPKOVÁ, Tereza. Právní úprava nakládání s látkami a přípravky používanými v zemědělství. In 

DAMOHORSKÝ, Milan, MÜLEROVÁ, Hana, SMOLEK, Martin, SNOPKOVÁ Tereza. Zemědělské právo. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 151–152. 
277 §§ 3 až 13 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. 
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8. Odpovědnost v ochraně půdy 

Charakteristickým rysem práva jako souboru závazných pravidel chování je jeho 

vynutitelnost státní mocí. Bez této specifické vlastnosti si lze jen těžko představit, že by 

většina adresátů právních norem, ve kterých jsou práva a povinnosti obsaženy, příslušná 

pravidla skutečně respektovala. Příčinou nezbytnosti takové regulace je dosažený stupeň ve 

vývoji myšlení člověka, který (alespoň prozatím) nedosáhl úrovně, jež by daný morální 

imperativ přirozeně zahrnovala.  

Hrozba vynucení práva je vázána na existenci odpovědnostního vztahu, na který 

právní věda nahlíží ve dvou základních rovinách, jednak v aktivním pojetí, kdy odpovědnost 

vzniká spolu s primární povinností, tedy ještě předtím než je taková povinnost porušena, 

jednak v retrospektivním pojetí, kdy teprve s porušením primární povinnosti vzniká 

sekundární povinnost v podobě odpovědnosti. Ať už na tento druh vztahu budeme nahlížet 

z kterékoli roviny, samotné uplatnění odpovědnosti bude vždy spojeno s protiprávním 

jednáním příslušného subjektu, se škodlivým následkem pro objekt, který je právem chráněn, 

s příčinnou souvislostí mezi takovým jednáním a způsobeným následkem a případně s 

existencí zavinění. Systém odpovědnosti se v českém právu rozvětvuje do oblasti 

trestněprávní, spávněprávní a občanskoprávní. Nejinak je tomu i v ochraně životního prostředí 

a půdy jako jedné z jeho složek, kde se k těmto základním rovinám přidává ještě jedna další, 

která je vlastní právu životního prostředí, a sice odpovědnost za ekologickou újmu.278 

 

8.1 Trestněprávní odpovědnost v ochraně půdy 

Odpovědnost za trestné činy upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který 

v ustanovení § 13 odst. 1 definuje trestný čin jako „protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“. Zároveň však trestní 

odpovědnost omezuje zásadou subsidiarity trestní represe, a to na případy společensky 

škodlivé, u kterých nepostačí uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu, tedy 

v rovině správního nebo občanského práva. Nicméně samotná trestní odpovědnost nevylučuje 

souběžné uplatnění odpovědnosti za občanskoprávní škodu či ekologickou újmu. Avšak 

současný vznik trestní odpovědnosti a odpovědnosti za ekologickou újmu je vázán pouze na 

případy, kdy má zaviněné protiprávní jednání formu úmyslu nebo hrubé nedbalosti. V případě 

odpovědnosti za přečiny není souběh s trestnou odpovědností za stejný skutek zpravidla 

 
278 JANČÁROVÁ, Ilona. Kapitola 1: Základní východiska. In JANČÁROVÁ, Ilona; BAHÝĽOVÁ, Lenka; 

PEKÁREK, Milan; PRŮCOVÁ, Ivana; VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí – 

současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 14–15. 
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možný, neboť v obou typech řízení je rozhodováno o vině a trestu, což obecně vylučuje jeden 

ze základních právních principů procesního práva, a to zásada ne bis in idem.279, 280 

Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí jsou obsaženy 

v osmé hlavě zvláštní části trestního zákona. Půda jako objekt ochrany před trestnou činností 

nemá vlastní samostatnou skutkovou podstatu. Je chráněna jednak před dvěma obecnými 

trestnými činy proti životnímu prostředí, jež zahrnují ochranu všech jeho složek, jednak 

zprostředkovaně před některými dalšími, které jsou zaměřeny na ochranu jiných částí 

životního prostředí. Přímo je tak půda chráněna před trestným činem poškození a ohrožení 

životního prostředí. Předpokladem jeho spáchání je úmyslné poškození či ohrožení půdy, 

které je v rozporu s jiným právním předpisem (tím je v ochraně půdy zejména zákon 

o ochraně ZPF nebo lesní zákon), a to ve větším rozsahu, tedy v případech, kdy hranice 

nákladů na odstranění poškození půdy dosáhne hodnoty nejméně 50 tisíc korun či na větším 

území (nejméně 3 hektary) nebo způsobem, který může přivodit těžkou újmu na zdraví či 

smrt, nebo pokud je k odstranění následků takového jednání zapotřebí vynaložit náklady 

značného rozsahu, tj. nejméně půl milionu korun. Tento trestný čin také spáchá ten, kdo svým 

úmyslným jednáním takové poškození či ohrožení půdy zvýší nebo stíží jeho odvrácení či 

zmírnění. Základní skutková podstata je postihována trestem odnětí svobody až na tři léta 

nebo zákazem činnosti. Kvalifikovaná potom je postihována v závislosti na naplnění 

stanovených předpokladů odnětím svobody buď na jeden rok až pět let, nebo dvě léta až osm 

let. Druhý trestný čin, před kterým je půda přímo chráněna, je v zásadě shodný s výše 

uvedeným. Rozdíl spočívá ve formě zavinění, které nemá podobu úmyslu, nýbrž hrubé 

nedbalosti. K dalším trestným činům, před nimiž je půda chráněna pouze zprostředkovaně, lze 

zařadit poškození vodního zdroje, poškození lesa, neoprávněné nakládání s odpady či 

poškození chráněných částí přírody.281 

  

 
279 BAHÝĽOVÁ, Lenka; JÁNČÁROVÁ, Ilona. Odpovědnost za trestné činy proti životnímu prostředí v ČR. In 

JANČÁROVÁ, Ilona; BAHÝĽOVÁ, Lenka; PEKÁREK, Milan; PRŮCOVÁ, Ivana; VOMÁČKA, Vojtěch. 

Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 

s. 146–147. 
280 §§ 12 a 13 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
281 §§ 138, 293 až 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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8.2 Odpovědnost za přestupky v ochraně půdy 

Spolu s nabytím účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich (dále přestupkový zákon), doznala úprava správního trestání nemalých změn. 

Tzv. jiné správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob splynuly s přestupky, 

které do té doby mohly spáchat pouze fyzické osoby. Jediným druhem správních deliktů je tak 

v současnosti přestupek. Ten je v přestupkovém zákoně vymezen v ustanovení § 5 jako 

„společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen 

a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Přestože je výše popsané 

uplatňování trestní odpovědnosti omezeno zásadou subsidiarity trestní represe, a tudíž má být 

využito pouze jako prostředek ultima ratio a dát tak přednost občanskoprávní nebo 

správněprávní rovině, samotná definice přestupku svou formulací „nejde-li o trestný čin“ 

přiznává tomuto správnímu deliktu subsidiární povahu k trestní odpovědnosti. Při souběhu 

správněprávní a trestněprávní odpovědnosti tak bude mít přednost druhá jmenovaná, která 

bude zkoumána nejdříve. Rozhodujícím kritériem určujícím, která rovina bude uplatněna, je 

vlastnost, jež trestný čin a přestupek odlišuje, a to materiální znak, tedy míra společenské 

škodlivosti. Nový přestupkový zákon už neobsahuje žádné skutkové podstaty jednotlivých 

přestupků. Ty jsou roztroušeny napříč velkým množstvím zákonů, jež upravují tu kterou 

oblast práva. V ochraně půdy to jsou zejména zákon o ochraně ZPF, lesní zákon, zákon 

o ochraně PŘK nebo stavební zákon.282, 283, 284 

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu jsou upraveny v §§ 20, 20 a 

a 20 b zákona o ochraně ZPF. Právní předpis na tomto místě rozlišuje mezi přestupky 

fyzických osob a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob. Jednotlivé skutkové 

podstaty jsou pro obě skupiny shodné, avšak liší se výší sankce, kterou je ve všech případech 

pokuta. Zákon dále v obou skupinách rozlišuje mezi přestupky spáchanými jakoukoli 

příslušnou osobou a vlastníkem či osobou oprávněnou předmětnou půdu užívat. Dle 

maximální výše pokuty náleží k nejzávažnějším deliktům znečištění zemědělské půdy 

překročením indikačních hodnot ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a), užívání zemědělské půdy pro 

nezemědělské účely bez udělení souhlasu s jejím odnětím ze ZPF, vnášení nepovolených látek 

či přípravků do zemědělské půdy a nesplnění podmínek stanovených v souhlasu s odnětím 

 
282 PEKÁREK, Milan. Odpovědnost správněprávní. Et BAHÝĽOVÁ, Lenka; JÁNČÁROVÁ, Ilona. Vztah 

soudního a správního trestání v oblasti ochrany životního prostředí. In JANČÁROVÁ, Ilona; BAHÝĽOVÁ, 

Lenka; PEKÁREK, Milan; PRŮCOVÁ, Ivana; VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí 

– současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 105–108, 173–174. 
283 JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Právnická fakulta MU, Brno, 2016, 

s. 179–180. 
284 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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zemědělské půdy ze ZPF. Za tyto přestupky lze fyzickým osobám udělit pokutu do výše 

jednoho milionu korun a v případě druhé skupiny osob je maximální částka desetinásobná. 

Další přestupky nepodnikajících fyzických osob jsou na tomto úseku ochrany ZPF 

postihovány pokutou do sta tisíc korun, respektive do padesáti tisíc. U ostatních osob je výše 

opět desetinásobná. Jedním z dalších přestupků je mj. činnost způsobující ohrožení 

zemědělské půdy erozí, a to ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b). Je nutné konstatovat, že s ohledem 

na absenci prováděcího právního předpisu, na který výše zmíněný § 3 odkazuje, nelze tento 

přestupek reálně stíhat, protože nejsou stanoveny konkrétní hodnoty, které by nesměly být 

překročeny.285 

Působnost vést přestupkové řízení je podle zákona o ochraně ZPF rozdělena mezi 

obecní úřad obce s rozšířenou působností a Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). 

V prvním jmenovaném případě je uložená pokuta z jedné poloviny příjmem obce a z druhé 

příjmem Státního fondu životního prostředí ČR, kterému ale v případech, kdy řízení vede 

ČIŽP připadá celá částka.286 

V souvislosti s ochranou půdy jako pozemků určených k plnění funkcí lesa se fyzická 

osoba dopustí přestupku při obecném užívání lesa (§ 53 lesního zákona) hrabáním steliva, 

narušením půdního krytu nepovolenou těžbou hlíny, písku či kamene, popřípadě protiprávním 

prováděním staveb či terénních úprav na těchto pozemcích. S ohledem na skutečnost, že se 

jedná o režim zakázaných činností při obecném užívání lesa, jsou maximální částky pokut 

poměrně nízké, a sice u prvního jmenovaného do pěti tisíc korun a v ostatních případech do 

patnácti tisíc. Jinak je tomu ovšem u přestupků dle § 54 lesního zákona, za které lze udělit 

jakékoli osobě pokutu do 100 tisíc, za některé z nich až do jedno milionu korun. Při ochraně 

lesní půdy se jedná zejména o protiprávní odnětí či omezení využití PFL.287, 288 

Zákon o ochraně přírody a krajiny upravuje odpovědnost na úseku ochrany přírody 

v § 86 n. Půdě se zde dostává ochrany v případech, kdy jejím poškozováním určitými zásahy 

či výkonem protiprávních činností dochází současně k ohrožování či poškozování přírody. 

Sankcí za spáchaný přestupek je pokuta. Vedle odpovědnosti za přestupky ukládá tento zákon 

též povinnost restitutio in integrum tomu, kdo poškodí, zničí či neoprávněně změní části 

přírody a krajiny, jež jsou chráněny podle tohoto právního předpisu. Pokud to není možné 

(případně účelné), potom může příslušný orgán ochrany přírody uložit náhradní opatření 

 
285 §§ 3, 20 až 20 b zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
286 §§ 15, 16 a a 20 b zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
287 §§ 53 a 54 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů. 
288 JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Právnická fakulta MU, Brno, 2016, 

s. 180–181. 
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k nápravě. Uložení těchto povinností nevylučuje souběh s uplatňováním odpovědnosti za 

trestné činy, přestupky či povinnost nahradit škodu.289, 290 

V režimu stavebního zákona se fyzická i právnická osoba může dopustit přestupku 

v souvislosti s ohrožením nebo poškozením půdy, zvláště pokud protiprávně umisťuje stavby 

či zařízení, mění využití území, provádí stavby, popřípadě terénní či udržovací práce. Sankcí 

je opět pokuta.291 

 

8.3 Občanskoprávní odpovědnost v ochraně půdy 

Ochraně půdy se též v jisté míře dostává v soukromoprávní rovině, a to 

prostřednictvím jednoho z elementárních institutů občanského práva – vlastnictví. Nejedná se 

tak o zvláštní právní úpravu, jež by cílila konkrétně na ochranu půdy, nýbrž o ryze obecnou 

chránící objekty, které splňují základní podmínku, a sice že jsou předmětem vlastnického 

práva. Půda jako tradiční nemovitá věc v podobě pozemku, ať už zemědělského, lesního či 

jiného; tuto vlastnost na rozdíl od některých jiných částí životního prostředí má. Protiprávní 

zásah do vlastnictví jakožto absolutního majetkového práva zakládá odpovědnost takto 

jednajícího subjektu za způsobenou majetkovou újmu zahrnující jak skutečnou škodu, tak 

ušlý zisk a dále též za nemajetkovou újmu, jež se vztahuje na situace, které přesahují rámec 

vzniklé škody jako újmy na jmění. Majetková a nemajetková újma mohou být současně 

založeny jedním protiprávním jednáním, kdy v případech jejich souvztažnosti představuje 

druhá jmenovaná určité rozšíření práva na náhradu způsobené škody. Samozřejmě také může 

vzniknout příslušným protiprávním jednáním pouze jedna z těchto forem újmy. Samotný 

vznik předmětné odpovědnosti je vázán na porušení zákona, smlouvy či na úmyslné porušení 

dobrých mravů buď ve formě zavinění, nebo v určitých případech (vázaných na porušení 

zákona) ve formě objektivní odpovědnosti. Základním způsobem odčinění vzniklé újmy je 

uvedení do předešlého stavu nebo, pokud to není možné, úhrada v penězích. Avšak 

poškozený může upřednostnit, respektive požadovat druhý způsob reparace i v případech, ve 

kterých by uvedení do původního stavu bylo možné. Právním předpisem, jenž 

občanskoprávní odpovědnost upravuje, je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
289 §§ 86 a 87 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
290 JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Právnická fakulta MU, Brno, 2016, 

s. 180. 
291 §§ 178 až 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Systematicky je zařazena pod relativní majetková práva, respektive pod závazky 

z deliktů.292, 293 

 

8.4 Odpovědnost za ekologickou újmu v ochraně půdy 

Účelem zakotvení mechanismu uplatňování odpovědnosti za ekologickou újmu 

v právním řádu České republiky byla snaha o zaplnění mezer či překonání nedostatků v jiných 

rovinách odpovědnosti, kvůli nimž se v určitých případech nedostávalo adekvátní ochrany 

životnímu prostředí a jeho jednotlivým složkám. Typickým příkladem je výše uvedené 

vlastnické právo a jeho ochrana. Jeho prostřednictvím sice mohou být na jedné straně půda 

a jiné environmentální složky chráněny před nepříznivými zásahy subjektů, které nejsou 

jejich vlastníky, ale na straně druhé nezahrnují situace, kdy sám vlastník předmětnou část 

životního prostředí poškozuje či nenárokuje reparaci vzniklé újmy, anebo kdy určitá 

environmentální složka není předmětem vlastnictví.294, 295 

Ekologická újma je upravena ve dvou zákonech, jednak v zákoně č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, jednak v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů (dále zákon o ekologické újmě). První jmenovaný 

předpis definuje ekologickou újmu ve svém ustanovení § 10 jako ztrátu či oslabení 

přirozených funkcí ekosystémů, které vznikají poškozováním svých složek či narušováním 

jejich vnitřních vazeb a procesů vlivem antropogenní činnosti. Samotný ekosystém zákon 

vymezuje v § 3 jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně 

ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“. Daná konstrukce ekologické újmy je velmi 

široká a zahrnuje i půdu, na jejíž ekologických funkcích popsaných v kapitole 1 je závislý 

nespočet jiných částí ekosystémů. Současně však je velmi neurčitá, neboť příslušným 

ekosystémem může být na jedné straně například celý les se svou půdou, klimatem, porosty 

a jinými organismy, nebo na straně druhé i jediný strom. Odpovědnost za ekologickou újmu 

v režimu zákona o životním prostředí nese každá osoba, která ji způsobila. Ta má v první řadě 

 
292 PRŮCHOVÁ, Ivana. Odpovědnost občanskoprávní. In JANČÁROVÁ, Ilona; BAHÝĽOVÁ, Lenka; 

PEKÁREK, Milan; PRŮCOVÁ, Ivana; VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí – 

současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 188 až 190 a 222 až 229. 
293 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
294 JANČÁROVÁ, Ilona. Odpovědnost za ekologickou újmu. In JANČÁROVÁ, Ilona; BAHÝĽOVÁ, Lenka; 

PEKÁREK, Milan; PRŮCOVÁ, Ivana; VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí – 

současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 240–241. 
295 TOMOSZKOVÁ, Veronika. Úvaha nad vlastnictvím jako nástrojem ochrany životního prostředí. In 

DIENTSBIER, Filip (ed.). Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Olomouc: Iuridicium 

Olomoucense, 2011, s. 55–61. 
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povinnost obnovit ztracené či narušené funkce ekosystému nebo jeho části. Jestliže by to 

nebylo možné (nebo účelné), je povinna odčinit způsobenou újmu náhradním plněním, a není-

li možná ani taková náhrada, pak v penězích. Do dnešního dne ale nebyl přijat příslušný 

právní předpis, na který zákon odkazuje a který by měl výpočet ekologické újmy upravovat. 

Vedle této obecné odpovědnosti upravuje zmiňovaný zákon též odpovědnost za přestupek 

spáchaný právnickou či podnikající fyzickou osobou spočívající ve způsobení ekologické 

újmy při jejich činnosti porušením právních předpisů. Sankcí je pokuta do výše jednoho 

milionu korun.296, 297 

Druhý jmenovaný zákon představuje transpozici směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti 

za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Jeho 

přijetí nederogovalo výše popsanou úpravu odpovědnosti za ekologickou újmu podle zákona 

o životním prostředí, avšak má k tomuto právnímu předpisu povahu lex specialis. Pokud tedy 

budou naplněny všechny znaky předvídané zákonem o ekologické újmě, „obecná“ úprava 

v režimu zákona o životním prostředí nebude aplikována. Ekologická újma je na tomto místě 

definována odlišně, a to jako změna přírodního zdroje, která kumulativně naplňuje dvě 

podmínky: jednak musí být svou povahou nepříznivá, jednak měřitelná. Za ekologickou újmu 

je též označena negativní měřitelná změna funkcí přírodního zdroje. V obou případech se 

daná změna může projevit přímo či nepřímo. Na rozdíl od velmi širokého pojetí újmy na 

ekosystému a jeho částech v zákoně o životním prostředí se v režimu zákona o ekologické 

újmě dostává ochraně pouze vybraným složkám životního prostředí. Půda je jednou z nich. Je 

chráněna před znečištěním, „jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské 

zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo 

mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj“.298 Odpovědnou je nejen osoba provozující 

činnost, jež je uvedena v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě, ale také ten, kdo provozuje 

odlišnou činnost způsobem, který je v rozporu s právními předpisy, a to za předpokladu, že 

mezi vznikem ekologické újmy a předmětnou činností existuje kauzalita. Ochrana půdy před 

ekologickou újmou zahrnuje preventivní a nápravná opatření. První jmenované má odpovědná 

osoba povinnost provést neprodleně při bezprostředně hrozící ekologické újmě a po jejím 

vzniku má ihned zajistit proveditelná nápravná opatření. Jakmile Česká inspekce životního 

prostředí získá informace o bezprostřední hrozbě či vzniku předmětné újmy na půdě, zajistí 

 
296 JANČÁROVÁ, Ilona. Odpovědnost za ekologickou újmu. In JANČÁROVÁ, Ilona; BAHÝĽOVÁ, Lenka; 

PEKÁREK, Milan; PRŮCOVÁ, Ivana; VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí – 

současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 240–241. 
297 §§ 3, 10, 27 a 28 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
298 § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů. 
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vypracování analýzy rizik a vyžádá si k ní stanovisko příslušné krajské hygienické stanice. 

Jestliže se na základě dané analýzy a stanoviska potvrdí vznik ekologické újmy na půdě, 

zabezpečí ČIŽP vypracování návrhu možných opatření k nápravě a následně formou 

správního rozhodnutí uloží odpovědné osobě povinnost provést na vlastní náklady příslušné 

nápravné opatření. V případě porušení vymezených povinností se odpovědná osoba dopouští 

přestupku, za který lze uložit pokutu do jednoho milionu, respektive do pěti milionů 

korun.299, 300, 301 

  

 
299 JANČÁROVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Právnická fakulta MU, Brno, 2016, 

s. 183–184. 
300 JANČÁROVÁ, Ilona. Odpovědnost za ekologickou újmu. In JANČÁROVÁ, Ilona; BAHÝĽOVÁ, Lenka; 

PEKÁREK, Milan; PRŮCOVÁ, Ivana; VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí – 

současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 267. 
301 §§ 2, 6, 7, 12 a 19 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů. 
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Závěr 

V současné době představují právní nástroje nepochybně nejvýznamnější 

a nejúčinnější prostředek, kterým lze zajistit potřebnou ochranu půdě jako jedné 

z elementárních složek životního prostředí, bez jejíž ekologických vlastností či funkcí by 

prakticky ze dne na den došlo nejen ke zhroucení celé lidské civilizace, jak ji známe, ale také 

k zániku nespočtu dalších suchozemských organismů. Účelem této právní ochrany je v první 

řadě samotnému ohrožení či poškození půdy předejít, a pokud již k němu dojde, potom 

vzniklé negativní dopady napravit či alespoň omezit na minimum. 

Cílem a předmětem předkládané diplomové práce bylo podat souhrnný přehled 

o nejdůležitějších prostředcích právní ochrany půdy v České republice, respektive těch 

právních nástrojů, které mají k půdě a jejím přirozeným funkcím blízký vztah. Dále byla 

vedena snahou o právní analýzu těchto prostředků ochrany; obsahuje i exkurz do jejich 

historického vývoje, jenž byl nezbytný pro hlubší pochopení aktuální právní úpravy této 

oblasti, a současně také do dnešního stavu české půdy. V této souvislosti bylo samozřejmě 

nezbytné vymezit základní pojmy spolu s degradačními faktory, které půdu poškozují nebo 

ohrožují, a kvůli nimž je právě její ochrana v právním řádu zakotvena. Ukázalo se nezbytným 

uvést i mezinárodní kontext. Přestože je totiž půda spjata s územím toho kterého státu 

mnohem více, než je tomu v případě jiných složek životního prostředí, je Česká republika 

jednak členskou zemí nadnárodního společenství Evropské unie, jehož právní předpisy na 

úseku ochrany životního prostředí českou právní normotvorbu ovlivňují či možná přesněji 

ovládají, jednak na úrovni mezinárodního práva nalezneme několik významných úmluv 

zaměřených na ochranu půdy, jimiž je náš stát vázán. 

Samotné těžiště této diplomové práce bylo soustředěno na analýzu právních nástrojů 

zemědělské a lesní půdy, které tvoří převážnou většinu veškerého území České republiky 

a zároveň tu část půdy mající největší ekologický význam. V centru pozornosti tak stály 

zejména dva právní předpisy, jež předmětnou oblast nejblíže upravují, a sice zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu a lesní zákon. 

 

Ochrana půdy v režimu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se rozpadá na 

dvě esenciální oblasti, a sice na kvantitativní a kvalitativní rovinu. Pro jejich zabezpečení 

využívá tento právní předpis zejména prostředky administrativně-právní povahy řadící se 

k nástrojům přímého působení. Jsou jimi rozličné povinnosti ve formě zákazů, příkazů či 

omezení a dále též závazná stanoviska a souhlasy. Jádrem kvantitativní roviny, tedy ochrany 
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rozlohy zemědělské půdy, je především mechanismus jejího odnímání, který je vázán na 

udělení souhlasného stanoviska či správního rozhodnutí příslušného orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu. Tyto orgány by měly při své činnosti zohledňovat především 

veřejný zájem na ochraně půdy, dále pak životního prostředí jako celku, neboť jeho jednotlivé 

složky jsou mnohdy úzce provázány a nepříznivé dopady na jednu z nich mají současně 

negativní následky pro ty ostatní. V souvislosti s odnímáním půdy je rovněž důležité 

upozornit na korespondující ekonomický nástroj ve formě úhrady poplatku za její odnětí. 

Ačkoli je právní vědou tento druh prostředku environmentální ochrany většinou subsumován 

k nepřímým nástrojům mimoprávní povahy, protože na rozdíl od nástrojů přímých má jeho 

příslušný adresát možnost volby v podobě vážení přínosu mezi zásahem do životního 

prostředí, v našem případě půdy, za který se bude muset vzdát části svých ekonomických 

prostředků, a opačným postupem zachovávajícím jak životní prostředí, tak majetek 

příslušného subjektu, je i tento ekonomický nástroj samozřejmě zakotven v právních 

normách, aby tak byla zajištěna jeho závaznost.  

S ohledem na dlouhodobější pozvolné snižování úbytku rozlohy zemědělské půdy, lze 

aktuální prostředky její ochrany v mezích zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

hodnotit jako téměř dostačující. Nicméně vezmeme-li v úvahu skutečnost, že za stejné 

sledované období nedošlo k žádné zásadní změně předmětného právního předpisu, je nutné 

hledat příčiny tohoto klesajícího trendu v jiných oblastech. Pokud bychom měli přece jen 

jmenovat určitý problém kvantitativní ochrany zemědělského půdního fondu, potom by to 

bylo nepochybně ve spojení s kvalitativní stránkou, kde stále dochází k úbytku zejména 

kvalitní zemědělské půdy. 

Na druhé straně je zcela alarmující kvalita (jakost) zemědělské půdy. Legislativní 

změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu z roku 2015 sice poskytla této rovině 

širší prostor, avšak do dnešního dne nejsou ustanovení určená k ochraně půdy před erozí, 

která aktuálně představuje jednu z jejích největších degradačních hrozeb, prakticky 

aplikovatelná, neboť prováděcí právní předpis, na který zákon odkazuje, nebyl dosud přijat. 

Absurdní je také skutečnost, že i v případě přijetí aktuálního znění návrhu tohoto právního 

předpisu, nebude půda z důvodu příliš benevolentně nastavených kritérií před erozí dostatečně 

chráněna. Nedostačující je i zajištění její ochrany před acidifikací, kompakcí či kontaminací, 

jejichž současné vysoké hodnoty představují též poměrně značné riziko pro zachování její 

kvality. 

Negativní působení na pozemky určené k plnění funkcí lesa sice nedosahuje tak velké 

intenzity, jako je tomu u zemědělské půdy, přesto je jejich právní ochrana s ohledem na 
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rozmanité a nezastupitelné funkce lesů nezbytná. Právní nástroje ochrany lesní půdy obsažené 

v lesním zákoně se v mnohém shodují s těmi v zákonu o ochraně zemědělského půdního 

fondu. Lze je rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Co do druhu také převažují ty 

administrativně-právní v čele s procesem odnímání lesní půdy a jejího následného využití pro 

jiné účely, včetně souvisejícího hrazení poplatku, představujícího ekonomický nástroj. 

Nalezneme zde ale i řadu odlišností. Například vedle výše uvedeného odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa upravuje předmětný zákon též dočasné omezení jejich využití. 

Avšak právě zde se nabízí otázka, zda zákonodárce zvolil optimální způsob zakotvení tohoto 

právního institutu v lesním zákoně, neboť jeho ustanovení jsou spojena s těmi, jež se týkají 

procesu odnímání lesní půdy z PFL, což působí dosti zmatečně a nepřehledně. Právní 

předpisy, respektive právní normy by měly být dostatečně jasné a srozumitelné i pro laika, 

protože jen tak může být po všech adresátech právních norem spravedlivě požadováno jejich 

dodržování. Stejně tak je možná nešťastným způsobem zakotven institut výše zmiňovaného 

odnímaní lesní půdy. Uvážíme-li skutečnost, že jak odnětí zemědělské půdy ze ZPF, tak 

odnětí té lesní z PFL vede v zásadě k totožnému výsledku, bylo pro futuro vhodnější, aby 

byly dané procesy více unifikovány. Podpořilo by to větší přehlednost a orientaci 

v problematice odnímání půdy z příslušného režimu. Další rozdíl představuje povinnost 

uhradit poplatek za odnětí, který je součástí udělení souhlasu s tímto odnětím, a to na rozdíl 

od postupu u odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, kdy je tato povinnost stanovena 

v samostatném správním řízení. Lesní zákon také účelněji stanovuje způsob využití 

vybraných odvodů, které jsou v celé výší vázány na zlepšování či ochranu životního prostředí. 

Naproti tomu v režimu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu putuje značná část 

odvedeného poplatku bez vazby na konkrétní účel do státního rozpočtu. 

Vedle výše zmíněných zákonů určených k ochraně zemědělské a lesní půdy je dalším 

právním prostředkem, který má značný vliv na tuto složku životního prostředí, soubor 

právních nástrojů tvořící komplexní mechanismus v podobě regulace využití území. Jsou jím 

územní plánování a pozemkové úpravy. Oba tyto složité právní instituty slouží 

k prostorovému uspořádání území. Neuvážené zásahy či změny tohoto systému však mohou 

snadno vyústit v kaskádový efekt vedoucí k destabilizaci, či dokonce ke zhroucení jeho 

environmentálních funkcí. 

Koncepční fáze územního plánování je pro ochranu půdy v podstatě stěžejní, neboť 

právě během ní se rozhoduje o budoucím využití půdy. Je tedy nezbytné, aby právě na tomto 

místě byly příslušné orgány ochrany této složky životního prostředí nejvíce aktivní 
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a využívaly k tomu všech zákonných prostředků. K těm náleží zejména udělování souhlasů 

v podobě závazných stanovisek. 

 Pozemkové úpravy, zejména pak tzv. komplexní forma pozemkových úprav zahrnující 

organizační agrotechnická a technická opatření, mají nepochybně veliký potenciál, co se týče 

možnosti stabilizace a ochrany půdy. Zatímco se jeden z účelů pozemkových úprav poměrně 

dobře daří realizovat, a sice zpřístupňování a prostorové uspořádání pozemků, naplňování cíle 

zvyšování ochrany životního prostředí, konkrétně půdy, již tak efektivní není. Příčinou je 

především neochota vlastníků předmětných pozemků realizovat mnohdy nákladná 

organizační a agrotechnická opatření, která nejsou závazná, a tedy ani vynutitelná orgány 

veřejné moci. Avšak právě tyto druhy opatření mohou vést ke značné stabilizaci a ochraně 

ekologických a produkčních funkcí půdy. Zájem na environmentální ochraně tak 

v současnosti ustupuje zájmům ekonomickým. V souvislosti s pozemkovými úpravami je také 

třeba položit si otázku, zda by nebylo vhodnější samotné pozemkové úřady začlenit do 

„klasické“ soustavy orgánů veřejné správy, a to v podobě příslušných odborů krajských 

úřadů. Dosáhlo se tím alespoň částečné defragmentace roztříštěné pravomoci a působnosti 

orgánů na úseku ochrany půdy. Zároveň by toto propojení mohlo vést k rychlejší 

a efektivnější spolupráci mezi jednotlivými odbory, jejichž účelem je právě ochrana půdy.  

 S ohledem na již nesčetněkrát zmiňovanou skutečnost, že půda jako jedna ze složek 

životního prostředí je s jeho mnoha dalšími částmi nedílně provázána, nalezneme v právním 

řádu České republiky mnoho dalších nástrojů, které ačkoli primárně chrání jinou 

environmentální složku, poskytují ochranu současně i půdě. K nejdůležitějším právním 

předpisům této oblasti patří zejména vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon 

o rostlinolékařské péči a jiné. Forma těchto nástrojů je také především administrativně-právní 

povahy a zahrnuje různé zákazy, příkazy, povolení, souhlasy apod.  

 Problematika právní odpovědnosti zahrnuje na rozdíl od administrativně-právních či 

ekonomických nástrojů ochrany půdy nástroje sankční. Sankce jakožto součást „perfektní“ 

právní normy je prostředkem, jak zákonným způsobem vynutit žádoucí chování adresátů 

těchto závazných pravidel. Nejinak je tomu v oblasti ochrany půdy. Stejně jako u ochrany 

životního prostředí obecně i v případě půdy rozlišujeme čtyři roviny odpovědnosti, a sice 

trestněprávní, správněprávní, občanskoprávní a odpovědnost za ekologickou újmu. Co do 

kvantity zcela jasně převažuje forma odpovědnosti v podobě správního deliktu, který je 

označován jako přestupek. Jednotlivé skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany půdy 

jsou roztříštěny napříč různými právními předpisy; v této diplomové práci je rozebírán 

zejména zákon o ochraně ZPF a lesní zákon. Trestněprávní rovina neposkytuje ochraně půdy 
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zvláštní ustanovení, nýbrž ji zabezpečuje prostřednictvím obecných trestných činů proti 

životnímu prostředí a též zprostředkovaně při ochraně některých jiných environmentálních 

složek. Oblast občanskoprávní odpovědnosti v ochraně půdy je spojena s ochranou 

vlastnického práva, jelikož právě půda (či přesněji pozemek) je typickým předmětem 

vlastnictví. Konečně odpovědnost za ekologickou újmu představuje zvláštní druh 

odpovědnosti, který je vlastní ochraně životního prostředí. Její zakotvení v českém právním 

řádu je reakcí na určité nedostatky či mezery při zajišťování ochrany životního prostředí, 

včetně půdy, v jiných rovinách odpovědnosti. 

 

Na základě provedené analýzy současného stavu české půdy a právních nástrojů 

určených k její ochraně je nutné konstatovat, že i přes existenci rozsáhlého souboru těchto 

prostředků ochrany není kvalita dané půdy vyhovující. Příčiny lze hledat ve více rovinách. 

Z historického hlediska má na této smutné skutečnosti dozajista největší podíl komunistická 

diktatura, jejíž bezohlednost v mnoha oblastech drtivě zasáhla též životní prostředí. Přestože 

již více než třicet let žijeme ve svobodném demokratickém právním státě, neseme si tento 

negativní relikt stále s sebou. Další příčinou, která je v nemalé míře s první jmenovanou 

provázána, je honba za maximalizací zisku a s ní spojené upřednostňování ekonomických 

zájmů nad těmi ekologickými. To platí i pro naši současnou společnost. Svou roli také 

sehrává značná roztříštěnost právní úpravy na úseku ochrany půdy napříč mnoha předpisy 

českého právního řádu, kdy na místo toho, aby byla této složce životního prostředí poskytnuta 

komplexní ucelená ochrana, je závislá na dílčích „poslepovaných“ celcích, jež kvůli přílišné 

komplikovanosti a nejednotnosti nemohou dosáhnout úrovně ochrany, kterou by mohla 

poskytnout kodifikovaná úprava. Pokud by se jí vůbec podařilo dosáhnout, což není 

jednoduché z důvodu přílišné provázanosti půdy s ostatními složkami životního prostředí 

i s lidskou činností jako takovou, ani tak by nemusela být pro ochranu půdy všespásná. Navíc 

příliš velká koncentrace pravomocí pro takto zásadní oblast by mohla potenciálně ohrozit či 

narušit demokratický systém, na kterém je stávající společnost založena.  

Jak již bylo řečeno, právo sice představuje aktuálně nejpokročilejší a nejúčinnější 

nástroj ochrany půdy, avšak nakonec je to člověk, který je jeho tvůrcem. A dokud se nezmění 

lidské myšlení, respektive nezačne u něj rozhodně převažovat uvědomění si odpovědnosti za 

zachování životního prostředí, není příliš pravděpodobné, že se dostane náležité ochrany 

půdě, ať už prostřednictvím právních či jiných nástrojů. 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ – Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

ČR – Česká republika 

DZES – Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 

EIA – Posuzování vlivů na životní prostředí 

EU – Evropská unie 

FAO – Organizace pro výživu a zemědělství 

LPIS – Veřejný registr půdy 

NDR – Německá demokratická republika 

OSN – Organizace spojených národů 

PFL – Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PŘK – Příroda a krajina 

UNESCO – Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ZPF – Zemědělský půdní fond 
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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. 
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Summary 

This diploma thesis is focused on legal instruments of soil protection. Soil is one of the 

basic components of the environment and it is an integral part of it. Soil is a necessary 

prerequisite for humans and other terrestrial organisms’ existence. In recent decades, 

however, soil is undergoing considerable degradation, mainly due to anthropogenic activity. 

Therefore, it is essential to ensure its protection. Law is currently probably the most effective 

tool to achieve this goal. This thesis contends the most important legal instruments for the 

protection of this component of the environment. This thesis does not mention all conceivable 

legal instruments for soil protection as this component of the environment represents the basis 

for any human activity and thus it interferes widely to many areas of branch of law.  

This thesis is divided into eight chapters. The first three chapters are focused on the 

general characteristics of basic and key concepts. The first chapter deals with basic concepts 

such as the environment and soil, then with a description of degradation factors that threaten 

and damage the soil. The second chapter deals with the general definition of legal instruments 

used to environment protection in Czech law. It includes, in particular, conceptual, 

administrative and economic tools. It exists also other groups of tools which are described or 

at least outlined here. The third chapter describes the historical development of legal 

instruments of soil protection in the Czech Republic and their current legal sources. 

The next three chapters are a key part of this thesis. They concern in detail with the 

most important legal instruments used to protect the soil. The fourth chapter deals with the 

legal instruments of protection of the agricultural land fund, which occupies more than half of 

the territory of the Czech Republic. The fifth chapter deals with legal instruments for the 

protection of land intended for forest functions. Forest land occupy about 34 % of the total 

area of the Czech Republic. Sixth chapter is focused on soil protection in land management as 

this activity can have very negative impact on the ecological functions of the soil. 

The seventh chapter is devoted to other legal instruments that are primarily intended 

for the protection of other components of the environment and that together with these 

components also secondarily protect the soil. Finally, the eighth chapter deals with the issue 

of the application of responsibilities in the area of soil protection. It is divided into four parts - 

criminal liability, liability in administrative law, civil liability and liability for environmental 

damage. 
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