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Seznam používaných zkratek 

Zkratky právních předpisů 

IRC  Internal Revenue Code 

Listina základních práv a svobod ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních 

práv a svobod 

občanský zákoník  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu 

UCEA  Uniform Conservation Easement Act 

vodní zákon zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů 

zákon o integrované prevenci zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů 

zákon o ochraně přírody a krajiny zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny 

zákon o posuzování vlivů na životní prostředí zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů 

zákon o životním prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

      

Ostatní zkratky 

ČSO Česká společnost ornitologická 

ČSOP Český svaz ochránců přírody 

EP environmentální poradenství 

EVVO  environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Rada Rada Národního pozemkového spolku 

USA Spojené státy americké 

ÚVR ČSOP Ústřední výkonná rada Českého svazu 

ochránců přírody 
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Úvod 

 Pozemkový spolek není v českém právním prostředí příliš známým pojmem a povědomí o 

něm není hojně rozšířeno ani mezi veřejností. Přitom se jedná o velmi perspektivní institut ochrany 

životního prostředí, který není závislý na státní moci. Pozemkový spolek sdružuje osoby, které se 

dobrovolně chtějí podílet na ochraně životního prostředí ve svém okolí. Nekonají tak ani z popudu 

státu, ani na základě ekonomické motivace, nýbrž na základě jejich pozitivního vztahu k přírodě a 

odpovědnosti vůči životnímu prostředí kolem nás. Pozemkové spolky fungují jako neziskové 

organizace, které usilují o zachování či zlepšení životního prostředí ve vybraných lokalitách, a to 

ve spolupráci s vlastníkem takové lokality. Buď pozemkové spolky získají oprávnění se o pozemek 

starat pomocí různých právních vztahů či se přímo stanou vlastníkem dané lokality. Právě vlastník 

může efektivně ovlivňovat stav životního prostředí na svém pozemku.  

 Myšlenka takzvaných "soukromých rezervací" se u nás objevila již v 19. století u 

osvícených vlastníků půdy1.  Soukromoprávní územní ochrana přírody předcházela ochranu 

veřejnoprávní - státní územní ochrana přírody se začala rozvíjet až po vzniku Československé 

republiky v roce 1918, přičemž čerpala z velké části právě z už vzniklých soukromých rezervací2. 

Soukromé rezervace proto tvoří základ územní ochrany přírody v našem státě. Soukromou 

rezervací se myslí "část přírody či kulturní památka chráněná výhradně z vůle nestátního vlastníka 

či s jeho souhlasem jinou nestátní osobou."3 V minulosti byla častým motivem k vytvoření 

soukromé rezervace prostá estetika, v současnosti se do popředí klade spíše potřeba chránit určité 

lokality pro jejich přírodní či kulturní hodnoty4. Ve světle faktu, že v současné době je v České 

republice již rozvinuta státní ochrana přírody a krajiny, může zaznít otázka, zda je vůbec potřeba 

takové soukromé rezervace vytvářet? Jako odpověď použiji slova Pešouta: "I přes konsolidovanou 

státní ochranu přírody chránící přírodu a krajinu ať již přímo nebo prostřednictvím pověřených 

obcí a krajů, zůstává bez péče a ochrany celá řada významných lokalit. Významná příležitost k 

většímu rozvoji spolupráce státní ochrany přírody a soukromých snah je také v péči o stávající 

                                                 

1 PEŠOUT, Pavel. "Soukromé rezervace" v České republice. Ochrana přírody. 2014, 69 (2), str. 20. ISSN 1210-258X. 

2 Viz FRANKOVÁ, Martina. Právní úprava chráněných území na ochranu přírody do roku 1956. České právo 

životního prostředí. 2014, 36, str. 105-111. ISSN 1213-5542. 

3 PEŠOUT, Pavel. "Soukromé rezervace" v České republice. Op. cit., str. 21. 

4 PEŠOUT, Pavel. "Soukromé rezervace" v České republice. Op. cit., str. 19. 
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zvláště chráněná území (zejména nenárodní), významné krajinné prvky a samozřejmě skladebné 

části územního systému ekologické stability."5 

 Cílem této diplomové práce je poskytnout základní analýzu právní úpravy týkající se 

pozemkových spolků v České republice a pozemkových spolků působících ve Spojených státech 

amerických (kde se nazývají land trusts) a poté obě právní úpravy porovnat. V práci se také 

pokusím navrhnout úpravy českého práva, které by dle mého názoru pomohly pozemkovým 

spolkům v jejich misi. Diplomová práce nemá ambice stát se vyčerpávajícím výkladem 

jednotlivých právních institutů, které pozemkové spolky při své činnosti využívají, nýbrž 

poskytnout celkový přehled právní úpravy týkající se pozemkových spolků. S podobným 

souhrnem právní úpravy pozemkových spolků jsem se dosud v české odborné literatuře nesetkala, 

a proto je mým cílem takový přehled poskytnout. 

 Při psaní diplomové práce jsem použila zejména metodu deskriptivní a analytickou a 

částečně i metodu komparativní. 

 Diplomová práce se člení na pět kapitol. První kapitolu věnuji úvodnímu výkladu o 

pozemkových spolcích. Přiblížím, co je to pozemkový spolek, jak se zakládá a jaká je podstata 

jeho činnosti. Vzhledem k tomu, že důležitým subjektem v rámci hnutí pozemkových spolků je 

Český svaz ochránců přírody, zařadila jsem do své práce i podkapitolu věnující se této organizaci. 

Dále se zmíním i o jiné významnější organizaci na poli soukromé ochrany přírody, a to o České 

společnosti ornitologické. 

 V další kapitole se zaměřím na to, jakým způsobem pozemkové spolky realizují své cíle. 

Především musí mít k péči o pozemky právní titul, a proto v této kapitole rozeberu různé právní 

vztahy, které mohou pozemkové spolky za účelem péče o cenné pozemky uzavírat. Mezi takové 

právní vztahy patří vlastnické právo k pozemku, užívací práva k pozemku, věcné břemeno a 

nepojmenované smlouvy různého obsahu. Kromě uvedených právních vztahů uvedu i nástroje, 

které mají pozemkové spolky k dispozici v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

 Třetí kapitola se bude zaobírat dalšími činnostmi, které mohou pozemkové spolky 

vykonávat na poli ochrany životního prostředí. Kromě péče o cenné pozemky se pozemkové 

spolky realizují v klasických ekologických činnostech, jako je ekologická výchova a osvěta, 

ekologické poradenství a účast v rozhodovacích procesech týkajících se ochrany životního 

prostředí. 

                                                 

5 PEŠOUT, Pavel. "Soukromé rezervace" v České republice. Op. cit., str. 22. 
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 Ve čtvrté kapitole se přesunu do Spojených států amerických. Přiblížím právní úpravu land 

trustů, americké obdoby pozemkových spolků. Stručně uvedu jejich historii na americkém území 

a především vyzdvihnu některá specifika právní úpravy, která v České republice nenalezneme. 

Těmito specifiky mám na mysli conservation easements, v českém překladu "věcné břemeno za 

účelem ochrany přírody", a zvláštní úlevy na daních pro vlastníky pozemků, kteří se rozhodli 

dobrovolně omezit svá práva a věnovat je land trustu. 

 Poslední kapitola bude sestávat z porovnání obou právních úprav popsaných v prvních 

čtyřech kapitolách a z mých návrhů na další úpravy v českém právním řádu. 



 

5 

 

 

1. Úvod do studia pozemkových spolků 

Na následujících řádcích bych chtěla představit základní principy fungování hnutí 

pozemkových spolků. Pod tímto pojmem si lze představit nevládní neziskovou organizaci, která 

prostřednictvím spolupráce s vlastníky pečuje o pozemky cenné z hlediska ochrany přírody, 

krajiny či památkové péče. Podstata činnosti pozemkových spolků tkví v dobrovolné praktické 

péči o pozemky, ke kterým má spolek dlouhodobý právní vztah v podobě vlastnického práva či v 

podobě smlouvy nebo dohody s vlastníkem. Základní myšlenkou je tedy představa vlastníka 

pozemku jako ideálního spojence při ochraně přírody a krajiny, protože je to právě vlastník, kdo 

může účinně ovlivnit stav životního prostředí na svém pozemku6. Do hlavní náplně činnosti 

pozemkových spolků lze zařadit ochranu a péči o lokality cenné z hlediska přírody, krajiny či 

památkové péče, spolupráci s orgány státní správy i územní samosprávy a v neposlední řadě 

vykonávání osvětové a výchovné činnosti v oblasti ochrany přírody7.  

Na rozdíl od státních orgánů ochrany přírody jednají pozemkové spolky dobrovolně a na 

základě osobního vztahu k přírodním lokalitám. Jejich činnost pomáhá rozvíjet občanskou 

společnost a utvrzuje vztah obyvatel ke krajině, v níž žijí, a tím i jejich pocit odpovědnosti za 

lokální životní prostředí8. Spolky rozvíjejí svou činnost jak na pozemcích zahrnutých do územní 

ochrany přírody garantované státem (zvláště chráněná území apod.), tak i na pozemcích zvláště 

státem nechráněných9. 

Pozemkové spolky často mohou znát lokality, o které pečují, lépe než státní orgány, a mají 

tak na základě předchozích zkušeností možnost efektivněji chránit (nebo dokonce zlepšovat) 

životní prostředí. V žádném případě to však neznamená, že by pozemkové spolky tvořily 

                                                 

6 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. In: Dny práva 2012-

Days of Law 2012. Pozemek v právních vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 2375. ISBN 978 80 

210 6319 8. 

7 KNOTEK, Jaroslav. Postavení a role pozemkových spolků v ochraně životního prostředí. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona, 

HANÁK, Jakub, PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2015, str. 245. ISBN 978-80-210-7951-9. 

8 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2381. 

9 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2379. 
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konkurenci státní ochraně přírody. Naopak se tyto dvě roviny ochrany doplňují a pozemkové 

spolky by měly být pro státní orgány ochrany přírody vítaným partnerem10. 

1.1. Historie pozemkových spolků v České republice 

 Nejprve se zaměřím na stručnou historii hnutí pozemkových spolků na našem území. 

Samotný pojem "pozemkový spolek" se v České republice objevuje až v polovině 90. let 

20. století11. Do té doby na našem území vyvíjely podobnou činnost například okrašlovací spolky, 

k jejichž tradici se hnutí pozemkových spolků hlásí12. Smyslem činnosti okrašlovacích spolků byla 

především čistota, ozelenění a upravenost životního prostředí obcí, zvelebování krajiny, ochrana 

přírody a péče o kulturní a historické památky13 Okrašlovací spolky se na našem území začaly 

objevovat na počátku 60. let 19. století a fungovaly až do začátku 50. let 20. století, kdy byla jejich 

činnost přerušena především na základě vlivu komunistické ideologie14. 

 Okrašlovací spolky působily především v menších městech a počáteční motivace k této 

spolkové činnosti spočívala v udržování čistého a estetického prostředí v okolí bydliště členů 

spolku či jeho vylepšování, například vysazováním stromů, sázením květin a podobně15. První 

okrašlovací spolek byl založen roku 1861 v Kutné Hoře16. "Okrašlovat" znamenalo uspořádat věci 

tak, aby vzbuzovaly pocit libosti. Začínat se mělo v domácím prostředí, odkud se tato myšlenka 

prolínala i do veřejných prostranství17. Zlomovým okamžikem ve vývoji okrašlovacích spolků byl 

vznik metodického ústředí pro celé české území - vznik Svazu českých spolků okrašlovacích v 

                                                 

10 PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Ochrana přírody. 

2014, 69 (2), str. 25. ISSN 1210-258X. 

11 PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Op. cit., str. 23. 

12 MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2376. 

13 HEŘMANOVÁ, Eva a KOKOŠKOVÁ, Věra. Soumrak nebo renesance okrašlovacích spolků? In: 

www.researchgate.net [online]. 28.8.2015 [cit. 19.3.2020]. Dostupné z 

https://www.researchgate.net/publication/281292082_Soumrak_nebo_renesance_okraslovacich_spolku. 

14 Tamtéž. 

    MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2376. 

15 ZAJONCOVÁ, Dana. Kulturně historické dědictví v péči místních komunit. In: Kulturně historické dědictví kolem 

nás. Studijní materiály [online]. V rámci projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních 

komunit č. CZ.1.07/1.1.00/08.0083 realizováno v době 1.11.2009 - 31.5.2012 [cit. 17.11.2020]. Dostupné z 

http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/humanitni-environmentalistika. 

16 Tamtéž. 

17 Tamtéž. 
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království českém v roce 190418. Činnost tehdejších okrašlovacích spolků se s činností současných 

pozemkových spolků překrývá především v oblasti "ochrany domoviny". Tímto pojmem bylo 

označováno praktické udržování, péče a starostlivost o českou domácí krajinu včetně péče o 

památky s historickou, uměleckou nebo přírodní hodnotou19. 

 Začátek hnutí pozemkových spolků, jak je známo dnes, nastal v polovině 90. let 20. 

století20. Inspirací pro hnutí byla jak předchozí vlastní činnost v péči o cenné přírodní lokality, tak 

především i zahraniční zkušenosti21. V roce 2001 byla Ústřední výkonnou radou Českého svazu 

ochránců přírody vydána metodika týkající se práce s vlastníky, přičemž tato metodika bohatě 

čerpala ze zahraničních zdrojů, konkrétně z metodiky vypracované týmem University of Guelph22. 

Dokument obsahuje základní návod, jak pracovat s vlastníky při oslovování ke spolupráci a jak 

udržovat dobré vztahy, které jsou pro činnost pozemkových spolků zásadní. 

 Z podnětu Českého svazu ochránců přírody (dále také jen "ČSOP") a Nadace Partnerství23 

byl v roce 1997 ustaven Poradní sbor pro pozemkové spolky při Ministerstvu životního prostředí, 

který se později zasloužil o vyhlášení programu na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků 

pod názvem Místo pro přírodu. Tento název byl poté použit i pro známou veřejnou sbírku na 

výkupy ohrožených pozemků. V rámci tohoto programu byl vytvořen systém akreditace 

pozemkových spolků a systém finanční i metodické podpory. Důležitým obdobím byly především 

roky 2001 - 2003, kdy se hnutí zformovalo do podoby, v jaké je známo dnes. Byla ustavena Rada 

Národního pozemkového spolku, byl sepsán etický kodex, začala pravidelná setkávání 

pozemkových spolků a v neposlední řadě byla zahájena veřejná sbírka Místo pro přírodu24. 

                                                 

18 V roce 1909 byl název svazu změněn na Svaz českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku. Viz ZAJONCOVÁ, Dana. Kulturně historické dědictví v péči místních komunit. Op. cit. 

19 Tamtéž. 

20 PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Op. cit., str. 23. 

21 Tamtéž. 

22 Viz PTÁČEK, Ladislav a PEŠOUT Pavel. Práce s vlastníky - hlavní zásady. In: PTÁČEK, Ladislav a PEŠOUT 

Pavel. POZEMKOVÉ SPOLKY: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví. Praha: 

ČSOP, 2001, str. 43. ISBN 80-902654-1-3. 

23 Nadace Partnerství je česká environmentální nadace, jejímž posláním je dle zápisu v nadačním rejstříku pomáhat 

nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat udržitelný rozvoj obcí 

a regionů, účast občanů na věcech veřejných, mezisektorovou a mezinárodní spolupráci; dále zajišťovat 

vzdělávání dětí a mládeže, uskutečňovat vědecký výzkum a jeho výsledky šířit mezi veřejnost. Více viz Nadace 

Partnerství.cz [online]. Nadace Partnerství. [cit. 15.4.2020]. Dostupné z https://www.nadacepartnerstvi.cz/. 

24 PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Op. cit., str. 23. 
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 V současné době funguje pod hlavičkou ČSOP 62 akreditovaných pozemkových spolků25. 

Dle grafu níže lze sledovat stoupající počet pozemkových spolků v průběhu let. Od roku 2014, 

kterým graf končí a ve kterém bylo evidováno 61 pozemkových spolků, však během 6 let do 

současnosti přibyl pouze 1 nový pozemkový spolek. Statistika, která by ukazovala počet 

neakreditovaných pozemkových spolků mimo ČSOP, neexistuje. 

 

Obrázek 1: Akreditované pozemkové spolky. Počty vždy ke konci daného roku, v roce 2014 ke 

dni 23.3.26 

 V době na počátku nového tisíciletí, kdy se hnutí pozemkových spolků postupně 

systematizovalo a hledala se ideální forma pro jejich činnost, probíhala i debata ohledně jejich 

právního zakotvení v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o novou a dosud 

právem neupravenou oblast, hledaly se vzory v zahraničí. Například se uvažovalo o zakotvení 

nezcizitelnosti nemovitých věcí či o ustanovení nového specifického subjektu pozemkového 

spolku a úvahy směřovaly i k určitým daňovým výhodám pro vlastníky pozemků. Žádné z těchto 

opatření nakonec nebylo v České republice uskutečněno a pozemkové spolky se tak musí spoléhat 

pouze na obecnou právní úpravu a zaštiťující činnost ČSOP. Původně se také mělo do hnutí 

pozemkových spolků více angažovat Ministerstvo životního prostředí27. Od těchto úvah se 

upustilo, s čímž lze jistě souhlasit. Vázanost hnutí na stát by nebyla šťastným řešením vzhledem k 

                                                 

25 Přehled pozemkových spolků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. [cit. 15.4.2020]. Dostupné z 

https://csop.nap.cz/Prehled. 

26 PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Op. cit., str. 24. 

27 PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Op. cit., str. 23. 
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tomu, že státní ochranu přírody již stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí vykonává 

a pozemkové hnutí by mělo být založeno především na občanské společnosti a osobnímu vztahu 

k určitému cennému území. Nakonec tedy na právním postavení pozemkových spolků nebyla 

nalezena shoda a hnutí se žádné specifické právní úpravy nedočkalo. Dle mého názoru je škoda, 

že se tenkrát k zakotvení žádných práv a povinností nepřistoupilo. Podobně jako Müllerová28 

zastávám názor, že alespoň rámcové zakotvení jejich činnosti do právního řádu České republiky 

by napomohlo jejich důvěryhodnosti pro vlastníky pozemků a také by mohlo zvýšit povědomí o 

hnutí ve společnosti. 

1.2. Pojem pozemkový spolek a jeho právní formy 

 Co si tedy lze představit pod pojmem pozemkový spolek? Pozemkový spolek nemá svou 

speciální právní formu, ani přesnou právní definici. Fakticky může funkce pozemkového spolku 

vykonávat jakýkoliv spolek či sdružení osob, které se přihlásí k vykonávání činnosti spočívající v 

zachování přírodních a kulturních hodnot a které funguje na dobrovolné soukromoprávní bázi, 

aniž by se muselo nutně označit za pozemkový spolek. Pozemkový spolek tedy slouží jako 

neformální označení pro různé subjekty, které se věnují výše uvedeným činnostem. Pozemkový 

spolek lze chápat i v užším smyslu jako statusové označení udělené ČSOP. Podle Stanov ČSOP 

se za pozemkový spolek považuje takové sdružení osob, jehož posláním je zejména "ochrana a 

obnova kulturního a přírodního bohatství České republiky prostřednictvím nabývání a výkonu 

vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám významným z kulturního nebo 

přírodovědeckého hlediska"29. Status pozemkového spolku uděluje ČSOP na základě dobrovolné 

akreditace různým subjektům, ať už pobočným spolkům ČSOP, nebo spolkům, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem bez vazby na ČSOP. V praxi tedy dochází k nejednoznačnosti pojmu 

pozemkový spolek. Na jednu stranu se jedná o obecný, zákonem ani literaturou nespecifikovaný 

pojem, který je založen spíše na faktickém vykonávání určitých činností souvisejících s ochranou 

životního prostředí a kulturních hodnot na pozemcích a stavbách, ke kterým má pozemkový spolek 

právní vztah. Na druhou stranu je pojem pozemkový spolek používán Českým svazem ochránců 

přírody jako statusové označení takového pozemkového spolku, kterému bylo toto označení 

uděleno na základě procesu akreditace zajišťovaným ČSOP. V současnosti tedy neexistuje žádná 

                                                 

28 MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2382. 

29 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody [online]. ČSOP, 2015, § 18 

odst. 5 [cit. 15.2.2020]. Dostupné z: http://www.csop.cz/docs/up/stanovy2015.pdf. 
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ucelená definice pozemkového spolku, která by byla využitelná napříč právním řádem. Na základě 

různých pramenů30 jsem dospěla k závěru, že pozemkový spolek lze definovat jako neziskovou 

nevládní organizaci, která s cílem chránit životní prostředí uzavírá s vlastníky nemovitých věcí s 

přírodní či kulturní hodnotou právní vztahy, jejichž obsahem je zajištění odpovídající ochrany 

těchto nemovitých věcí za účelem jejich zachování pro budoucí generace. 

 V minulosti proběhla debata o ukotvení pozemkových spolků jako zvláštních právnických 

osob do našeho právního řádu, nesetkala se však s všeobecnou podporou, jak bylo uvedeno výše. 

Při zakládání pozemkových spolků je proto nutno pracovat s obecnou úpravou sdružování v České 

republice. Jednou z právních forem využívaných pozemkovými spolky je spolek podle ustanovení 

§ 214 -302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"). Další 

právní formy zakotvené v občanském zákoníku, které pozemkové spolky mohou využívat, jsou 

pobočný spolek podle ustanovení § 228 a násl., nadace podle ustanovení § 306 a násl., nadační 

fond podle ustanovení § 394 a násl. anebo ústav podle ustanovení § 402 a násl. V minulosti bylo 

možné založit i obecně prospěšnou společnost ve smyslu již zrušeného zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 

1.2.1. Spolek 

Základním předpokladem pro vznik spolku jsou alespoň tři osoby vedené společným 

zájmem, k jehož naplňování zakládají samosprávný a dobrovolný svazek členů, jak uvádí 

ustanovení § 214 občanského zákoníku. Hlavní činností takového spolku může být pouze 

uspokojování a ochrana zmíněného společného zájmu, kterým v případě pozemkových spolků 

bude obecně ochrana přírody a krajiny, či konkrétněji vyjádřeno ochrana a obnova kulturního a 

přírodního bohatství České republiky31. Podnikání či jinou výdělečnou činnost může spolek 

vykonávat pouze za účelem podpory hlavní činnosti spolku nebo hospodárného využití 

spolkového majetku32.  

Založit spolek lze dvěma způsoby, buď dohodou zakladatelů o obsahu stanov, anebo 

usnesením ustavující schůze. Prostá dohoda zakladatelů bude nejčastěji použita v případě, že 

                                                 

30 KNOTEK, Jaroslav. Postavení a role pozemkových spolků v ochraně životního prostředí. Op. cit., str. 250. 

MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2375. 

PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Op. cit., str. 23. 

31 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., § 18 odst. 5. 

32 Ustanovení § 217 odst. 2 občanského zákoníku. 
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zakladatelů je malé množství a není mezi nimi spor o obsah zakládajícího dokumentu. Naopak 

svolání ustavující schůze se jeví jako vhodné, pokud se na založení podílí větší počet osob nebo 

není předem známo, kolik osob bude mít o členství zájem33. Výhodou tohoto způsobu je jistě fakt, 

že již od počátku existence spolku může vzniknout široká členská základna34. Vznik spolku však 

podle ustanovení § 226 odst. 1 občanského zákoníku spojujeme až se zápisem do veřejného 

rejstříku, kterým je spolkový rejstřík vedený příslušným soudem35. 

Stanovy jako základní dokument spolku by měly upravovat alespoň název a sídlo spolku, 

jeho účel, práva a povinnosti členů vůči spolku a určení statutárního orgánu36. 

Výhodou této právní formy pro potřeby pozemkových spolků je jejich snadné založení a 

jednoduchost fungování. Nejsou dány žádné speciální podmínky pro zakládající členy a spolek se 

stane nezávislým autonomním subjektem. 

 Pobočný spolek 

Specifickým subjektem práva jsou pobočné spolky. Jedná se o samostatné právnické 

osoby, avšak s úzkou vazbou na hlavní spolek, od kterého pobočné spolky odvozují svou právní 

osobnost37. Pobočné spolky lze popsat jako organizační jednotky hlavního spolku, jejichž hlavním 

smyslem je vnitřní stratifikace spolku, což může být vhodné zvláště v případě spolků s rozsáhlou 

členskou základnou či paletou činností. V oblasti pozemkových spolků je tato právní forma hojně 

využívána. Větší část pozemkových spolků v České republice odvozuje svou činnost a subjektivitu 

od spolku Český svaz ochránců přírody, který ve vztahu k nim plní funkci hlavního spolku. Podle 

zápisu ve spolkovém rejstříku je v současnosti na Český svaz ochránců přírody vázáno 363 

pobočných spolků38. Je ale nutné podotknout, že ne všechny pobočné spolky Českého svazu 

ochránců přírody plní zároveň také funkci pozemkového spolku. Status pozemkového spolku má 

                                                 

33 Viz Jak správně založit spolek. Frank Bold.org [online]. Frank Bold: 2005-2020 [cit. 15.4.2020]. Dostupné z 

https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/spolky/zakladani-spolku/rada/jak-spravne-zalozit-

spolek. 

34 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 

str. 1123 - 1125. ISBN 978-80-7400-529-9. 

35 Ustanovení § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

36 Ustanovení § 218 občanského zákoníku. 

37 Ustanovení § 228 odst. 1 občanského zákoníku. 

38 Údaj ze dne 15. 2. 2020. 
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v současnosti pouze 39 pobočných spolků Českého svazu ochránců přírody39. Pobočné spolky se 

do spolkového rejstříku zapisují jako základní organizace hlavního spolku, stejně jako je tomu u 

jiných svazů spolků (např. Český zahrádkářský svaz).  

Pozemkový spolek ve formě pobočného spolku Českého svazu ochránců přírody se nazývá 

základní organizace ČSOP. Základní organizace je založena usnesením ustavující schůze za účasti 

nejméně 5 fyzických osob starších 18 let40. Poté je třeba organizaci registrovat u Ústřední výkonné 

rady ČSOP. Bez této registrace nenabude usnesení o ustavení základní organizace účinnosti, jak 

dále stanoví ustanovení § 13 odst. 2 Stanov. Po úspěšné registraci je základní organizace na návrh 

zapsána do spolkového rejstříku jako pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody a v 

okamžiku zápisu do zmíněného rejstříku dojde i ke vzniku členství zakladatelů v základní 

organizaci a zároveň v Českém svazu ochránců přírody41.  

Základní organizace ČSOP jsou tedy po zápisu do spolkového rejstříku samostatnými 

právnickými osobami a mohou dle Stanov spolku Český svaz ochránců přírody vykonávat 

samostatně veškerá právní jednání včetně nakládání s majetkem a jsou odpovědné za své závazky. 

Statutárním orgánem základní organizace je předseda, který může za základní organizaci jednat 

samostatně42. 

Tato forma je pro zájemce o ochranu přírody a krajiny výhodná, protože nemusí začínat 

takzvaně "na zelené louce" a mohou využít podporu již zavedené organizace. Úskalí může na 

zájemce o založení pobočného spolku čekat v podobě různých podmínek a standardů Českého 

svazu ochránců přírody, které je pro založení pobočného spolku pod jejich záštitou nutno splnit a 

dodržovat.  

1.2.2. Další právní formy 

 Dalšími právními formami právnických osob předpokládanými v soukromém právu jsou 

nadace, nadační fondy a ústavy. Teoreticky je možné použít všechny tři způsoby, ale v případě, že 

mají zakladatelé v úmyslu získat akreditaci Českého svazu ochránců přírody a tím i status 

                                                 

39 Přehled pozemkových spolků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. [cit. 3.4.2021]. Dostupné z 

https://csop.nap.cz/Prehled. 

40 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., § 13 odst. 2. 

41 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., § 13 odst. 3. 

42 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit. § 13 odst. 11. 
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pozemkového spolku podle ČSOP, je podle Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky možná pouze 

forma ústavu43.  

 Pozemkový spolek je vždy neziskovou organizací. Nelze proto pro jejich činnost využít 

právní formu obchodních korporací, jejichž základním účelem je dosažení zisku. 

 V době do 1. 1. 2014 bylo možné založit i obecně prospěšnou společnost označovanou 

zkratkou o.p.s. za názvem společnosti. Taková právní forma byla pro činnost pozemkových spolků 

taktéž vhodná, v současnosti však již nelze tuto právnickou osobu nově založit a část těch, které 

již vznikly, se přeměnila na jinou z dostupných právních forem v souladu s ustanovením § 3050 

občanského zákoníku. 

1.3. Český svaz ochránců přírody 

 Pozemkové spolky mohou fungovat samostatně bez jakékoli vazby na ČSOP, protože se 

jedná spíše o faktické označení činnosti určitých společenství lidí. Avšak vzhledem k tomu, že 

významnou část pozemkového hnutí tvoří pozemkové spolky akreditované Českým svazem 

ochránců přírody44, chtěla bych tuto neziskovou organizaci stručně představit. 

 Organizace Český svaz ochránců přírody funguje v různých formách už od roku 1979. Dle 

Stanov spolku Český svaz ochránců přírody (dále také jen "Stanovy") byl ČSOP založen jako 

občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a v tomto režimu 

existoval až do roku 2014, kdy se sdružení přeměnilo ve spolek v souladu s novým občanským 

zákoníkem. 

 Jak uvádí ČSOP ve svých Stanovách, konkrétně v ustanovení § 1 odst. 1, je to dobrovolný 

a nezávislý spolek fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a 

životního prostředí. Za své hlavní poslání považuje Český svaz ochránců přírody v ustanovení § 3 

Stanov ochranu a obnovu přírody, krajiny a životního prostředí, environmentální výchovu a 

podporu trvale udržitelného života. Tyto základní cíle naplňuje prostřednictvím různých činností 

- pro příklad uvádím obhajobu práva občanů na zdravé životní prostředí a práva na včasné a úplné 

informace o stavu životního prostředí, zapojení do tvorby právních předpisů v oblasti ochrany 

životního prostředí, podíl na projednávání záměrů v oblasti územního plánování, vytváření 

                                                 

43 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky [online]. ČSOP, 2016, § 4 

odst. 4.1 [cit. 15.2.2020]. Dostupné z http://www.csop.cz/docs/up/smernice-pozemkove-spolky.pdf. 

44 MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2376. 
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územních systémů ekologické stability či posuzování vlivů na životní prostředí, účast na správních 

řízeních týkajících se ochrany přírody a životního prostředí, aktivní poradenství a odbornou, 

vzdělávací a výchovnou činnost se zvláštním zaměřením na děti a mládež, podílení se na péči o 

všechny kategorie chráněných území, památné stromy, přírodní parky, významné krajinné prvky 

a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, udržování a obnova historické struktury krajiny a 

kulturního bohatství České republiky, vědeckou a výzkumnou činnost, získávání nemovitostí 

významných z hlediska ochrany přírody a životního prostředí do vlastnictví či nájmu a podporu 

šetrného turistického ruchu45. 

 Organizační struktura ČSOP stojí zejména na pobočných spolcích, mezi které se řadí 

základní organizace, územní a zájmové složky46 a Sdružení mladých ochránců přírody47. Dále je 

do struktury zahrnut ČSOP jako celek a jeho ústřední orgány. Nakonec jsou do organizační 

struktury začleněny i kolektivy mladých ochránců přírody, které ale nemají právní osobnost48.  

 Spolek jako celek je řízen ústředními orgány ve složení: Sněm, Ústřední výkonná rada 

(dále také jen "ÚVR"), předseda ČSOP a Ústřední kontrolní a revizní komise.  

 Podle ustanovení § 18 Stanov mohou pobočné spolky a ÚVR zřídit speciální účelová 

zařízení, která plní zvláštní funkce v rámci činnosti ČSOP. Tato zařízení mohou mít charakter 

ekocentra, záchranné stanice pro handicapované živočichy anebo pozemkového spolku.  

 Právě díky statutu pozemkového spolku, udělenému některému pobočnému spolku ČSOP 

či jiné organizaci bez vazby na ČSOP prostřednictvím akreditačního procesu popsaného níže, 

představuje Český svaz ochránců přírody tak významnou organizaci pro téma mé práce. ČSOP 

plní funkci Národního pozemkového spolku s celostátní působností, což znamená, že zastřešuje a 

koordinuje hnutí pozemkových spolků v České republice49. Pro účely této práce je důležité 

                                                 

45 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., § 3 odst. 2. 

46 Územní a zájmové složky jsou pobočné spolky sdružující nejméně tři jiné pobočné spolky ČSOP vedené společným 

zájmem. Viz ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., 

§ 14 odst. 1. Nejčastěji se bude jednat o regionální či zájmová sdružení. 

47 Sdružení mladých ochránců přírody je pobočný spolek s právní osobností, má celostátní působnost a koordinuje a 

podporuje ekologickou výchovu dětí a mládeže v ČSOP. Viz ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy 

spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., § 15 odst. 1 a 3. 

48 Za jednotlivé organizace mladých ochránců přírody jednají základní organizace, při níž byly zřízeny, nebo pověřená 

osoba. Viz ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., § 11 

odst. 2. 

49 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 2 odst. 2. 
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představit především orgán ČSOP, který zajišťuje akreditaci pozemkových spolků, což je Rada 

Národního pozemkového spolku (dále jen "Rada"). Rada je ustavena Ústřední výkonnou radou 

Českého svazu ochránců přírody a má standardně dvanáct členů. Polovina členů je volena 

Výročním shromážděním pozemkových spolků50 z řad členů akreditovaných pozemkových 

spolků, další dva členové Rady jsou delegováni ÚVR ČSOP. Tři členy společně kooptují již 

zvolení a delegovaní členové Rady z řad nominujících organizací, jejichž seznam je možné měnit 

každé tři roky. Posledního člena Rady deleguje Ministerstvo životního prostředí České 

republiky51. Rada mimo akreditace pozemkových spolků řeší také případné spory mezi nimi, je 

jim k dispozici s poradenstvím či jinou pomocí ohledně činnosti pozemkového spolku a plní funkci 

odborného garanta celého hnutí52. Ve vztahu k ÚVR plní funkci poradního a navrhujícího orgánu 

ve věcech certifikace pozemků, výkupů pozemků v rámci sbírky Místo pro přírodu53, finanční 

podpory pozemkových spolků, jednání se státními orgány či ve věcech mezinárodní spolupráce54. 

1.4. Česká společnost ornitologická 

 Další významnou organizací na poli soukromoprávní ochrany přírody je Česká společnost 

ornitologická (dále také jen "ČSO"). Její činnost byla zahájena již v roce 192655 a v současnosti 

funguje jako spolek ve smyslu občanského zákoníku56. ČSO je v České republice partnerem 

                                                 

50 Výroční shromáždění pozemkových spolků je vrcholným fórem pro setkávání pozemkových spolků, řešení jejich 

problémů a dalšího směřování hnutí pozemkových spolků. Schází se jednou ročně. Viz ČESKÝ SVAZ 

OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 2 odst. 4. 

51 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 3 odst. 1. 

52 Rada Národního pozemkového spolku. CSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody [cit. 11.3.2020]. Dostupné 

z 

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=$cis_menu&m1_id=$m1_id&m2_id=$m2_id&m3_id=m3_id&m4_id

=1232&m_id_old=$m_id_akt&PHPSESSID=3faa9da91d0f271fce93d4d51f2a8add&PHPSESSID=3faa9da91d0

f271fce93d4d51f2a8add&PHPSESSID=3faa9da91d0f271fce93d4d51f2a8add&PHPSESSID=3faa9da91d0f271f

ce93d4d51f2a8add&PHPSESSID=3faa9da91d0f271fce93d4d51f2a8add&PHPSESSID=3faa9da91d0f271fce93d

4d51f2a8add. 

53 O certifikaci pozemků a sbírce Místo pro přírodu bude dále pojednáno v kapitole 2 - Péče o nemovité věci jako 

hlavní činnost pozemkových spolků a právní vztahy či nástroje užívané pozemkovými spolky při této činnosti. 

54 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 3 odst. 5. 

55 Průřez historií ČSO. Česká společnost ornitologická [online]. Česká společnost ornitologická [cit. 2.4.2021]. 

Dostupné z http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=935.  

56 Viz zápis ve spolkovém rejstříku [cit. 2.4.2021]. 
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mezinárodní organizace BirdLife International57. Hlavním účelem, posláním a cílem je pro ČSO 

"ochrana přírody a krajiny a životního prostředí, zejména výzkum a ochrana volně žijících ptáků 

a jejich prostředí, a dále ekologická výchova a vzdělávání dětí i dospělých, členů i nečlenů ČSO"58. 

Kromě aktivit týkajících se především ochrany volně žijících ptáků se ČSO zabývá i činností 

pozemkospolkovou. ČSO vytvořila na území České republiky čtyři soukromé ptačí rezervace - 

Josefovské louky, Mnišské louky, Kosteliska a Malá Lipová59. Na všech lokalitách se ČSO snaží 

o výkup jednotlivých pozemků. V rezervaci Josefovské louky již ČSO vlastní 60 % plochy 

pozemků60. V ptačích rezervacích provádí úpravy pozemků za účelem ochrany přírody a krajiny s 

cílem především zlepšit životní prostředí pro volně žijící ptáky, ale i pro jiné druhy ohrožených 

živočichů a rostlin. Na území rezervací ČSO vytváří například tůně, vodní plochy a mokřady a 

současně rezervace zpřístupňuje veřejnosti61. 

1.5. Akreditace Českého svazu ochránců přírody  

 Kromě obecné právní úpravy sdružování v občanském zákoníku, kterou se musí řídit 

všechny pozemkové spolky, se mohou některé pozemkové spolky rozhodnout, že budou usilovat 

o získání statutu akreditovaného pozemkového spolku ČSOP. Jak bylo nastíněno výše, kromě 

základní organizace ČSOP mohou o status pozemkového spolku žádat i samostatné spolky, ústavy 

či obecně prospěšné společnosti bez vazby na Český svaz ochránců přírody.  

 Akreditací pozemkového spolku se myslí proces, během kterého uchazeč po splnění 

podmínek získá právo užívat označení "pozemkový spolek" ve smyslu statusového označení 

ČSOP a jehož smyslem je především budovat a udržovat dobré jméno hnutí pozemkových 

spolků62. Pro zájemce o tento status je především důležité, že díky němu získají důvěryhodnost 

                                                 

57 ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ. Stanovy České společnosti ornitologické [online]. ČSO, 2015, § 1 

odst. 5 [cit. 2.4.2021]. Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=39713679&subjektId=738047&spis=323275. 

58 ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ. Stanovy České společnosti ornitologické. Op. cit., § 2 odst. 1. 

59 Blíže k jednotlivým rezervacím viz Ptačí parky a rezervace. Česká společnost ornitologická [online]. Česká 

společnost ornitologická [cit. 2.4.2021]. Dostupné z https://www.birdlife.cz/rezervace/.  

60 Údaj k listopadu 2020. Viz Josefovské louky se rozrostou. Město Jaroměř nám darovalo 4 ha mokřadních luk. Česká 

společnost ornitologická [online]. Česká společnost ornitologická, 30.11.2020 [cit. 4.4.2021]. Dostupné z 

https://www.birdlife.cz/josefovske-louky-se-rozrostou-mesto-jaromer-nam-darovalo-4-ha-mokradnich-luk/.  

61 Viz například Ptačí park Josefovské louky. Česká společnost ornitologická [online]. Česká společnost ornitologická 

[cit. 2.4.2021]. Dostupné z https://www.birdlife.cz/rezervace/josefovske-louky/. 

62 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 4 odst. 1. 
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potenciálních partnerů a veřejnosti, což je nezbytné pro úspěšné naplňování cílů pozemkových 

spolků. Další nespornou výhodou akreditace je možnost finanční podpory ze strany Českého svazu 

ochránců přírody poskytovaná formou otevřeného výběrového řízení, do kterého se mohou zapojit 

jak nově vznikající pozemkové spolky, tak i již zavedené63. Nelze opomenout ani možnost 

akreditovaných pozemkových spolků zapojit se aktivně do kampaně Místo pro přírodu64. 

Akreditovaným pozemkovým spolkům je nápomocna Rada Národního pozemkového spolku 

například při vyjednávání s velkými vlastníky půdy či při složitějších právních problémech 

vzniklých v souvislosti s činností pozemkového spolku. Pro akreditované pozemkové spolky 

zajišťuje Český svaz ochránců přírody hromadné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám a zprostředkovává jim sjednání výhodnějšího pojištění majetku s určitými specifiky 

vhodnými pro činnost pozemkových spolků. V neposlední řadě je třeba uvést, že zapojením se do 

hnutí pozemkových spolků pod záštitou Českého svazu ochránců přírody získají členové 

pozemkového spolku kontakt s lidmi s podobným zájmem a možnost sdílet tak své zkušenosti65.  

 Nejdůležitějším orgánem Českého svazu ochránců přírody, který celou akreditaci zajišťuje, 

je Rada.  

 Samotný akreditační proces je upraven v ustanovení § 4 Směrnice ČSOP pro pozemkové 

spolky. Proces je zahájen doručením žádosti nového uchazeče o akreditaci Radě prostřednictvím 

Kanceláře ÚVR ČSOP. Úkolem Kanceláře ÚVR ČSOP je zjistit, zda žádost neobsahuje žádné 

formální či věcné nedostatky, které lze odstranit, a v případě, že nedostatky objeví, vyzve uchazeče 

k jejich nápravě. Poté, co se formálně úplná a správná žádost dostane k Radě, přichází na řadu 

takzvaná předakreditační návštěva. Předmětem osobní návštěvy uchazeče zástupcem Rady 

                                                 

63 Viz ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Vyhlášení otevřeného výběrového řízení Podpora vzniku a rozvoje 

pozemkových spolků ze dne 18.1.2020 [online]. ČSOP, 2020 [cit. 5.3.2020]. Dostupné z 

http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=999&m_id_akt=8640. 

64 O kampani Místo pro přírodu bude podrobněji pojednáno v kapitole 2 - Péče o nemovité věci jako hlavní činnost 

pozemkových spolků a právní vztahy či nástroje užívané pozemkovými spolky při této činnosti. 

65 Proč akreditovat pozemkový spolek? ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody [cit. 5.3.2020]. Dostupné z 

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1071&m3_id=m3_id&m4_id=1233&m_id

_old=1078&PHPSESSID=3faa9da91d0f271fce93d4d51f2a8add&PHPSESSID=3faa9da91d0f271fce93d4d51f

2a8add&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d905014728653&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d905014

728653&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d905014728653&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d90501

4728653&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d905014728653&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d9050

14728653. 
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(případně Radou pověřeným zástupcem Kanceláře ÚVR ČSOP) je ověření pravosti údajů 

uvedených v žádosti a především osobní rozhovor o představách a reálném fungování 

pozemkových spolků, o cílech, kterých chce uchazeč dosáhnout, a o problémech, které mohou 

během činnosti nastat. O průběhu návštěvy podá zástupce Radě písemnou zprávu. Na základě této 

písemné zprávy a údajů v žádosti uchazeče rozhodne Rada o udělení či neudělení akreditace, a to 

nejpozději do tří měsíců ode dne podání úplné žádosti. Rada rozhoduje hlasováním, přičemž k 

udělení akreditace postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Rady. V případě, že 

uchazeči akreditace udělena není, je mu písemně sděleno odmítnutí akreditace s odůvodněním. 

Proti rozhodnutí Rady se nelze odvolat, uchazeč však může podat písemnou námitku, o které Rada 

rozhodne na svém nejbližším zasedání66. 

 Akreditace má omezenou dobu platnosti67. Každý rok však dochází k jejímu 

automatickému prodloužení, pokud pozemkový spolek splní řádně své povinnosti. Jednou z nich 

je vypracování zprávy o činnosti, která by měla Radu informovat o uskutečněných aktivitách 

pozemkového spolku v předchozím roce, o jeho hospodaření a o vztazích k nemovitostem, či uvést 

další údaje. Přesné náležitosti zprávy o činnosti Rada vždy v dostatečném předstihu zveřejní. Další 

povinností, na kterou se váže prodloužení akreditace, je uhrazení akreditačního poplatku na daný 

rok, pokud byl Radou stanoven a nebyl pozemkovému spolku z vážných důvodů odpuštěn. Pokud 

pozemkový spolek nesplní včas uvedené povinnosti, je mu akreditace pozastavena až do splnění 

všech podmínek. V případě, že zpráva o činnosti obsahuje pouze formální nedostatky, prodlouží 

Rada akreditaci podmíněně a vyzve pozemkový spolek k nápravě68.  

 Akreditace pozemkového spolku může zaniknout třemi způsoby. Buď dobrovolně 

oznámením o ukončení činnosti, či automaticky nesplněním povinností v režimu pozastavení 

akreditace nebo v režimu podmíněného prodloužení akreditace, anebo akreditace zaniká 

odejmutím na základě rozhodnutí Rady. K odejmutí akreditace může dojít v důsledku porušení 

kritérií a náležitostí akreditace a je k němu třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady69. 

 K získání akreditace je třeba splnit kritéria a náležitosti stanovená v ustanovení § 4 odst. 4 

Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Základním požadavkem je jedna z dovolených právních 

forem - pro pozemkové spolky je podle Českého svazu ochránců přírody přípustná forma 

                                                 

66 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 4 odst. 3. 

67 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 4 odst. 2. 

68 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 4 odst. 5. 

69 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 4 odst. 8. 
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pobočného spolku ČSOP, spolku, ústavu či obecně prospěšné společnosti. Dále je třeba předložit 

stanovy či jiný zakladatelský dokument, ze kterého vyplývá, že hlavním posláním uchazeče je 

ochrana přírody a krajiny nebo ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví České republiky. 

Uchazeč musí být schopen tyto cíle provádět prostřednictvím nabývání práv k nemovitým věcem. 

Stanovy nemusí předkládat uchazeč, který je pobočným spolkem ČSOP, vzhledem k tomu, že 

pobočné spolky vlastní stanovy často nemají a přebírají Stanovy spolku Český svaz ochránců 

přírody70. Další podmínkou pro udělení akreditace je již existující právo k pozemku nebo stavbě, 

o které se má uchazeč v úmyslu starat. Nezáleží na typu práva, může se jednat o vlastnické právo, 

nájem, věcné břemeno a podobně. K tomu by měl uchazeč uvést, jaký je předmět ochrany na "jeho" 

pozemcích a stavbách a jak bude jejich ochranu prakticky zajišťovat. Uchazeč o status 

pozemkového spolku musí mít dále jasný plán na dalších pět let, k jakým dalším pozemkům a 

stavbám hodlá získat vlastnická či jiná práva. Rada dále posoudí, zda je uchazeč schopný 

naplňovat poslání pozemkových spolků. Nakonec je třeba, aby se uchazeč zavázal dodržovat 

Etický kodex pozemkových spolků71. 

 Nakonec je třeba podotknout, že získání akreditace ČSOP není podmínkou pro vykonávání 

funkcí pozemkového spolku. Pro činnost pozemkových spolků je dostačující právní úprava 

sdružování podle občanského zákoníku. Proces akreditace ČSOP je dobrovolným 

soukromoprávním doplňkem k této obecné právní úpravě, který může pozemkovým spolkům 

přinést některé výhody popsané výše. 

1.6. Shrnutí a zhodnocení 

 V první kapitole bylo mým cílem představení pozemkových spolků jako zvláštních a ne 

příliš známých subjektů. Jejich právní forma může být různá, od spolku po nadaci, protože pojem 

pozemkový spolek není v České republice nijak právně zakotven. Jedná se spíše o označení 

faktické činnosti určitého sdružení osob, které vede společný zájem na ochraně přírody a krajiny 

a kulturních památek. Tento zájem se u pozemkových spolků projevuje v jejich trvalé snaze získat 

                                                 

70 Viz zápisy ve spolkovém rejstříku [cit. 15.4.2020]. 

71 Etický kodex pozemkových spolků je souhrn základních pravidel pro činnost pozemkových spolků, kterým má být 

zajištěno zachování dobrého jména hnutí pozemkových spolků. Viz Etický kodex pozemkových spolků. 

ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody [cit. 11.3.2020]. Dostupné z 

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1071&m3_id=m3_id&m4_id=1225&m_id

_old=1224&PHPSESSID=3faa9da91d0f271fce93d4d51f2a8add&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d90501

4728653&PHPSESSID=77cd15cc3081805b666d905014728653. 
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práva k přírodně cenným pozemkům a zajistit odpovídající ochranu těchto pozemků tím, že 

zabraňují jejich negativnímu využívání či provádějí aktivní péči o tyto cenné lokality. Významnou 

roli hraje ve hnutí pozemkových spolků Český svaz ochránců přírody, který zaštiťuje činnost velké 

části z nich. Pokud se pozemkový spolek rozhodne připojit se oficiálně k ČSOP a jeho systému 

pozemkových spolků, musí projít akreditačním procesem. Na jeho konci bude moci využívat 

výhod plynoucích ze spojení se silnou a důvěryhodnou organizací, kterou ČSOP zajisté je. Další 

významnou organizací na poli soukromoprávní ochrany přírody je Česká společnost ornitologická, 

která se věnuje kromě jiného budování ptačích rezervací. 

 Základní fungování pozemkových spolků bylo dle mého názoru dostatečně popsáno. Z 

první kapitoly pro mou práci vyplývá, že pozemkové spolky mohou být důležitým článkem v 

ochraně přírody a krajiny, avšak právní úprava týkající se jejich právní formy či vůbec jejich 

existence je zcela nedostatečná. České právo pozemkové spolky zatím přehlíží, přestože o jejich 

zakotvení do právního řádu již v minulosti proběhla diskuze, jak popisuji v části 1.1. Dle názoru 

Müllerové by alespoň základní rámcová zákonná úprava činnosti pozemkových spolků přispěla k 

jejich lepší pozici v rámci české právní ochrany životního prostředí72, s čímž souhlasím. Dle mého 

názoru by česká legislativa měla do právního řádu zavést pojem pozemkový spolek a definovat 

ho. Z charakteristik uvedených v kapitole 1. jsem se pokusila formulovat vhodnou definici 

pozemkového spolku: "nezisková nevládní organizace, která s cílem chránit životní prostředí 

uzavírá s vlastníky nemovitých věcí s přírodní či kulturní hodnotou právní vztahy, jejichž obsahem 

je zajištění odpovídající ochrany těchto nemovitých věcí za účelem jejich zachování pro budoucí 

generace." Navrhovala bych tuto definici vložit do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny (dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny"), do části šesté, která upravuje některá 

omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast 

veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody. Podle mého názoru by se definice 

pozemkového spolku měla zakotvit do hlavy třetí k právní úpravě účasti občanů na ochraně přírody 

a krajiny, jelikož činnost pozemkových spolků je v podstatě účastí občanů, resp. občanských 

sdružení, na ochraně přírody, a ustanovení o pozemkovém spolku by zde logicky navazovala na 

obecnou úpravu účasti občanů. Jsem si vědoma toho, že zákon o ochraně přírody a krajiny není 

nejobecnější zákon týkající se ochrany životního prostředí, nicméně činnost pozemkových spolků 

z největší části míří právě na ochranu přírody a krajiny. Další možností by mohl být zákon 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (dále jen "zákon o životním prostředí"), který by splňoval 

                                                 

72 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2382. 
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požadavek na obecnost a zahrnuje ochranu životního prostředí jako celku, nicméně dle mého 

názoru se jedná o nejdůležitější shrnutí pojmů a zásad aplikovaných v právu životního prostředí, 

a definování pozemkového spolku jako velmi specifického a konkrétního institutu by proto v 

tomto zákoně působilo nelogicky. Možnost vytvoření zcela nového právního předpisu týkajícího 

se pozemkových spolků jsem ze svých úvah vyřadila, jelikož by dle mého názoru představoval 

zbytečné tříštění právní úpravy ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

natolik úzké téma, byl by takový právní předpis velmi strohý a dle mého názoru také opomíjený. 

 Definováním pozemkového spolku v zákoně by se dle mého názoru tento institut dostal do 

povědomí právnické veřejnosti, čímž by následně došlo i k rozšíření mezi veřejnost obecnou a ke 

zvýšení důvěryhodnosti pozemkových spolků pro budoucí partnery - vlastníky pozemků, jak si 

myslí i Müllerová73. Tato legislativní změna by také mohla spustit další změny - například změny 

v oblasti daňového práva, prostřednictvím nichž by mohl stát motivovat vlastníky ke spolupráci s 

pozemkovými spolky74.  

                                                 

73 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2382. 

74 K daňovým aspektům týkajícím se pozemkových spolků se budu dále věnovat v kapitolách 4 a 5. 



 

22 

 

 

2. Péče o nemovité věci jako hlavní činnost pozemkových spolků a právní 

vztahy či nástroje užívané pozemkovými spolky při této činnosti 

 Nejpodstatnější oblastí, ve které se realizují pozemkové spolky, je praktická péče o lokality 

cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny či kulturního dědictví. Ve druhé kapitole se budu 

věnovat zejména právním vztahům a nástrojům, které pozemkové spolky při své činnosti 

využívají. 

 Z hlediska praxe v ochraně životního prostředí lze rozeznávat různé podoby péče o 

pozemky. Pozemkové spolky mohou pozemky udržovat, například pravidelným kosením trávy či 

nasazením pastvy ovcí. Některé pozemky se pozemkový spolek rozhodne revitalizovat - a vytvoří 

na původně méně významném pozemku přírodně rozmanitý mokřad či tůň. Pro jiné typy pozemků 

bude naopak nejvhodnější, aby byly ponechány přírodě bez zásahů člověka, a proto je pozemkový 

spolek například pouze monitoruje. Některé pozemkové spolky se věnují kromě ochrany přírody 

a krajiny i péči o kulturní památky. Činnost směřující k ochraně kulturních památek však není 

mezi pozemkovými spolky příliš častá75. Pozemkové spolky se při své činnosti většinou zaměřují 

na péči o pozemky, a proto se v následující kapitole zaměřím pouze na právní vztahy k pozemkům. 

 Pozemkem se v českém právním řádu myslí "část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se 

stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním 

souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí 

jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí 

druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků76". 

 Z hlediska právní úpravy lze rovněž odlišit několik typů péče o pozemky. Pozemkové 

spolky musí mít pro své aktivity na jednotlivých pozemcích právní oporu. Nejsilnějším právem, 

které mohou pozemkové spolky k pozemkům získat, je právo vlastnické. Častěji však pozemkové 

spolky uzavírají s vlastníky cenných lokalit smlouvy o nájmu, pachtu nebo výpůjčce, anebo 

                                                 

75 V současné době mají pozemkové spolky v péči 59 pozemků o výměře 34,6 ha, které jsou evidovány jako nemovitá 

kulturní památka, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památková zóna anebo památková rezervace. Viz 

Statistika pozemků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. [cit. 26.2.2021]. Dostupné z 

https://csop.nap.cz/Statistiky-pozemku. 

76 Viz § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
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nepojmenované smlouvy, jejichž obsahem bývá například souhlas vlastníka s prováděním činnosti 

spolku na svém pozemku či závazek vlastníka hospodařit na svém pozemku určitým, pro životní 

prostředí šetrným, způsobem77. Dalším typem právního vztahu k pozemku, který lze pro činnost 

pozemkových spolků využít, je věcné břemeno.  

 Kromě uvedených soukromoprávních vztahů jsou pro činnost pozemkových spolků 

vhodné i některé zákonné nástroje ochrany zakotvené v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

2.1. Vlastnické právo k pozemkům 

 Jak bylo výše uvedeno, nejsilnějším právem k pozemku je vlastnické právo, které řadíme 

k absolutním majetkovým právům78. Vlastnické právo rozlišujeme v objektivním a v subjektivním 

smyslu. Jako objektivní vlastnické právo označujeme soubor právních norem upravujících 

vlastnické právo vlastníka k pozemku, tedy jeho oprávnění a povinnosti. Zato vlastnické právo v 

subjektivním smyslu znamená možnost vlastníka pozemku vykonávat v mezích objektivního 

vlastnického práva své vlastnické právo k pozemku na základě své vůle a ve svém zájmu79. Z toho 

tedy plyne, že vlastník pozemku má právo s pozemkem ve svém vlastnictví v mezích právního 

řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit80.  

 Vlastnické právo k pozemku může vzniknout různými způsoby. Prvotním vznikem 

vlastnického práva se rozumí prvotní obsazení pozemku bez vlastníka, což není v současnosti v 

České republice možné vzhledem k tomu, že žádný pozemek bez vlastníka neexistuje81. U 

druhotného vzniku vlastnického práva dochází k nabytí vlastnického práva od předchozího 

vlastníka nebo po něm při splnění zákonných podmínek82. Druhotné způsoby vzniku vlastnického 

práva lze rozdělit dále na převod a přechod vlastnického práva, přičemž při převodu je vůle 

předchozího vlastníka nutná a při přechodu není vůle předchozího vlastníka rozhodující83. Typicky 

je převod vlastnického práva sjednán ve smlouvě, ať už ve smlouvě kupní, darovací, směnné a 

                                                 

77 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2378. 

78 FRANKOVÁ, Martina. Pozemkové vlastnictví. In: FRANKOVÁ, Martina a kol. Úvod do pozemkového práva. 

Beroun: Eva Rozkotová, 2014, str. 55. ISBN 978-80-87488-19-5. 

79 Tamtéž. 

80 § 1012 občanského zákoníku. 

81 FRANKOVÁ, Martina. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům. In: FRANKOVÁ, Martina a kol. Úvod do 

pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, str. 69. ISBN 978-80-87488-19-5. 

82 Tamtéž. 

83 Tamtéž. 
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podobně84. K přechodu vlastnického práva k pozemku může dojít ze zákona, rozhodnutím orgánu 

veřejné moci, vydržením, opuštěním nemovitosti, přestavkem, přírůstkem nemovité věci či 

děděním85.  

 Pro pozemkové spolky jsou relevantními způsoby vzniku vlastnického práva zejména 

převody vlastnického práva (koupě podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, 

darování podle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku), případně některé typy přechodu 

vlastnického práva (dědění podle ustanovení § 1475 a násl. občanského zákoníku, vydržení podle 

ustanovení § 1089 a násl. občanského zákoníku). V praxi pozemkových spolků se však nejčastěji 

vyskytuje nabývání vlastnického práva koupí, a proto se dále budu věnovat pouze tomuto typu 

nabytí vlastnického práva. 

 Z uvedeného vymezení vlastnického práva vyplývá, že pro aktivity pozemkového spolku 

se vlastnické právo jako zajištění právního důvodu k péči o pozemek jeví velmi vhodně vzhledem 

k nezávislosti vlastnického práva na vůli jiných osob86. Pozemkové spolky však mají v tomto 

ohledu omezené možnosti. Pouze menšina vlastníků cenných pozemků je ochotna vlastnické právo 

k pozemku převést na pozemkový spolek87. Právní titul v podobě vlastnického práva se podařilo 

pozemkovým spolkům akreditovaným ČSOP získat u 348 pozemků s celkovou výměrou 167 ha, 

což se vzhledem k celkovému počtu 4489 pozemků v péči akreditovaných pozemkových spolků o 

výměře celkem 3547 ha88 jeví jako zanedbatelné číslo. 

 Pro účely získání vlastnického práva k některým pozemkům založil ČSOP v roce 2003 

veřejnou sbírku89 s názvem Místo pro přírodu90. Cílem této kampaně je shromáždění finančních 

                                                 

84 FRANKOVÁ, Martina. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům. Op. cit., str. 69. 

85 Tamtéž. 

86 Nezávislost vlastnického práva je však omezena, zejména čl. 11 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod a 

konkretizujícími ustanoveními v dalších právních předpisech. Viz FRANKOVÁ, Martina. Pozemkové 

vlastnictví. Op. cit., str. 65. 

87 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2378. 

88 Viz Statistika pozemků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. [cit. 12.6.2020]. Dostupné z 

https://csop.nap.cz/Statistiky-pozemku.  

89 Veřejná sbírka je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu 

přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj 

vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Viz 

ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. 

90 PEŠOUT, Pavel a MORAVEC, Jan. Pozemkové spolky - perspektivní forma ochrany přírody. Op. cit., str. 23. 
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prostředků na výkupy přírodně cenných, ohrožených a potenciálně přírodně cenných pozemků a 

na náklady s těmito výkupy souvisejícími91. Konkrétní pozemky vhodné k výkupu navrhují 

jednotlivé pozemkové spolky akreditované ČSOP či spolky o akreditaci usilující92. Návrh poté 

posuzuje Rada, která bere v úvahu význam pozemku a perspektivu zachování jeho hodnot 

vzhledem k vnějším vztahům i finanční přiměřenosti. Rada následně hlasováním doporučí či 

nedoporučí pozemek k výkupu ÚVR ČSOP93. Vlastníkem vykoupených pozemků se stává nikoliv 

konkrétní pozemkový spolek, který pozemek navrhl, ale přímo ÚVR ČSOP. Pozemkový spolek 

pouze přebírá veškerou péči o tyto pozemky94. Výhodou tohoto postupu je prohlášení 

nezcizitelnosti takového pozemku na základě Stanov ČSOP95. Přirozenou námitkou může být 

otázka, zda ČSOP po výkupu pozemku za vybrané finanční prostředky později pozemek neprodá 

a nepopře tak původní cíl ochrany přírodně cenných pozemků. Zákonnou záruku ČSOP 

poskytnout nemůže. Institut nezcizitelnosti pozemku ze zákona v českém právním řádu existuje 

pouze u některých pozemků ve vlastnictví státu96, v oblasti soukromého vlastnictví zakotven není. 

Ze strany ČSOP je proto deklarace nezcizitelnosti vykoupených pozemků v jeho Stanovách 

nejvyšší možná míra ochrany, kterou lze v tomto ohledu soukromým subjektem poskytnout.  

 Další zárukou, kterou se ČSOP snaží o zvýšení důvěryhodnosti hnutí pozemkových spolků, 

je certifikace některých nemovitých věcí, ke kterým mají pozemkové spolky vlastnické právo. 

Smyslem certifikace je zajistit trvalost ochrany těchto vybraných objektů97. Vybrané objekty jsou 

tak certifikací označeny za nejvýznamnější a hodné trvalé ochrany pod záštitou Národního 

pozemkového spolku98. V průběhu certifikace je do katastru nemovitostí vloženo předkupní právo, 

případně věcné břemeno ve prospěch ÚVR ČSOP, čímž by měl být pozemek chráněn před 

převodem jiným osobám či chráněn v případě zániku pozemkového spolku. Ve spojení s 

                                                 

91 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 6 odst. 1. 

92 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 6 odst. 2. 

93 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 6 odst. 4. 

94 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 6 odst. 7. 

95 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Stanovy spolku Český svaz ochránců přírody. Op. cit., § 20 odst. 3. 

96 Například zákaz zcizení pozemků na území národních parků, které jsou ve vlastnictví státu podle § 23 zákona o 

ochraně přírody a krajiny, dále podle § 32 zákona o ochraně přírody a krajiny nelze zcizit lesy, lesní půdní fond, 

vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky na území národních přírodních rezervací, které jsou ke dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví či obdobně zákaz zcizení některých pozemků na území 

národních přírodních památek podle § 35 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

97 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 5 odst. 1. 

98 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Op. cit., § 5 odst. 5.2. 
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nezcizitelností certifikovaného pozemku deklarovanou ČSOP by měla být dosažena "trvalá" 

ochrana dotčeného pozemku či stavby. Trvalost ochrany však není bezbřehá. Absolutní záruka 

nezcizitelnosti u soukromoprávních subjektů, jak bylo uvedeno výše, neexistuje99. Stále tedy může 

nastat situace, že ČSOP své předkupní právo nevyužije, což je v rámci soukromoprávních vztahů 

naprosto legální. ČSOP by však konal v rozporu s vlastními Stanovami. Trvalá ochrana v pravém 

slova smyslu nelze právně zaručit. Pozemkové spolky v čele s ČSOP se však snaží zajistit co 

nejvyšší míru této "trvalosti" a poukazují také na pověst ČSOP, jeho dlouholetou existenci a 

pozitivní zkušenosti v rámci hnutí pozemkových spolků. 

 Zejména vlastnické právo k pozemkům pro své pozemkospolkové aktivity využívá Česká 

ornitologická společnost. Ptačí rezervace, které ČSO buduje, stojí především na výkupu 

jednotlivých pozemků zasahujících do území jednotlivých lokalit. Pro výkupy pozemků ČSO 

využívá dary jednotlivých fyzických a právnických osob100. 

 Výhodou získání vlastnického práva k požadovanému pozemku je, jak již bylo naznačeno 

výše, nezávislost výkonu vlastnického práva na třetích osobách a jeho relativní trvalost. Pro 

pozemkové spolky však velkou nevýhodu představují vysoké počáteční náklady na koupi 

pozemku, čímž je pro řadu pozemkových spolků tato možnost zapovězena. Často se pozemkové 

spolky setkávají také s nechutí vlastníků převést vlastnické právo k pozemku101. 

2.2. Užívací práva k pozemkům 

 Pro účely této práce je na počátku podkapitoly o „užívacích právech“ třeba vyjasnit právě 

pojem užívacích práv. Jedná se o právní prostředky, na jejichž základě jiná osoba než vlastník 

užívá a drží pozemek. Vlastník přenechává ze své vlastní vůle své oprávnění užívat pozemek jiné 

osobě a určí rozsah tohoto oprávnění, tedy minimálně držet a užívat pozemek, obvykle také 

oprávnění požívací, v některých případech též právo dále disponovat s přenechanými 

                                                 

99 Dle ustanovení § 1012 občanského zákoníku má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu 

libovolně nakládat a jiné z toho vyloučit. Vyloučení práva zcizit pozemek by dle mého názoru nepřiměřeně 

zasahovalo do práva vlastnit majetek zaručeného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

100 Darujte na rozvoj ptačího parku Josefovské louky. Česká společnost ornitologická [online]. Česká společnost 

ornitologická [cit. 2.4.2021]. Dostupné z https://www.birdlife.cz/rezervace/josefovske-louky/darujte-na-rozvoj-

ptaciho-parku-josefovske-louky/. 

101 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2378. 
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oprávněními102. Rozlišuje se mezi tzv. hlavními užívacími právy a tzv. vedlejšími užívacími 

právy103. Pro hlavní užívací práva je typické, že po dobu existence užívacího práva jiné osoby 

nemůže vlastník vykonávat své užívací oprávnění a výkon užívacího oprávnění vlastníka se tak 

přerušuje. Naopak u vedlejších užívacích práv je možné, aby pozemek užíval jak vlastník, tak i 

jiná osoba souběžně. Tato vedlejší užívací práva lze označit za omezení užívacího práva 

vlastníka104. Dalším možným rozdělením užívacích práv je rozlišení na práva užívací věcná a 

práva užívací obligační, přičemž k věcným právům lze zařadit osobní služebnosti a k obligačním 

právům nájem, pacht a výpůjčku105.  

 Pozemkové spolky pro svou činnost na pozemcích nejčastěji využívají institutů užívacího 

práva, konkrétně obligačních užívacích práv. Přibližně k polovině počtu pozemků, o které pečují, 

mají akreditované pozemkové spolky právní vztah právě v podobě nájmu, pachtu nebo 

výpůjčky106. Celková výměra takto obhospodařovaných pozemků činí podle údajů ČSOP 1070 ha, 

což představuje zhruba jednu třetinu výměry všech pozemků v péči akreditovaných pozemkových 

spolků107.  

 Nájemní smlouva se uzavírá podle ustanovení § 2201 a násl. občanského zákoníku. 

Pronajímatel, tedy vlastník pozemku, se zavazuje přenechat nájemci, tedy pozemkovému spolku, 

věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Nájem 

pozemkové spolky používají například při péči o budovy či v případě pozemků, ze kterých 

neplynou žádné plody.  

 Pro potřeby pozemkových spolků se jeví jako vhodnější varianta pachtovní smlouva. Na 

rozdíl od nájemní smlouvy se u pachtu věc přenechává kromě užívání i k požívání. Pachtýř je 

oprávněn si ponechávat i plody a užitky plynoucí z nemovité věci, ke kterým mu automaticky 

                                                 

102 FRANKOVÁ, Martina. Užívací práva k půdě. In: FRANKOVÁ, Martina a kol. Úvod do pozemkového práva. 

Beroun: Eva Rozkotová, 2014, str. 151. ISBN 978-80-87488-19-5. 

103 FRANKOVÁ, Martina. Užívací práva k půdě. Op. cit., str. 152. 

104 Tamtéž. 

105 FRANKOVÁ, Martina. Užívací práva k půdě. Op. cit., str. 153. 

106 Počet pozemků v nájmu, pachtu či výpůjčce je 2207 a celkový počet všech pozemků je 4492. Viz Statistika 

pozemků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. [cit. 25.6.2020]. Dostupné z 

https://csop.nap.cz/Statistiky-pozemku. 

107 Výměra pozemků v nájmu, pachtu či výpůjčce je 1070,205 ha a celková výměra všech pozemků je 3548,04275 ha. 

Viz Statistika pozemků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. [cit. 25.6.2020]. Dostupné z 

https://csop.nap.cz/Statistiky-pozemku. 
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vzniká vlastnické právo. V případě pozemkových spolků tak typicky půjde o posečenou si 

spasenou trávu, prořezané větve a dřevo či zužitkování ovoce ze sadu. Pachtovní smlouva se řídí 

ustanovením § 2332 a násl. občanského zákoníku a podle ustanovení § 2341 se přiměřeně použijí 

ustanovení o nájmu, není-li v úpravě pachtu stanoveno jinak. 

 Třetím typem užívacích práv využívaným pozemkovými spolky je výpůjčka. Jedná se o 

smluvní vztah, při kterém půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu 

umožnit její bezplatné dočasné užívání108. Rozdíl od nájmu a pachtu je především v bezplatnosti 

výpůjčky. Podobně jako u nájmu se jedná pouze o užívání, nikoliv o požívání, proto je v případě 

potřeby nutno uvést ve smlouvě oprávnění k využívání plodů a užitků z nemovité věci. 

 U všech užívacích práv je třeba při sestavování smlouvy mezi pozemkovým spolkem a 

vlastníkem věnovat pozornost především době trvání smlouvy. Nájem, pacht či výpůjčka může 

být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva na dobu neurčitou je pro potřeby 

pozemkových spolků nevhodná, jelikož může být vypovězena kdykoliv bez udání důvodu109. 

Ustanovení, která by u smluv na dobu neurčitou zásadně omezovala důvody ukončení 

závazkového vztahu, mohou být v některých případech v rozporu s principem dobrých mravů110. 

Nejvhodnějším nástrojem se proto jeví uzavření smlouvy na dobu určitou, ve které jsou důvody 

výpovědi smlouvy předem určeny111. Do smlouvy lze doplnit ustanovení, díky kterému se smlouva 

automaticky prodlužuje o další určitou dobu, nevypoví-li závazek některá ze stran v dané lhůtě. 

 Z hlediska pozemkových spolků je důležitá také právní úprava v případě změny vlastnictví 

pozemku, která je upravena ustanoveními § 2221 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti 

z nájmu přechází na nového vlastníka. Samotná změna vlastníka pozemku není důvodem k 

ukončení závazku novým vlastníkem, není-li ujednáno jinak ve smlouvě112. Nový vlastník má však 

právo nájem vypovědět v případě, že neměl rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není 

pronajata. V této souvislosti může být pro pozemkové spolky účinným nástrojem fakultativní zápis 

                                                 

108 Ustanovení § 2193 občanského zákoníku. 

109 Ustanovení § 2231 občanského zákoníku. 

110 HULMÁK, Milan. § 2231. Nájem na dobu neurčitou. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové 

právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 327. ISBN: 978-80-7400-287-8. 

111 Ustanovení § 2229 občanského zákoníku. 

112 Takové ujednání ale nebude v zájmu pozemkového spolku, který se snaží o dlouhodobý, nejlépe trvalý vztah k 

pozemku. 
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nájemní či pachtovní smlouvy do katastru nemovitostí113. Zápis nájmu či pachtu v tomto veřejném 

seznamu vylučuje, aby měl nový vlastník rozumný důvod pochybovat, že kupuje nepronajatou 

věc. 

 Užívací vztahy je možné vytvořit jak se soukromými vlastníky, tak i se státem. Podle 

ustanovení § 61a zákona o ochraně přírody a krajiny může organizační složka státu "přenechat 

pozemek sloužící k zajištění cílů ochrany přírody a krajiny do dlouhodobého užívání právnické 

osobě, která se nezabývá podnikáním a jejímž hlavní posláním je ochrana přírody a krajiny." 

Podmínky tohoto přenechání upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích114, v ustanovení § 27 s tím, že omezení doby užívání se na tento 

případ nepoužije115. Podle Moravce pozemkové spolky velmi často přebírají do své péče státní či 

obecní pozemky116. 

 Důvodem oblíbenosti užívacích práv mezi pozemkovými spolky může být jednoduchost. 

Po uzavření nájemní či pachtovní smlouvy již není potřeba nic dalšího - na rozdíl od změny 

vlastnictví či vzniku věcného břemene tak není třeba obligatorně zapsat vklad práva do katastru 

nemovitostí. Výhodou nájemní a pachtovní smlouvy pro vlastníka je, že se jedná "pouze" o 

obligaci, nikoli věcné právo vázané přímo k pozemku. Pro pozemkové spolky však z tohoto vztahu 

plynou některé nevýhody - nájemní a pachtovní smlouva není vázána přímo a natrvalo k pozemku. 

V případě, že vlastník bude chtít pozemek sám využívat anebo ukončit nájem či pacht z jiného 

sjednaného důvodu, je pro něj relativně snadné smluvní vztah s pozemkovým spolkem ukončit. 

 Na závěr je třeba poznamenat, že užívací vztahy zanikají pravomocným rozhodnutím o 

schválení návrhu pozemkových úprav, jak uvádí ustanovení § 11 odst. 8 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: "Dosavadní nájemní vztahy, zatímní 

                                                 

113 Viz ustanovení § 2203 a § 2333 občanského zákoníku a ustanovení § 11 odst. 1 písm. q) a r) zákona č. 256/2013 

Sb., o katastru nemovitostí.  

114 Viz STEJSKAL, Vojtěch. § 61a Dlouhodobé užívání pozemků sloužících k ochraně přírody. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny: Komentář [online]. Wolters Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-229-0. [cit. 1. 12. 2020]. 

Dostupné z https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/16/1/2#pa_61a.  

115 V ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, je stanoveno, že užívání lze sjednat pouze na dobu určitou v trvání nejdéle 8 let pro jednoho uživatele. 

116 MORAVEC, Jan. Věcná břemena a další nástroje pozemkospolkové činnosti v České republice. In: BERNSTEIN, 

John a MITCHELL, Brent A. Pozemkové spolky a věcná břemena v USA (z Parks, Vol. 15, No. 2, 2005, IUCN 

přeložil a upravil RŮŽIČKA, Tomáš). Ochrana přírody. 2008, 63 (6). ISSN 1210-258X.  
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bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, 

zanikají k 1. říjnu běžného roku." Tento speciální zánik nájmu či pachtu na základě zákona 

vyvolává u nájemců nejistotu117. 

2.3. Věcné břemeno ve prospěch pozemkového spolku 

 V posledních letech se pozemkové spolky snaží více využívat pro svou činnost i institut 

věcných břemen118. Tento pojem zařazujeme v právním systému mezi věcná práva k věci cizí119. 

Podstata tkví v omezení vlastnického práva ve prospěch jiného za účelem lepšího využití věci. 

Oprávněný tak získá právo využívat určitou část užitné hodnoty věci a vlastník má odpovídající 

povinnost něco dát, konat, strpět nebo se něčeho zdržet120. Věcné břemeno se nabývá smlouvou, 

pořízením pro případ smrti, vydržením anebo stanoví-li tak zákon, také ze zákona anebo 

rozhodnutím orgánu veřejné moci121. Věcné břemeno poté vzniká až konstitutivním zápisem do 

katastru nemovitostí122. 

 Věcná břemena typicky patří mezi soukromoprávní instituty, jelikož se většinou jedná o 

dobrovolná smluvní omezení vlastnického práva z vůle vlastníka123. Pozemkové spolky mohou 

pro svou činnost využívat věcné břemeno ve formě služebnosti, jejíž podstatou je vlastníkova 

nečinnost, respektive povinnost něco strpět či se něčeho zdržet. Druhý typ věcného břemene je 

reálné břemeno, které spočívá v nějaké aktivní činnosti vlastníka124. Ve smlouvách uzavíraných 

                                                 

117 DROBNÍK, Jaroslav. Pozemkové úpravy. In: FRANKOVÁ, Martina a kol. Úvod do pozemkového práva. Beroun: 

Eva Rozkotová, 2014, str. 196. ISBN 978-80-87488-19-5. 

118 Podle Müllerové (MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. 

cit., str. 2381) byly v roce 2013 prostřednictvím věcného břemene opečovávány 3 lokality a v současnosti je 

tímto způsobem chráněno 10 lokalit. Viz Statistika pozemků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. 

[cit. 25.2.2021]. Dostupné z https://csop.nap.cz/Statistiky-pozemku. 

119 ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Omezení vlastnického práva k pozemkům. In: FRANKOVÁ, Martina a kol. Úvod do 

pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, str. 101. ISBN 978-80-87488-19-5. 

120 Tamtéž. 

121 ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Omezení vlastnického práva k pozemkům. Op. cit., str. 103. 

122 Tamtéž. 

123 V české právní úpravě existují i zákonná věcná břemena, která jsou využívána v řadě předpisů veřejného práva, 

pokud je třeba omezit vlastnické právo k pozemku ve prospěch jiného v obecném zájmu. Například se jedná o 

povinnost vlastníka strpět na svém pozemku umístění zařízení pro sledování stavu povrchových a podzemních 

vod. Viz ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Omezení vlastnického práva k pozemkům. Op. cit., str. 105 a 107. 

124 ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Omezení vlastnického práva k pozemkům. Op. cit., str. 102. 
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pozemkovými spolky bude často kombinace obou typů, například závazek vlastníka zdržet se 

zastavění pozemku jako služebnost a závazek vlastníka pečovat o pozemek tak, aby se nesnížila 

jeho přírodní hodnota. 

 Příkladem věcného břemene ve prospěch ochrany přírody předvídaného přímo v zákoně je 

smluvní věcné břemeno podle ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto ustanovení 

umožňuje prohlásit území evropsky významné lokality125 za chráněné na základě veřejnoprávní 

smlouvy uzavřené mezi vlastníkem pozemku a orgánem ochrany přírody126. Lze tedy usuzovat, že 

je v českém právním řádu možné zřídit věcné břemeno, jehož obsahem jsou podmínky ochrany 

přírody na pozemku127.  

 V českém právním řádu je věcné břemeno koncipováno jako oprávnění pro konkrétní třetí 

osobu, a nelze proto zřídit věcné břemeno ve prospěch veřejného zájmu, respektive ve prospěch 

ochrany životního prostředí128. Věcná břemena zřizovaná pozemkovými spolky jsou proto 

formulována tak, že oprávněnou osobou z věcného břemene je přímo konkrétní pozemkový 

spolek129. Lze doplnit, že pro potřeby pozemkových spolků v oblasti ochrany životního prostředí 

proto přicházejí v úvahu spíše osobní služebnosti a reálná břemena. Tyto typy věcných břemen 

jsou spjaty s konkrétní oprávněnou osobou. Naopak pozemkové služebnosti se váží k panujícímu 

pozemku a nezáleží, která konkrétní osoba je právě vlastníkem pozemku. Pozemkové služebnosti 

je účelné využít spíše v případech, kdy je například nutné zajistit cestu k panujícímu pozemku či 

zajistit vlastníkovi panujícího pozemku přístup k vodě130.  

 Co se týká právní úpravy osobních služebností, v občanském zákoníku jsou výslovně 

upraveny tři typy obvyklejších osobních služebností - užívací právo, požívací právo a služebnost 

                                                 

125 Evropsky významná lokalita je definována v ustanovení § 3 odst. 1 písm. q) zákona o ochraně přírody a krajiny 

jako lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu, která je či má být zařazena do evropského seznamu 

významných lokalit a která dle ustanovení § 45a zákona o ochraně přírody a krajiny v biogeografické oblasti 

nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívá k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu 

evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, anebo k 

udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 

126 ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Omezení vlastnického práva k pozemkům. Op. cit., str. 107. 

127 MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2380. 

128 MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2380. 

129 Tamtéž. 

130 Viz ustanovení § 1267 - 1282 občanského zákoníku, která upravují některé pozemkové služebnosti. 
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bytu131. Poslední z nich není pro potřeby pozemkových spolků relevantní. Právo užívací a právo 

požívací je však typickým představitelem věcného břemene zřizovaného pozemkovým spolkem. 

Služebností užívacího práva se uživateli poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu. 

Všechny užitky z věci náležejí vlastníkovi věci, který současně nese i všechny její závady a má 

povinnost věc udržovat v dobrém stavu132. Požívací právo poživatele obsahuje kromě práva 

užívání věci i právo brát z ní plody a užitky. S tím souvisí i skutečnost, že poživatel přejímá 

všechny závady, které na věci vázly v době, kdy byla služebnost zřízena. Poživatel také nese 

náklady, bez nichž by se plodů a užitků nedosáhlo, a udržuje věc ve stavu, v jakém ji převzal133. Z 

uvedených charakteristik užívacího a požívacího práva lze usoudit, že pro pozemkové spolky jsou 

kromě vlastnického práva takřka ideálním institutem. Fakticky se velmi podobají nájmu a pachtu, 

avšak na rozdíl od těchto užívacích vztahů mají služebnosti velkou výhodu - nutnost jejich zápisu 

do katastru nemovitostí, s čímž se pojí jejich větší trvalost a stabilita. Z výčtu oprávnění plynoucích 

z vlastnického práva chybí těmto služebnostem pouze oprávnění věc měnit, zcizit nebo zatížit134, 

a proto je lze považovat za poměrně silná práva k pozemku. Vlastník pozemku navíc nesmí 

zatížením věci zasáhnout do požívání oprávněného135.  

 Právní úpravu reálných břemen lze najít v ustanoveních § 1303 - 1308 občanského 

zákoníku. Reálné břemeno je charakterizováno tak, "že dočasný vlastník věci je jako dlužník 

zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat."136 Vzhledem k tomu, že se jedná o 

věcné právo k věci cizí, které se trvale zřizuje k pozemku a vyžaduje od vlastníka aktivní konání, 

a ze své podstaty proto významně omezuje vlastníka nemovité věci, musí být zřízeno jako 

vykupitelné. Podmínka vykupitelnosti reálného břemene se vztahuje k reálným břemenům 

zřizovaným jako časově neomezeným, jak vyplývá z ustanovení § 1304 občanského zákoníku. Z 

tohoto ustanovení dále vyplývá, že reálné břemeno lze také naopak časově omezit ujednáním ve 

smlouvě. 

                                                 

131 Viz ustanovení § 1283 - 1298 občanského zákoníku. 

132 Ustanovení § 1283 a § 1284 občanského zákoníku. 

133 Ustanovení § 1285, § 1287 a § 1288 občanského zákoníku. 

134 HRABÁNEK, Dušan a LASÁK, Jan. § 1285. Práva a povinnosti poživatele. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský 

zákoník III. Věcná práva. (§ 976–1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 1178. ISBN: 978-80-7400-803-

0. 

135 Tamtéž. 

136 Ustanovení § 1303 odst. 1 občanského zákoníku. 
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 Věcné břemeno, které je zřízeno ve prospěch fyzické osoby, zaniká jeho smrtí, není-li ve 

smlouvě ujednáno rozšíření i na dědice, jak plyne z ustanovení § 1302 odst. 1 občanského 

zákoníku. Stejné ustanovení upravuje i variantu, kdy je oprávněným právnická osoba - v takovém 

případě trvá služebnost pouze potud, pokud trvá tato osoba. 

 Využití věcného břemene pro účely ochrany přírody se zdá být pro pozemkové spolky 

výhodné, jelikož se jedná o věcné právo vázané přímo k pozemku, což zvyšuje stabilitu a trvalost 

právního vztahu k pozemku. Překážkou většímu rozšíření použití věcných břemen pozemkovými 

spolky může být určitá složitost konstrukce smlouvy o takovém věcném břemeni na rozdíl od 

kupních či nájemních a pachtovních smluv. Vzhledem k tomu, že český právní řád vyžaduje, aby 

věcné břemeno sloužilo ku prospěchu konkrétní osoby, je třeba pečlivě formulovat obsah a účel 

věcného břemene ve smlouvě. Nelze tedy věcné břemeno postavit pouze na obecném zájmu na 

ochraně životního prostředí. Ve smlouvě je třeba přímo specifikovat, jaké oprávnění z věcného 

břemene oprávněnému plyne. Například oprávněný získává "právo výhradního užívání celého 

zatíženého pozemku, spočívajícího především v pozorování rostlin a živočichů, kontrole stavu lesa, 

vyvěšování a údržbě budek pro ptactvo a instalaci a údržbě informačních tabulí, s výjimkou práva 

těžby dřeva". Vlastník pozemku je zároveň „povinen zdržet se těžby dřeva, s výjimkou nucené 

těžby z rozhodnutí správního orgánu nebo za účelem odvrácení přímého ohrožení zdraví osob nebo 

životního prostředí“137. Z uvedeného však neplyne, že by pozemkový spolek nemohl ve smlouvě 

o zřízení věcného břemene vyjádřit svůj soukromý zájem na zřízení věcného břemene jako zájem 

na ochraně životního prostředí.  

2.4. Netypizované dohody s vlastníky 

 Kromě výše uvedených právních vztahů užívají pozemkové spolky pro svou činnost i různé 

netypizované dohody - takzvané nepojmenované smlouvy ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 

občanského zákoníku. Může se jednat například o smlouvy, ve kterých vlastníci pozemků souhlasí 

s prováděním činnosti spolku na jeho pozemku, či se vlastníci smluvně zavazují k šetrnému 

hospodaření na pozemku138. Podle údajů ČSOP je akreditovanými pozemkovými spolky nejvíce 

                                                 

137 Citace z reálné smlouvy o zřízení věcného břemene poskytnuté v e-mailové konzultaci s Janem MORAVCEM, 

koordinátorem činnosti pozemkových spolků v ČSOP, ze dne 26. 11. 2020. 

138 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2378. 
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využíván písemný souhlas vlastníka s prováděním činnosti pozemkového spolku na pozemku139. 

Dále je rozšířeným nástrojem i písemná dohoda o ochraně či smlouva o spolupráci. Vlastník tak 

již pouze nedává pozemkovému spolku svolení k provádění určitých činností, ale sám se zpravidla 

zavazuje k určitým povinnostem. 

2.5. Nástroje vhodné pro činnost pozemkových spolků vyplývající ze zákona o ochraně 

přírody a krajiny 

 Kromě soukromých právních vztahů s vlastníky cenných pozemků mohou pozemkové 

spolky při svých aktivitách užívat i nástroje, které jim poskytuje zákon o ochraně přírody a krajiny. 

V takových případech dochází k užší spolupráci mezi pozemkovými spolky a státními orgány či 

obcemi. Nástrojem zakotveným v zákoně o ochraně přírody a krajiny vhodným pro činnost 

pozemkových spolků je smluvní ochrana evropsky významných lokalit podle ustanovení § 39 a 

opatření ke zlepšování přírodního prostředí ve smyslu ustanovení § 68. K provedení opatření podle 

ustanovení § 68 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny mohou pozemkové spolky čerpat 

finanční příspěvek, jak umožňuje ustanovení § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 Podle ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny se ochrana evropsky 

významných lokalit a památných stromů realizuje přednostně v součinnosti s vlastníky dotčených 

pozemků. Zákon tedy upřednostňuje nejprve dobrovolnou spolupráci vlastníka s orgány ochrany 

přírody. Namísto autoritativního vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území140 nebo 

památného stromu lze lokalitu chránit i prostřednictvím písemné smlouvy uzavřené mezi 

vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Taková smlouva nelze 

uzavřít, pokud je již lokalita nebo památný strom zvláště chráněný podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Smlouva má charakter veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 159 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád")141. Veřejnoprávní smlouvou mezi vlastníkem 

                                                 

139 Viz Statistika pozemků. ČSOP.cz [online]. Český svaz ochránců přírody. [cit. 28.8.2020]. Dostupné z 

https://csop.nap.cz/Statistiky-pozemku. 

140 Mezi maloplošná zvláště chráněná území řadíme národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku, přírodní 

rezervaci a přírodní památku. Viz HANÁK, Jakub. Územní ochrana přírody. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. 

Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, str. 238. ISBN 

978-80-210-8041-6. 

141 STEJSKAL, Vojtěch. § 39 Smluvní ochrana. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář [online]. Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-229-0. [cit. 4. 4. 2021]. Dostupné z 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/16/1/2#c_83153.  
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a orgánem ochrany přírody je kromě evropsky významných lokalit možné chránit i "stromy nebo 

jiná území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné 

ekosystémy v rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či ohrožených 

druhů živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona," jak dále uvádí 

ustanovení § 39 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Veřejnoprávní smlouva podle tohoto 

ustanovení musí zejména obsahovat vymezení ochranných podmínek a způsob péče o dotčené 

území či památný strom. Tento nástroj již byl zmíněn v podkapitole o věcných břemenech, a to z 

důvodu, že má ze zákona formu věcného břemene. Podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny smluvně chráněné území či památný strom označí na svůj náklad orgán, který je 

oprávněn k jejich vyhlášení. Díky označení je veřejnosti zřejmé, že se jedná o území či strom 

chráněný státní mocí. Kromě omezení vyplývajících z věcného břemene, které dopadá pouze na 

vlastníka pozemku, je ochrana území či památného stromu zajištěna vůči všem dalším subjektům 

tím, že podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je označené chráněné 

území či označený památný strom zakázáno poškozovat142. 

 Dalším zákonným nástrojem vhodným pro činnost pozemkových spolků je opatření ke 

zlepšování přírodního prostředí podle ustanovení § 68 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle 

odstavce 2 uvedeného ustanovení mohou orgány ochrany přírody nebo obce uzavírat písemné 

dohody s vlastníky nebo nájemci pozemků za účelem provádění péče o pozemky z důvodů ochrany 

přírody. Dohody se mohou týkat pozemků zahrnutých do státní ochrany přírody i pozemků zvláště 

státem nechráněných. Obdobnou písemnou dohodou lze upravit i způsob hospodaření ve zvláště 

chráněných územích a ptačích oblastech143. Taková smlouva bude mít charakter veřejnoprávní 

smlouvy ve smyslu ustanovení § 159 správního řádu144. Na základě občanského zákoníku lze 

vyvodit, že přestože zákon o ochraně přírody a krajiny zmiňuje jako osoby oprávněné uzavřít tuto 

                                                 

142 STEJSKAL, Vojtěch. § 39 Smluvní ochrana. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář [online]. Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-229-0. [cit. 4. 4. 2021]. Dostupné z 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/16/1/2#c_83153. 

143 Ptačí oblastí se podle ustanovení § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny myslí území nejvhodnější pro ochranu 

z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a 

stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením. Ptačí oblasti se 

vymezují s cílem zajistit přežití druhů ptáků uvedených výše a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž 

se vezmou v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu. 

144 STEJSKAL, Vojtěch. § 68 Opatření ke zlepšování přírodního prostředí. Zákon o ochraně přírody a krajiny: 

Komentář [online]. Wolters Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-229-0. [cit. 4. 4. 2021]. Dostupné z 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/16/1/2#c_131419. 
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veřejnoprávní smlouvu pouze vlastníky a nájemce, dopadá ustanovení § 68 i na jiné oprávněné 

osoby k užívání pozemku, tedy především na pachtýře145.  

 V souvislosti s výše uvedenými písemnými dohodami podle ustanovení § 68 zákona o 

ochraně přírody a krajiny může vlastník nebo nájemce (či jak bylo uvedeno výše také pachtýř) 

dotčených pozemků získat finanční příspěvek, jak stanoví ustanovení § 69 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Finanční příspěvek poskytuje na základě písemné dohody orgán 

ochrany přírody nebo obec146 za předpokladu, že se vlastník nebo nájemce daného pozemku zdrží 

určité činnosti nebo provede dohodnuté práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí147. Ústavní 

soud ve svém nálezu ze dne 8. 7. 2010, č. j. Pl. ÚS 8/08-1, konstatoval, že finanční příspěvek "je 

- v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod - nezbytné posuzovat jako (mj.) 

náhradu za omezení vlastnického práva; z čehož plyne, že musí být minimálně nahrazena plná 

výše omezení vlastnického práva, tj. veškerá majetková újma." Nález dále upřesňuje, že 

"ustanovení § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny - tedy nutnost zaplatit "finanční příspěvek" 

neboli náhradu za omezení vlastnického práva - je ale třeba vztáhnout i na případ, kdy sice není 

uzavřena písemná dohoda (předvídaná § 68 odst. 2), avšak současně vlastník (nájemce) pozemků 

provede opatření ve smyslu § 68 odst. 1 citovaného zákona." Na finanční náhradu má tedy nárok 

i vlastník či nájemce, který nemá s orgánem ochrany přírody uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, 

ale i přesto učiní opatření v zájmu zlepšení životního prostředí na pozemku. 

2.6. Shrnutí a zhodnocení 

 Druhá kapitola měla přiblížit právní vztahy a nástroje, které pozemkové spolky při své 

činnosti využívají. Pozemkové spolky potřebují mít pro své aktivity na cenných lokalitách právní 

vztah k jednotlivým pozemkům. Za nejsilnější vztah lze označit vlastnické právo, mezi ty 

nejpoužívanější lze řadit užívací práva k pozemkům a nejnovějším typem vztahu, který se mezi 

pozemkovými spolky teprve pomalu rozšiřuje, je věcné břemeno ve prospěch pozemkového 

spolku. Pozemkové spolky však často využívají netypizované smlouvy, například různé dohody o 

ochraně či dohody o spolupráci. 

 Vlastnické právo jako jediné poskytuje absolutní panství nad pozemkem. Pro účely 

pozemkových spolků je proto vhodným nástrojem. Pozemkové spolky však často narážejí na 

                                                 

145 STEJSKAL, Vojtěch. § 68 Opatření ke zlepšování přírodního prostředí. Op. cit. 

146 Ustanovení § 69 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

147 Ustanovení § 69 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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problémy při získávání pozemků do jejich vlastnictví - zejména jsou pro ně překážkou vysoké 

počáteční náklady. Tento problém lze u některých významnějších lokalit překlenout pomocí 

finančních prostředků z veřejné sbírky Místo pro přírodu, kterou pořádá ČSOP. Někteří vlastníci 

také nemají zájem převést své vlastnické právo k pozemku na pozemkový spolek a raději volí 

cestu užívacích či jiných práv.  

 Užívacími právy se v kontextu činnosti pozemkových spolků má na mysli nájem, pacht a 

výpůjčka s tím, že výpůjčku užívají pozemkové spolky spíše zřídka. Pozemkové spolky velmi 

často využívají nájem a pacht kvůli relativní jednoduchosti. Pro pozemkové spolky však 

představují výzvu v podobě nutnosti řádného vyjednávání o obsahu nájemní či pachtovní smlouvy. 

Ve smlouvě je třeba především upravit dobu trvání nájmu či pachtu. 

 Prozatím upozaděným institutem mezi pozemkovými spolky je věcné břemeno. Pro 

pozemkové spolky přichází v úvahu zejména osobní služebnosti a reálná břemena, jelikož se 

nejčastěji bude jednat o oprávnění ve prospěch pozemkového spolku, nikoliv ve prospěch jiného 

pozemku. U věcných břemen narážejí pozemkové spolky na problém, který vyvěrá z podstaty 

věcného břemene v českém právním řádu. Věcná břemena jsou koncipována tak, že oprávněný 

musí získat konkrétní výhodu plynoucí z věcného břemene na pozemku. Pozemkové spolky proto 

musí věnovat větší pozornost formulaci smlouvy.  

 Pozemkové spolky mohou pro svou činnost využít i netypizované dohody. Často uzavírají 

s vlastníky různé dohody o ochraně či dohody o spolupráci, případně získají souhlas vlastníka s 

činností na pozemku. 

 Kromě soukromoprávních vztahů s vlastníky cenných pozemků mohou pozemkové spolky 

při svých aktivitách používat i zákonné nástroje zakotvené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, 

čímž dochází ke spolupráci mezi pozemkovými spolky a státními orgány či obcemi. Takovými 

nástroji podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou smluvní ochrana evropsky významných 

lokalit podle ustanovení § 39, opatření ke zlepšování přírodního prostředí ve smyslu ustanovení § 

68 a finanční příspěvek podle ustanovení § 69. 

 Cílem této kapitoly bylo podat přehled právních vztahů, do kterých při své činnosti 

pozemkové spolky vstupují. Dle mého názoru byl tento cíl splněn. Jednotlivé právní instituty byly 

stručně představeny a především byly zasazeny do souvislosti s činností pozemkových spolků. 

Jednotlivé právní instituty mají ve vztahu k činnosti pozemkových spolků výhody i nevýhody. 

Podle mého názoru nelze jednoznačně určit jeden nejvýhodnější typ právního vztahu k pozemku. 

Lze jistě konstatovat, že nejslabšími smlouvami budou různé netypizované dohody, jelikož nejsou 
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právem výslovně upraveny. Jejich obsahem tak může prakticky cokoliv, s omezeními vyjádřenými 

zásadami soukromého smluvního práva. Osobně mám za to, že velmi vhodným způsobem ochrany 

životního prostředí na pozemku je získání vlastnického práva k pozemku. Vlastník pozemku má v 

rukou nejúčinnější nástroje k ochraně pozemku a není omezován žádnou třetí osobou - samozřejmě 

kromě zákonných omezení. Zastávám názor, že pro přírodu na pozemku je vlastník v podobě 

pozemkového spolku tou nejlepší variantou vzhledem k tomu, že pozemkové spolky jednají 

především z vlastní iniciativy vedené pozitivním vztahem k přírodě a životnímu prostředí celkově. 

Jsem si však vědoma nejen překážek v podobě nedostatečných finančních zdrojů a případné 

neochoty vlastníků, ale i faktu, že není řešením skoupit co největší množství půdy v České 

republice pozemkovými spolky. Vlastnické právo proto nejspíše nebude hlavním nástrojem 

pozemkových spolků při ochraně životního prostředí. Velmi rozšířeným typem právních vztahů k 

pozemkům jsou nájem a pacht. Lze usoudit, že pro vlastníky pozemků se jedná o velmi přijatelný 

typ omezení jejich vlastnického práva. Vzhledem k tomu, že se jedná o obligaci, není nájem ani 

pacht spojen přímo s vlastnictvím pozemku, nýbrž pouze s konkrétní osobou. Z této okolnosti 

plyne pro pozemkové spolky nevýhoda užívacích vztahů, a sice jejich nedostatečná trvalost. 

Princip užívacích vztahů spočívá v dočasnosti přenechání pozemku vlastníkem do užívání (či 

požívání) jinému. Péče pozemkového spolku o pozemek v nájmu či pachtu je tak z velké míry 

závislá na vůli vlastníka pozemku. Naproti tomu věcné břemeno se zapisuje do katastru 

nemovitostí a je vázáno k pozemku, jeho trvalost je tedy do značné míry větší než u práv užívacích. 

Z tohoto úhlu pohledu by mohlo věcné břemeno představovat ideální právní institut pro potřeby 

pozemkových spolků. Má však svá úskalí. České věcné břemeno je pojato jako oprávnění 

konkrétní osoby. Pro pozemkové spolky je proto obtížné řádně formulovat smlouvu o zřízení 

věcného břemene. Nemyslím si, že je tento problém řešitelný jinak, než postupnou praxí 

pozemkových spolků ve vytváření věcných břemen.  

 Lze shrnout, že každý typ právního vztahu má některá úskalí. Každý typ se také hodí do 

jiné situace, a proto není možné obecně doporučit jeden konkrétní typ jako nejvhodnější pro 

potřeby pozemkových spolků. V různých situacích s různými vlastníky budou jednání o 

podmínkách a způsobu ochrany životního prostředí na pozemku jiná. Proto je dle mého názoru jen 

správné, že mají pozemkové spolky na výběr z více variant právních vztahů, které mohou využít 

v konkrétní situaci. 

 Pro pozemkové spolky jsou důležité i zákonné nástroje ochrany pozemků, které mohou 

uzavírat vlastníci či nájemci dotčených pozemků s orgány ochrany přírody či obcemi. V souladu 

s občanským zákoníkem lze vyvodit, že tato ustanovení dopadají i na pachtýře, respektive na 
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oprávněné uživatele dotčeného pozemku. Pozemkové spolky tyto nástroje mohou využít jak v 

postavení vlastníka pozemku, tak i nájemce či pachtýře. Podstatou těchto nástrojů je smluvní 

ochrana přírodně cenných lokalit, která nahrazuje ochranu autoritativně založenou orgánem 

ochrany přírody. Soukromoprávní subjekt se tak zavazuje pečovat o pozemek v souladu s 

písemnou veřejnoprávní smlouvou, kterou s orgánem ochrany přírody uzavře. Smluvní ochrana 

pozemku poté vylučuje její další zvláštní ochranu podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Motivací pozemkového spolku uzavřít tyto veřejnoprávní smlouvy může být snaha o silnější 

ochranu dané lokality, například vzhledem k označení lokality orgánem ochrany přírody podle 

ustanovení § 39 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a s tím související zákaz poškozování 

takto chráněného území či památného stromu adresovaný všem subjektům. Samozřejmě mohou 

být pozemkové spolky motivovány i možností čerpat finanční příspěvek jako náhradu za omezení 

vlastnického práva. 
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3. Další činnost pozemkových spolků v oblasti ochrany životního prostředí 

 Ve třetí kapitole se zaměřím na to, jaké další činnosti kromě péče o cenné lokality 

pozemkové spolky provádějí v oblasti ochrany přírody a krajiny v České republice. Jedná se 

především o činnosti, které se týkají spíše obecně většiny spolků činných v oblasti ochrany přírody, 

ale nelze je vynechat, protože představují nedílnou součást aktivit pozemkových spolků. 

3.1. Ekologická osvěta a výchova 

 Ekologickou výchovu lze popsat jako veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, které má za cíl 

zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, za místo, ve kterém 

žijí, a za smysluplné využívání místních zdrojů. Dalším cílem tohoto snažení je rozvíjet citlivost, 

vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti. V 

neposlední řadě si ekologická výchova dává za cíl utvářet ekologicky příznivé hodnotové 

orientace, které kladou důraz na dobrovolnou střídmost a na nekonzumní, duchovní kvality 

lidského života148.  

 V současné době se pro ekologickou výchovu a osvětu zejména na úrovni státních orgánů 

používá spíše označení environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, neboli ve zkratce EVVO149. 

 Základními právními předpisy, které v České republice zastřešují ekologickou výchovu, 

jsou například zákon o životním prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny či zákon č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen "zákon o právu na informace o životním 

prostředí").  

 Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v 

souladu s principem trvale udržitelného rozvoje150, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách, jak stanoví 

ustanovení § 16 zákona o životním prostředí. Další ustanovení věnující se environmentálnímu 

                                                 

148 MÁCHAL, Aleš. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek ve spolupráci s Lipkou, 2000, 

str. 15. ISBN 80-902954-0-1. 

149 Viz Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Ministerstvo životního prostředí.cz [online]. Ministerstvo 

životního prostředí 2008-2020 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z https://www.mzp.cz/cz/evvo. 

150 Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů. Viz ustanovení § 6 zákona o životním prostředí. 
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vzdělávání lze nalézt v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Konkrétně se jedná o ustanovení § 79 

odst. 2 písm. c), které zní: "Ministerstvo životního prostředí spolupracuje s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání." Tímto 

ustanovením je dána hlavní role Ministerstva životního prostředí v zajišťování environmentální 

výchovy, spolupracuje však i s ostatními správními úřady a orgány, zejména s krajskými úřady na 

základě ustanovení § 77a odst. 4 písm. w) zákona o ochraně přírody a krajiny.  

 Konkrétnější právní úprava a rozdělení kompetencí v této oblasti byla zařazena do zákona 

o právu na informace o životním prostředí, konkrétně do ustanovení § 13. Ústředním správním 

úřadům byla dána povinnost vytvářet podmínky pro realizaci a rozvoj environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci své působnosti a povinnost zajistit odpovídající vzdělanost 

a informovanost svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí. Tyto úřady, ale také kraje a obce 

v samostatné působnosti, mají podporovat EVVO zajišťované prostřednictvím jak státních, tak i 

nestátních organizací. Pro podporu EVVO mohou orgány veřejné správy s výjimkou 

organizačních složek státu zřizovat zvláštní fondy151. 

 Dalším důležitým dokumentem v oblasti EVVO, který zpracovává na základě ustanovení 

§ 13 odst. 3 písm. a) zákona o právu na informace o životním prostředí Ministerstvo životního 

prostředí, je Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 

poradenství (dále také jen "Státní program EVVO a EP"). Jedná se o klíčovou národní strategií pro 

oblast EVVO a EP, která strukturovaně definuje vizi, cíle a opatření, do nichž se vedle orgánů 

státní správy zapojují kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, specializovaná zařízení 

pro EVVO a EP, jako jsou střediska ekologické výchovy a environmentální poradny, další 

subjekty zřizované veřejnou správou i soukromé, neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné 

instituce, muzea, ZOO, botanické zahrady, lesnické instituce, knihovny či zařízení církví apod. 

Státní program EVVO a EP lze chápat také jako metodickou podporou pro zpracování koncepcí 

                                                 

151 Finanční podpora EVVO je zajištěna prostřednictvím fondů, grantů a programů Ministerstva životního prostředí 

České republiky, Státního fondu životního prostředí České republiky, Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky či krajských a městských úřadů. Viz 

KOZUBKOVÁ, Jitka. Financování projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Ochrana přírody. 

2009, 64 (2), str. 24-25. ISSN 1210-258X. 
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EVVO a EP krajů a měst i podporou pro vyhodnocování dopadů všech forem EVVO a EP na všech 

úrovních152. 

 Pozemkové spolky EVVO nejčastěji realizují ve formě vzdělávacích a výchovných 

programů pro školy či veřejnost, provádějí terénní exkurze do jimi spravovaných lokalit a vytvářejí 

tam naučné stezky anebo vydávají různé letáky, publikace či knihy s ochranářskou tématikou153. 

3.2. Ekologické poradenství 

 Ekologické, respektive environmentální poradenství má svou definici v zákoně o právu na 

informace o životním prostředí v ustanovení § 13 odst. 3 písm. c). Poradenství je zde stručně 

pospáno jako "osvěta vedoucí k preventivní ochraně životního prostředí". Obsáhleji bylo 

environmentální poradenství definováno v Realizačním plánu Rozvojového programu 

environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 - 2013, kde bylo uvedeno, že EP 

je odborná činnost spočívající v poskytování expertních konzultací a rad, posudků, pomoci s 

přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů, poskytování primárních informací a 

také činností směřujících ke zprostředkování specifických služeb, dále že EP využívá výsledků 

vědy a výzkumu a zprostředkovává relevantní odborná data a je založeno na přímé komunikaci s 

klientem154.  

 Pozemkové spolky tuto činnost provádějí prostřednictvím takzvaných ekoporaden, které 

některé ze spolků provozují155. 

                                                 

152 Viz MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Státní program environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025 [online]. MŽP, 2016, str. 3 

[cit. 15.5.2020]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025. 

153 Viz webové stránky jednotlivých pozemkových spolků, např. Pozemkový spolek Hády [cit. 15.5.2020]. Dostupné 

z: http://www.pshhady.cz/. Pozemkový spolek Kosenka [cit. 15.5.2020]. Dostupné z: 

https://www.kosenka.cz/pspolek.php. Pozemkový spolek Sagittaria [cit. 15.5.2020]. Dostupné z: 

http://www.sagittaria.cz/cs/pozemkovy-spolek.  

154 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Realizační plán Rozvojového programu 

environmentálního poradenství v České republice na roky 2010-2013 [online]. MŽP, 2009, str. 3 [cit. 15.5.2020]. 

Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/environmentalni_poradenstvi.  

155 Viz např. 02/09 ZO ČSOP Vlašim (Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka) provozuje Podblanické 

ekocentrum ČSOP Vlašim [cit. 15.5.2020]. Dostupné z: http://www.podblanickeekocentrum.cz/cs/ekoporadna. 

ZO ČSOP Polabí (Pozemkový spolek Huslík) provozuje Ekocentrum Huslík [cit. 15.5.2020]. Dostupné z: 

http://ekocentrumhuslik.cz/. ČSOP Regionální sdružení IRIS (Pozemkový spolek Prostějovsko) provozuje 

Ekocentrum IRIS [cit. 15.5.2020]. Dostupné z: http://www.iris.cz/o-nas/ekocentrum/.  
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3.3. Účast na rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí 

Participace veřejnosti v řízeních a procesech, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany 

životního prostředí, je již tradičním prostředkem ochrany životního prostředí. Veřejnost má 

zároveň právo i povinnost chránit životní prostředí156. V Aarhuské úmluvě se k tomuto tématu 

uvádí: "uznávajíce také, že každý jedinec má právo žít v prostředí zajišťujícím jeho zdraví a životní 

pohodu a že má povinnost, jako jednotlivec i spolu s ostatními, chránit a zlepšovat životní prostředí 

ve prospěch současných i budoucích generací, majíce na zřeteli, že mají-li občané uplatňovat toto 

právo a dostát této povinnosti, musí mít přístup k informacím o životním prostředí, musí být 

oprávněni podílet se na rozhodování týkajícím se životního prostředí a musí mít přístup k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí."157 Účast veřejnosti přispívá k prosazování práva 

životního prostředí, neboť jejím základním cílem je posílení odpovědnosti a transparentnosti 

rozhodování158.  

Východiskem k aktivní účasti na rozhodování je často realizace práva na informace. Pro 

efektivní účast v řízení je třeba mít relevantní informace, které lze v oblasti ochrany životního 

prostředí získat prostřednictvím zákona o právu na informace o životním prostředí. Povinné 

subjekty zpřístupňují informace buď aktivním či pasivním způsobem159. Aktivně zpřístupněné 

informace jsou vybrané informace automaticky poskytnuté povinným subjektem, aniž by byl o to 

žádán, a pasivním způsobem zpřístupňují informace povinné subjekty na základě žádosti 

konkrétního žadatele160. 

Samotná účast na rozhodování ve věcech ochrany životního prostředí může být 

konzultativní anebo plnoprávná161. Konzultativní účast je slabší formou účasti, která se vyznačuje 

                                                 

156 VOMÁČKA, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, programů, politik a na přípravě právních 

předpisů. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2016, str. 267. ISBN 978-80-210-8366-0. 

157 Viz preambule Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 

záležitostech životního prostředí ze dne 25. 6. 1998 (Aarhuské úmluvy). 

158 VOMÁČKA, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, programů, politik a na přípravě právních 

předpisů. Op. cit., str. 267. 

159 VOMÁČKA, Vojtěch. Přístup k informacím. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: obecná 

část. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, str. 238. ISBN 978-80-210-8366-0. 

160 Tamtéž. 

161 VOMÁČKA, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, programů, politik a na přípravě právních 

předpisů. Op. cit., str. 266. 
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podáním připomínek bez většího vlivu na výsledné rozhodnutí, zato plnoprávná účast slibuje 

přiznání postavení účastníka řízení, jemuž svědčí možnost podání námitek a následně i podání 

opravného prostředku proti výslednému rozhodnutí162. 

Česká právní úprava účastenství ve správních řízeních je postavena na podmínce, že 

účastníkem je ten, kdo může být v řízení osobně dotčen na svých právech163. Pouhý zájem na věci 

nepostačuje k tomu, aby se veřejnost stala účastníkem řízení. Ochrany životního prostředí je proto 

možné se dovolávat jedině skrz osoby, jejíž práva jsou dotčeny poškozováním nebo ohrožováním 

životního prostředí - veřejnost se tedy fakticky spíše domáhá ochrany vlastních práv, která mohou 

být dotčena ohrožením životního prostředí, než přímo ochrany životního prostředí164.  

Dále je třeba upozornit, že spolkům jako právnickým osobám není přiznáno právo na 

příznivé životní prostředí zakotvené v čl. 35 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních 

práv a svobod (dále jen "Listina základních práv a svobod"). Právo na příznivé životní prostředí 

se přiznává pouze fyzickým osobám165. Ekologickým spolkům však byla díky přelomovému 

nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, č. j. I. ÚS 59/14, přiznána aktivní žalobní legitimace 

v řízení o zrušení opatření obecné povahy. Dle Ústavního soudu nelze občanovi přičítat k tíži, že 

dá přednost prosazování svého zájmu formou sdružení se s jinými občany. "Fyzické osoby, pokud 

se sdruží do občanského sdružení (spolku), jehož účelem podle stanov je ochrana přírody a krajiny, 

mohou své právo na příznivé životní prostředí, zakotvené v čl. 35 Listiny, realizovat i 

prostřednictvím tohoto spolku," konstatoval Ústavní soud v uvedeném nálezu. V současnosti je 

                                                 

162 VOMÁČKA, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, programů, politik a na přípravě právních 

předpisů. Op. cit., str. 266. 

163 VOMÁČKA, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, programů, politik a na přípravě právních 

předpisů. Op. cit., str. 272. 

164 VOMÁČKA, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, programů, politik a na přípravě právních 

předpisů. Op. cit., str. 267. 

165 Viz Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, č. j. I. ÚS 282/97: "Čl. 35 Listiny základních práv a svobod 

zakotvující právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí 

a přírodních zdrojů na právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí 

přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, které - na rozdíl od právnických osob - 

podléhají eventuálním negativním vlivům životního prostředí." 
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tedy možné, aby fyzické osoby realizovaly své právo na příznivé životní prostředí prostřednictvím 

spolku166. 

Spolky se mohou účastnit různých řízení napříč právní úpravou ochrany životního 

prostředí. Tato řízení lze rozdělit podle jednotlivých zákonů, podle kterých řízení probíhají. V 

praxi se proto rozeznávají řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí"), řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, řízení podle zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), řízení podle zákona 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o integrované prevenci"), a řízení podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"). 

Pozemkové spolky v praxi příliš tento nástroj nevyužívají. Jejich hlavní činností zůstává 

praktická péče o přírodně cenné lokality. Některé pozemkové spolky však kromě funkcí 

pozemkového spolku vykonávají i jiné funkce - například právě funkce klasického ekologického 

spolku, který se zaměřuje i na účast v řízeních ve věcech ochrany životního prostředí167. Dle 

Moravce vstupuje pozemkový spolek do správního řízení spíše v situaci, kdy se řízení týká 

pozemku, ke kterému již má vlastnické právo, jako plnoprávný účastník řízení168. 

3.4. Shrnutí a zhodnocení 

 Pozemkové spolky nemusí omezovat svou činnost pouze na péči o konkrétní pozemky. 

Mezi jejich další aktivity lze zařadit i klasickou "ekologickou" činnost spočívající v ekologické 

výchově a osvětě, v ekologickém poradenství či v účasti na rozhodování ve věcech ochrany 

životního prostředí. Ekologickou výchovu a osvětu pozemkové spolky uskutečňují často 

prostřednictvím vzdělávacích a výchovných programů pro školy či veřejnost, terénních exkurzí do 

jimi spravovaných lokalit a či prostřednictvím naučných stezek. Pozemkové spolky také vydávají 

                                                 

166 MÜLLEROVÁ, Hana. Kdo se může domáhat práva na příznivé životní prostředí? In: MÜLLEROVÁ, Hana a kol. 

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, str. 

107. ISBN 978-80-87439-29-6. 

167 Například pobočný spolek 02/09 ZO ČSOP Vlašim, zřizovatel Pozemkového spolku pro přírodu a památky 

Podblanicka. 

168 E-mailová konzultace s Janem MORAVCEM, koordinátorem činnosti pozemkových spolků v ČSOP, ze dne 

26. 11. 2020. 
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různé letáky, publikace či knihy s environmentální tematikou. Některé větší pozemkové spolky 

také provozují ekologická centra a poradny, ve kterých poskytují environmentální poradenství pro 

veřejnost. Pozemkové spolky se někdy realizují i v řízeních ve věcech ochrany životního prostředí, 

a to jako veřejnost, častěji však jako dotčený vlastník.  

 Dle mého názoru je tato "doplňková" činnost vedle činnosti pozemkového spolku přínosná. 

Kromě přínosu, který plyne ze samotné ekologické výchovy, poradenství a účasti v řízeních, vidím 

pozitivní význam i v přispění k rozšíření myšlenky pozemkových spolků. Díky jejich další činnosti 

se o pozemkových spolcích může dozvědět i část veřejnosti, která by s nimi běžně do styku 

nepřišla. Například ekologické poradny tak mohou při zodpovídání dotazů veřejnosti 

zprostředkovaně přinášet i informaci o existenci jejich pozemkového spolku.  
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4. Právní úprava pozemkových spolků ve Spojených státech amerických 

 Hnutí pozemkových spolků není specifikum českého prostředí. Tradice soukromoprávní 

ochrany přírody se rozvíjela spíše a především v anglosaském právním prostoru. Pro analýzu a 

porovnání s českou právní úpravou jsem si vybrala právní úpravu pozemkových spolků ve 

Spojených státech amerických (dále také jen "USA"), kde je tento způsob ochrany přírody a 

krajiny uplatňován již od konce 19. století169. Organizace podobné českým pozemkovým spolkům 

se ve Spojených státech amerických nazývají land trusty a definují se jako soukromé neziskové 

organizace, pro které je jejich přímá činnost spočívající v získávání a ochraně pozemků hlavním 

či jediným cílem170. Obsahem následující kapitoly bude přehled historie a právní úpravy land 

trustů v Americe se zaměřením na speciální právní instituty, které v České republice neexistují. 

4.1. Historie a současnost land trustů v Americe 

 Jak bylo výše uvedeno, historie land trustů ve Spojených státech sahá až do 19. století. V 

době, kdy v Americe silně vzrůstala populace a kdy docházelo k urbanizaci, přišla i potřeba chránit 

volnou krajinu proti rozšiřujícím se městům a zástavbě171. Za "otce" land trustů je považován 

Charles Eliot, krajinný architekt ze státu Massachusettes172, který uvedené myšlenky dokázal 

realizovat. Během svého života napsal více než třicet článků na téma krajinných úprav, ze kterých 

čiší jeho důraz na přírodu a přirozenost173. Nápad založit nový typ společenství lidí, jako je land 

trust, otevřel Eliot jedním ze svých článků v časopise Garden and Forest v únoru roku 1890174. 

Podle jeho návrhu bylo třeba vytvořit sdružení, které by vybíralo a získávalo rezervace, tedy 

pozemky chráněné před rozvojem zástavby. Eliot v článku uvedl: "V rámci 10 mil kolem The 

Massachusettes State House stále zůstávají kousky krajiny, které mají neobyčejnou krásu a 

neobvyklou osvěžující sílu. Každá z těch krajinek je svým způsobem charakteristickým přežívajícím 

pozůstatkem původní divoké přírody Nové Anglie"175. Eliot zformuloval téměř kompletní 

                                                 

169 JOHNSON, Laura A. An Open Field: Emerging Opportunities for a Global Private Land Conservation Movement. 

Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2014, str. 2.  

170 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Lebanon: University Press of New 

England, 2003, str. 13. ISBN 978-1-58465-448-3. 

171 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 27. 

172 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 25. 

173 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 26. 

174 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 28. 

175 Tamtéž. 
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charakteristiky land trustů a přírodu přirovnal k umění: "Stejně jako se bostonští milovníci umění 

spojili, aby vytvořili Muzeum umění, měli by se nyní milovníci přírody shromáždit k zachování 

tolik krás přírody a krajiny, kolik je možné, a to jak pro sebe, tak i pro všechny lidi. Tyto krásy 

stále existují vedle našich dveří pouze s velkým štěstím."176 Na shromáždění, které se konalo dne 

24. 5. 1890 v Bostonu, se sešlo kolem sto lidí, mezi nimi i někteří vlivní politici177. Byla ustavena 

osmadvacetičlenná komise s Eliotem jako tajemníkem a vzniklo sdružení The Trustees of Public 

Reservations178, první americký land trust. The Trustees of Reservations okamžitě zaznamenalo 

úspěchy a získalo několik pozemků, převážně darováním179. Činnost land trustů byla založena na 

přímém jednání na trhu s pozemky, na rozdíl od takzvaných advocacy organizations180, které se 

zaměřovaly spíše na ovlivňování veřejných institucí a upozorňování na problémy související s 

ochranou přírody a krajiny. Mezi soudobé advocacy organizations se řadí například National 

Audubon Society či Appalachian Mountain Club nebo The Sierra Club181.  

 Následující období se vyznačovalo pomalým nárůstem počtu land trustů182. Na začátku 

druhé světové války bylo aktivních méně než dvacet land trustů a v roce 1950 jich existovalo 

kolem padesáti183. Příčin takto pozvolného růstu je více. Patří mezi ně jistě ekonomická krize ve 

20. a 30. letech 20. století či poválečný rozvoj průmyslu a výstavby184. Naopak na poli státní 

územní ochrany přírody a krajiny se v tuto dobu odehrál velký pokrok - jeden příklad za všechny 

je vznik 21 národních parků mezi lety 1910 - 1950185.  

                                                 

176 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 28. 

177 Tamtéž. 

178 Později bylo z názvu vypuštěno slovo "public", aby bylo zamezeno dojmu, že je organizace podporována státem. 

Viz BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 25. 

179 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 39. 

180 "Advocacy NGOs - whose primary purpose is to defend or promote a specific cause and who seek to influence the 

policies and practises." Na rozdíl od "operational NGOs - whose primary purpose is the design and 

implementation of development-related projects". Viz HAVRLAND, Bohumil. International Organizations. 

Prague: Czech University of Agriculture, 2004, str. 370. ISBN 80-213-1209-2. 

181 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 34. 

182 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 39. 

183 JOHNSON, Laura A. An Open Field: Emerging Opportunities for a Global Private Land Conservation Movement. 

Op. cit., str. 3. 

184 Tamtéž. 

185 Tamtéž. 
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 Důležitým mezníkem byl pro hnutí land trustů vznik celonárodních organizací. Mezi ty 

nejznámější lze zařadit The Nature Conservancy, založenou ve 40. letech 20. století nejprve pod 

názvem Ecologists Union, anebo The Trust for Public Land existující od roku 1972186.  

 Opravdovým začátkem hnutí land trustů však byly 80. léta 20. století, kdy se do té doby 

nepatrný nárůst počtu land trustů změnil ve vznik jednoho či více land trustů za týden187. Tento 

obrat byl podnícen několika příčinami. Svůj podíl na něm má nástup Ronalda Reagana do funkce 

prezidenta Spojených států amerických. Jeho administrativa vyprázdnila environmentální 

programy a víceméně ignorovala ochranu životního prostředí, což vyústilo ve velký zájem 

občanské společnosti na ochraně životního prostředí alespoň "vlastními silami"188. Neméně 

významnou skutečností bylo pro hnutí land trustů významné rozšíření používání speciálního 

právního institutu - conservation easement189. O specifikách tohoto institutu, který by mohl být 

přeložen do češtiny jako "věcné břemeno pro účely ochrany přírody", bude pojednáno níže. V 

neposlední řadě pomohlo rozvoji hnutí land trustů založení organizace Land Trust Exchange - 

která se později přejmenovala na Land Trust Alliance - zastřešující organizace amerických land 

trustů190.  

 Mezi aktivity Land Trust Alliance patří organizace národních setkání land trustů 

("rallies"), vydávání různých publikací s pozemkospolkovou tematikou, vydávání etických 

standardů a postupů, kterými by se měly land trusty řídit, či reprezentace společných zájmů na 

ochraně přírody a krajiny ve vrcholné politice191. Důležitou součástí činnosti Land Trust Alliance 

je udělování akreditace jednotlivým land trustům, které projdou jejím náročným procesem. 

Akreditace je známkou toho, že land trust úspěšně splnil všechny podmínky a je schopen řídit se 

při své činnosti dokumentem Land Trust Standards and Practises, který představuje kodex 

                                                 

186 JOHNSON, Laura A. An Open Field: Emerging Opportunities for a Global Private Land Conservation Movement. 

Op. cit., str. 3-4. 

187 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 49. 

188 JOHNSON, Laura A. An Open Field: Emerging Opportunities for a Global Private Land Conservation Movement. 

Op. cit., str. 4. 

189 Tamtéž. 

190 MÜLLEROVÁ Hana. Pozemkové spolky – alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2377. 

191 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. In: Santa Clara Law Review Volume 49, Number 4. Santa 

Clara: Santa Clara University, School of Law, 2009, str. 1127. 



 

50 

 

 

standardů a postupů vytvořených pro činnost land trustů192. Celý proces zajišťuje Land Trust 

Accreditation Commission a na jeho konci získá land trust právo užívat speciální označení193. 

Land trust musí pro získání akreditace obstát v oblasti řízení organizace, zajistit dostatečně 

transparentní financování svého land trustu, zavést systém kontroly při nabývání pozemků anebo 

práv k nim a uchovávání dokumentů a následně musí land trusty i řádně spravovat nabyté pozemky 

či práva k nim194. Zapojení do akreditace je dobrovolné195.  

 Další významnou organizací na národní úrovni je The Nature Conservancy. Tato 

organizace vznikla původně jako komise v Ecological Society of America196. Její funkce byla více 

lobbistická, prováděla spíše činnost podobnou té, kterou vykonávaly advocacy organizations197. 

V roce 1946 se z této komise vyvinula samostatná organizace s názvem The Ecologists Union a 

později The Nature Conservancy, jejíž činnost se časem změnila od lobbistické směrem k aktivní 

ochraně přírody a krajiny - k činnosti land trustů198. S The Nature Conservancy bylo v minulosti 

spojeno zneužití právních předpisů týkajících se conservation easements a úlev na daních199. Při 

                                                 

192 Accreditation. Land Trust Alliance [online]. Land Trust Alliance, 2020 [cit. 10. 12. 2020]. Dostupné z 

https://www.landtrustalliance.org/topics/accreditation. 

193 V angličtině nazývané jako "accreditation seal". Jedná se o registrovanou ochrannou známku. Viz LAND TRUST 

ACCREDITATION COMMISSION. First-Time Applicant Handbook. A Land Trust´s Guide to the First-Time 

Accreditation Process [online]. Land Trust Accreditation Commission, 2019, str. 3 [cit. 10.12.2020]. Dostupné 

z https://www.landtrustaccreditation.org/storage/downloads/ft/first-time-applicant-handbook.pdf.  

194 LAND TRUST ACCREDITATION COMMISSION. Accreditation Requirements Manual. [online]. Land Trust 

Accreditation Commission, 2020, str. 8-28 [cit. 10.12.2020]. Dostupné z 

https://www.landtrustaccreditation.org/storage/downloads/2020/2018%20accreditation%20requirements%20m

anual%20june%202020%20updates.pdf. 

195 LAND TRUST ACCREDITATION COMMISSION. First-Time Applicant Handbook. A Land Trust´s Guide to 

the First-Time Accreditation Process. Op. cit., str. 3. 

196 Ecological Society of America je nestranná nezisková organizace sdružující vědce z různých oborů zaměřených 

na ekologii. Jejím cílem je propagovat ekologii jako vědu, upozorňovat veřejnost na důležitost této vědy či 

zlepšovat komunikaci mezi ekology a tvůrci politik i mezi ekology navzájem. Viz About. The Ecological Society 

of America [online]. Ecological Society of America, 2020 [cit. 10. 12. 2020]. Dostupné z 

https://www.esa.org/about/.  

197 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 253. 

198 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 254 - 257. 

199 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1135. 
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některých transakcích The Nature Conservancy došlo ke střetu zájmů200. The Nature Conservancy 

například běžně kupovala pozemky, zatížila je věcným břemenem za účelem ochrany přírody a 

následně pozemek prodala za sníženou cenu201 některému ze svých členů či podporovatelů. Tento 

kupující poté daroval The Nature Conservancy peněžní dar v hotovosti (jako "doplatek" plné ceny 

pozemku), který mu posloužil k úlevě na dani z příjmu202. Pro The Nature Conservancy bylo 

přínosem zvýšení výměry pozemků, které se jí podařilo "ochránit"203. Někteří členové 

představenstva The Nature Conservancy zároveň zastávali vysoké pozice ve velkých korporacích, 

například v General Motors, Georgia-Pacific nebo S. C. Johnson & Sons Inc. a přesto tyto 

korporace uzavíraly transakce s The Nature Conservancy204. Bylo také zjištěno, že The Nature 

Conservancy získávala od těchto korporací finanční prostředky za to, že jim propůjčila své logo, 

čímž se tyto korporace a jejich výrobky stavěly do lepšího - environmentálně odpovědnějšího - 

světla205. V současné době je The Nature Conservancy jednou z největších neziskových organizací 

zabývající se ochranou půdy na světě206. Její činnost lze sledovat víceméně na celém světě - The 

Nature Conservancy se neomezuje pouze na USA, nýbrž působí i v Kanadě, Latinské Americe, v 

Karibiku, v Africe, Asii a v Evropě207. 

 Dle údajů Land Trust Alliance bylo v roce 2015 chráněno asi 56,4 milionů akrů půdy, což 

je nárůst o přibližně 9 milionů oproti roku 2010208. Zhruba 30 % této plochy je chráněno pomocí 

smluv s vlastníky, asi 23 % výměry je po získání land trustem převedeno na státní či jinou 

                                                 

200 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1144. 

201 Zatížení pozemku věcným břemenem za účelem ochrany přírody znamená snížení jeho tržní hodnoty, viz další 

části této kapitoly. 

202 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1144-1145. 

203 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1145. 

204 Tamtéž. 

205 Tamtéž. 

206 JOHNSON, Laura A. An Open Field: Emerging Opportunities for a Global Private Land Conservation Movement. 

Op. cit., str. 7. 

207 Where We Work. About Us. The Nature Conservancy [online]. The Nature Conservancy, 2021 [cit. 24. 1. 2021]. 

Dostupné z https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/. 

208 Tato plocha odpovídá asi 22 824 290 ha. 

 LAND TRUST ALLIANCE. National Land Trust Census Report 2015. [online]. Land Trust Alliance, 2015, str. 5 

[cit. 10.12.2020]. Dostupné z https://www.landtrustalliance.org/about/national-land-trust-census.  
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organizaci, k 15 % plochy pozemků land trusty získaly vlastnické právo a zbylých 32 % spadá do 

zbytkové kategorie, čímž Land Trust Alliance myslí případy, kdy je pozemek chráněn díky 

činnosti land trustu, nicméně nedošlo přímo k získání pozemku do vlastnictví či k uzavření 

smlouvy209. Podíl land trustů akreditovaných Land Trust Alliance na ochraně pozemků je v 

Americe vysoký - 77 % plochy, ke kterým mají celkově land trusty vlastnické právo nebo 

conservation easement, spravují akreditované land trusty210. Největšími prioritami jsou pro land 

trusty ochrana důležitých přírodních lokalit a divočiny, dále kvalita vod, včetně ochrany mokřadů, 

a také ochrana farem a rančů, jak vyplývá ze statistiky Land Trust Alliance211. 

4.2. Specifika americké právní úpravy 

 Na začátku je třeba poznamenat, že právo ve Spojených státech amerických je tvořeno 

dvěma úrovněmi - federálním a státním právem. Z tohoto faktu plyne, že právo land trustů je 

různorodé. Jaké konkrétní právo se na záležitosti konkrétního land trustu uplatní, závisí na 

struktuře land trustu, na státu, ve kterém land trust působí a také na způsobu, jakým chrání 

pozemky212. V dalším výkladu se zaměřím pouze na federální část práva, respektive na právo, 

které se uplatňuje ve všech či většině států USA. 

 Pojem land trust definoval Black jako uspořádání vlastnictví majetku, podle něhož na 

základě zákona drží správce trustu zákonný a na základě ekvity obhajitelný titul ke svěřenství, z 

něhož má prospěch, má osobní majetkový nárok, přičemž oprávněný si uchovává pravomoc řídit 

správce trustu, hospodařit s příjmem a získávat příjem z majetku svěřenství213. 

 Co se týká právní formy land trustů, jedná se o soukromoprávní neziskové organizace214. 

Podle právního předpisu Uniform Conservation Easement Act se za land trusty považují "a 

                                                 

209 LAND TRUST ALLIANCE. National Land Trust Census Report 2015. Op. cit., str. 5. 

210 LAND TRUST ALLIANCE. National Land Trust Census Report 2015. Op. cit., str. 13. 

211 LAND TRUST ALLIANCE. National Land Trust Census Report 2015. Op. cit., str. 19. 

212 ROACH, Meagan. Local Land Trusts: A Comparative Analysis in Search of an Improved Template for Land 

Trusts. In: William & Mary Environmental Law nad Policy Review Volume 38 Issue 3. Williamsburg: William 

& Mary Law School, 2014, str. 773. ISSN: 1943-1104 [online]. 

213 BLACK, Henry Campbell. Blackův právnický slovník. 2. svazek. Z amerického originálu Black´s Law Dictionary 

(šesté vydání) přeložili Vladimír Balaš a kol. Praha: Victoria Publishing, 1993, str. 810. ISBN 80-85605-23-6. 

Citováno s úpravou podle GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and 

Corporate Governance Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1123. 

214 BREWER, Richard. Conservancy: The Land Trust Movement in America. Op. cit., str. 12. 
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charitable corporation, charitable association, or charitable trust, the purposes or powers of 

which include retaining or protecting the natural, scenic, or open-space values of real property, 

assuring the availability of real property for agricultural, forest, recrational, or open-space use, 

protecting natural resources, maintaining or enhancing air or water quality, or preserving the 

historical, architectural, archaeological, or cultural aspects of real property."215  

 Americké land trusty by sice mohly získávat právní tituly k pozemkům různými způsoby, 

typicky však využívají nabytí plného vlastnictví anebo nabytí takzvaného "věcného břemene za 

účelem ochrany přírody" neboli conservation easement216.   

4.2.1. Věcná břemena za účelem ochrany přírody 

 Za nejvýznamnější specifikum právní úpravy v Americe považuji právní institut věcného 

břemene pro účely ochrany přírody - conservation easement. Tento právní institut obsahuje právo 

land trustu na ochranu přírody na pozemku a ochranu pozemku před zástavbou217. Tímto věcným 

břemenem je vlastníkovi zakázáno měnit environmentální, ekologické, přírodní či krajinné prvky 

pozemku, přičemž cílem těchto restrikcí je zachovat pozemek v jeho aktuální podobě bez další 

zástavby či bez znehodnocení přírodních prvků pozemku218. 

 Zásadními aspekty conservation easements jsou tyto charakteristiky, jak je popsal 

Korngold:219 

- náleží neziskové organizaci spíše než státní entitě, 

- omezuje vlastníka zatíženého pozemku ve změnách environmentálních rysů pozemku a je 

vymahatelné neziskovou organizací, 

- je to právo nevlastnické ("less-than-fee"), tedy omezené, bez držby, přičemž vlastníkovi 

zůstává vlastnické právo k pozemku, 

                                                 

215 Ustanovení § 1(2)(ii) Uniform Conservation Easement Act. 

216 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1127-1128. 

217 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1128. 

218 KORNGOLD, Gerald. Globalizing Conservation Easements: Private Law Approaches for International 

Environmental Protection. In: Wisconsin International Law Journal Volume 28 Number 4. New York: New York 

Law School, 2011, str. 593. 

219 KORNGOLD, Gerald. Globalizing Conservation Easements: Private Law Approaches for International 

Environmental Protection. Op. cit., str. 591-592. 
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- jedná se o osobní věcné břemeno ("in gross"), nezisková organizace nemusí vlastnit 

pozemek sousedící se zatíženým pozemkem, není třeba žádného panujícího pozemku, 

- trvalý, či alespoň schopný trvalého vlastnictví, 

- vztahující se k pozemku in rem, nejedná se o smluvní obligaci vlastníka, 

- zavazuje právní nástupce vlastníka zatíženého pozemku, 

- převoditelný jako věcné právo na jiné neziskové či státní organizace, 

- vytvořené dobrovolně na základě vůle stran, nikoliv na základě státního popudu.  

 Conservation easements často obsahují ve svých ujednáních prohlášení o základním účelu 

těchto omezení vlastníka - ochrana a zachování přírodních prvků - a vlastník se zavazuje nečinit 

žádná jednání, která by narušovala tento účel220. Vlastník se často vzdává práva provádět určité 

konkrétní činnosti, které by mohly negativně ovlivnit stav pozemku, například se vlastníci běžně 

vzdávají práva zástavby na pozemku, rozdělování pozemku či kácení dřevin221. 

 Pro vlastníky pozemků je tento institut výhodný právě díky zachování jejich vlastnického 

práva k pozemku. Běžně si vlastníci ponechávají držbu pozemku, což vlastníkovi umožňuje nadále 

pozemek obývat, samozřejmě za podmínky trvající ochrany přírody na pozemku222. Conservation 

easement je také velmi flexibilní institut, jelikož land trusty vždy při vyjednávání s vlastníky 

upravují podmínky v něm obsažené "na míru" dané lokalitě i vlastníkovi223.  

 Conservation easements však mají i svá úskalí. Ve srovnání s vlastnickým právem k 

chráněným pozemkům se může u věcných břemen častěji vyskytnout nižší kvalita ochrany v 

důsledku případné nespolupráce vlastníka224. Další nevýhodou conservation easement je 

zranitelnost vůči státním zákonodárcům - přijetím právního předpisu mají možnost zrušit omezení 

na pozemku na základě jejich politického rozhodnutí, jak popsal Brewer225.  

                                                 

220 KORNGOLD, Gerald. Globalizing Conservation Easements: Private Law Approaches for International 

Environmental Protection. Op. cit., str. 591-592. 

221 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1128. 

222 Tamtéž. 

223 Tamtéž. 

224 BREWER, Richard. Conservation Easements and Perpetuity: Till Legislation Do Us Part. In: Law and 

Contemporary Problems Volume 74 Number 4. Durham: Duke University School of Law, 2011, str. 249. 

225 BREWER, Richard. Conservation Easements and Perpetuity: Till Legislation Do Us Part. Op. cit., str. 249. 
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 Nejdůležitějším právním dokumentem pro tyto věcná břemena je Uniform Conservation 

Easement Act (dále také jen "UCEA") z roku 1981226. UCEA byl do dnešního dne přijat ve dvaceti 

pěti státech227 a všechny ostatní státy přijaly alespoň jiný právní předpis týkající se conservation 

easements228. V ustanovení 1(1) UCEA je conservation easement definován jako "a nonpossessory 

interest of a holder in real property imposing limitations or affirmative obligations the purposes 

of which include retaining or protecting natural, scenic, or open-space values of real property, 

assuring its availability for agricultural, forest, recreational, or open-space use, protecting 

natural resources, maintaining or enhancing air or water quality, or preserving the historical, 

architectural, archaeoloical, or cultural aspects of real property." Toto speciální věcné břemeno 

je tedy věcné právo, neobsahující držbu, ukládá vlastníkovi omezení nebo mu ukládá něco činit a 

musí být určeno k účelům ochrany přírodních hodnot, k zajištění přístupu k nim, k ochraně 

přírodních zdrojů, zlepšování kvality vod či ovzduší anebo k ochraně kulturních památek. Díky 

UCEA bylo ve státních právních předpisech kodifikováno toto speciální věcné právo k nemovitým 

věcem a v odpovídajících právních vztazích bylo zabráněno aplikaci principů common law, které 

nejsou pro věcná břemena za účelem ochrany přírody vhodná229. 

 Vlastníci mohou uzavřít podobný právní vztah se státní organizací, avšak vlastníci preferují 

land trusty jako soukromé organizace230. Spolupráce s land trusty je rychlejší a flexibilnější a land 

                                                 

226 GISLER, Erin B. Land Trusts in the Twenty-First Century: How the Tax Abuse and Corporate Governance 

Threaten the Integrity of Charitable Land Preservation. Op. cit., str. 1131. 

 Tento právní předpis byl vytvořen zvláštní nestrannou komisí Uniform Law Commission, která je složena z 

právníků z různých států praktikujících v různých oborech práva. Komise připravuje návrhy zákonů pro americké 

státy v oblastech, ve kterých je žádoucí uniformita zákonů v jednotlivých státech USA. Jednotlivé státy poté 

můžou, ale nemusí zákon schválit. Viz Overview. About Us. Uniform Law Commission [online]. The National 

Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 2020 [cit. 20. 12. 2020]. Dostupné z 

https://www.uniformlaws.org/aboutulc/overview. 

227 Conservation Easement Act. Home. Uniform Law Commission [online]. The National Conference of 

Commissioners on Uniform State Laws, 2020. [cit. 10.1.2021]. Dostupné z 

https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?communitykey=4297dc67-1a90-4e43-b704-

7b277c4a11bd&tab=groupdetails. 

228 ROACH, Meagan. Local Land Trusts: A Comparative Analysis in Search of an Improved Template for Land 

Trusts. Op. cit., str. 773-774. 

229 Tamtéž. 

230 ROACH, Meagan. Local Land Trusts: A Comparative Analysis in Search of an Improved Template for Land 

Trusts. Op. cit., str. 1130. 
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trusty často disponují zkušeným personálem zběhlým ve vyjednávání231. Výhodou státní ochrany 

a převodu conservation easement na státní agenturu mohou být větší zdroje takové organizace. 

Spojením výhod obou postupů je takzvaný "pass-through"232. V takovém případě land trust 

získaná práva od vlastníka převede dále na státní agenturu. Tímto postupem je vlastníkovi 

umožněno využít efektivní a flexibilní transakci s land trustem, zatímco odpovědnost za péči a 

monitorování pozemku připadne státní agentuře s lepšími zdroji233. 

4.2.2. Úlevy na daních 

 Dále jsou významnou součástí americké první úpravy land trustů úlevy na daních, které 

pro vlastníky plynou z darování práv k pozemkům land trustům. Úlevy na daních se týkají různých 

typů daní - daně z nemovitých věcí, daně z příjmu či dědické daně234.  

 Úleva na dani z nemovitých věcí představuje jakési "vyrovnání" za snížení ceny pozemku. 

Uvalením věcného břemene za účelem ochrany přírody na pozemek se jeho hodnota snižuje v 

závislosti na rozsahu omezení235. Při stanovení výše úlevy na dani je třeba vypracovat dva posudky 

- jeden, kterým odhadce stanoví hodnotu pozemku před uzavřením smlouvy, a druhý po uvalení 

restrikcí na pozemek. Rozdíl mezi těmito odhady je hodnota věcného břemene236. Snížením 

hodnoty pozemku se tím pádem sníží i základ daně.  

 Co se týká daně z příjmů, je třeba zmínit právní předpis, který umožnil vlastníkům 

uplatňovat úlevy na této dani, Internal Revenue Code (dále také jen "IRC"), konkrétně ustanovení 

§ 170(h). Toto ustanovení vyjmenovává podmínky, které musí být naplněny, pokud plátce daně z 

příjmů žádá o úlevu. Musí se jednat o dar, který se vztahuje k právu k nemovité věci, musí být 

                                                 

231 ROACH, Meagan. Local Land Trusts: A Comparative Analysis in Search of an Improved Template for Land 

Trusts. Op. cit., str. 1130. 

232 Tamtéž. 

233 Tamtéž. 

234 ROACH, Meagan. Local Land Trusts: A Comparative Analysis in Search of an Improved Template for Land 

Trusts. Op. cit., str. 1129. 

235 KORNGOLD, Gerald. Conservation Easements and the Development of New Energies: Fracking, Wind Turbines, 

and Solar Collection. In: LSU Journal of Energy Law and Resources Vol. 3. New York: New York Law School, 

2014, str. 113-114. 

236 BERNSTEIN, John a BRENT, Mitchell A. Land trusts, private reserves and conservation easements in the United 

States. In: Parks Vol. 15 No. 2 Private Protected Areas. Newbury: World Commission on Protected Areas of 

IUCN, 2005, str. 53. ISSN: 0960-233X. 
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určen "kvalifikované" organizaci a musí se vztahovat výhradně k účelům ochrany přírody a 

krajiny237.  

 Právo k nemovité věci, které může být předmětem úlevy na dani, musí být buď plné 

vlastnické právo, částečné věcné právo, anebo trvalé omezení vlastníka ve využití nemovité 

věci238.  

 Co se skrývá pod pojmem "kvalifikovaná" organizace, odhaluje ustanovení § 170(h)(3) 

IRC. "Kvalifikovanou" organizací může být státní jednotka. Dále se může jednat o korporaci, trust, 

fond či nadaci, která je založena pro náboženské, charitativní, vědecké, literární, vzdělávací účely 

či pro účely amatérských sportovních soutěží či k prevenci násilí na dětech nebo zvířatech, jejíž 

žádná část čistého zisku neplyne ve prospěch soukromého akcionáře či jednotlivce, která se 

nesnaží ovlivňovat legislativu a která se neúčastní žádné politické kampaně a která běžně přijímá 

podstatnou část podpory z veřejných zdrojů. Dále mohou být "kvalifikovanou" organizací 

korporace, fondy, nadace, které jsou založeny pro náboženské, charitativní, vědecké, literární, 

vzdělávací účely či pro účely amatérských sportovních soutěží či k prevenci násilí na dětech nebo 

zvířatech, jejíž žádná část čistého zisku neplyne ve prospěch soukromého akcionáře či jednotlivce, 

která se nesnaží ovlivňovat legislativu a která se neúčastní žádné politické kampaně a která dále 

splňuje podmínky týkající se složení příjmů a podpory239. 

 Nakonec IRC definuje i účely daru nemovité věci, které musí být splněny pro úlevu na 

dani. Účelem daru musí být:  

- ochrana lokalit pro venkovní rekreaci či vzdělávání veřejnosti nebo 

- ochrana relativně přírodních biotopů živočichů, rostlin či jiných ekosystémů či 

- ochrana otevřeného prostoru (včetně zemědělské půdy a lesa), přičemž tato ochrana slouží k 

zachování výhledu - scenerie - pro veřejnost, anebo na základě jasně definované federální, státní 

nebo místní politiky ochrany přírody a krajiny, a v každém případě z ní musí plynout významný 

prospěch veřejnosti anebo 

- ochrana historicky významného území nebo chráněné historické stavby240. 

                                                 

237 Ustanovení § 170(h)(1) IRC. 

238 Ustanovení § 170(h)(2) IRC. 

239 Tyto podmínky jsou blíže upraveny v ustanovení § 509(a)(2) a (3) IRC. 

240 Ustanovení § 170(h)(4)(A) IRC. 
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 Podle ustanovení § 170(b)(1)(E)(i) a (ii) IRC lze uplatnit úlevu na dani z příjmů až do výše 

50 % ročního příjmu dárce, a to nejen v roce, kdy došlo k darování, ale stejně tak v dalších 

následujících patnácti letech. Pokud je dárcem zemědělec či farmář, definovaný v ustanovení 

§ 170(b)(1)(E)(v) IRC jako plátce, jehož příjem ze zemědělské činnosti je vyšší než 50 % jeho 

celkového ročního příjmu, lze uplatnit úlevu na dani z příjmů až do výše 100 % jeho ročního 

příjmu. Tyto vstřícné úlevy se týkají pouze darování conservation easements, nikoliv darování 

vlastnického práva k pozemku. 

 Úlevy se týkají i dědické daně. Kromě skutečnosti, že samotné uvalení věcného břemena 

na pozemek snižuje jeho hodnotu, a tím i základ dědické daně241, lze dědickou daň snížit ještě 

dalším způsobem. V ustanovení § 2031(c) IRC je stanoveno, že z celkové hodnoty pozůstalosti 

lze odečíst až 40 % hodnoty pozemku, který je chráněn pomocí conservation easement, maximálně 

lze však odečíst částku 500.000 amerických dolarů. Úleva na dani je omezena také úrovní restrikcí 

uvalených na pozemek - v případě, že omezení uložená v conservation easement sníží hodnotu 

pozemku o méně než o 30 %, snižuje se poměrně i částka, kterou lze odečíst při výpočtu dědické 

daně. 

4.3. Shrnutí a zhodnocení 

 Činnost pozemkových spolků, respektive land trustů, má ve Spojených státech amerických 

delší tradici než v českých zemích. Této skutečnosti odpovídá i širší právní úprava jejich činnosti. 

Hnutí land trustů vznikalo v 19. století a bylo hnáno potřebou zachování volné krajiny v 

průmyslově se rozvíjející společnosti. Za první land trust označujeme The Trustees of 

Reservations. V následující době se hnutí rozvíjelo spíše pozvolně, velký nárůst počtu land trustů 

i chráněných pozemků přišel v 80. letech 20. století. Příčinou byla mimo jiné právní úprava 

speciálních věcných břemen pro účely ochrany přírody - conservation easements. Důležitou 

součástí amerického hnutí land trustů je zastřešující organizace Land Trust Alliance, která mimo 

jiné uděluje land trustům akreditaci - známku toho, že land trust splňuje základní podmínky 

činnosti land trustů formulované v kodexu standardů a postupů. Kromě Land Trust Alliance je na 

národní úrovni činná i například organizace The Nature Conservancy. Specifickou součástí 

americké právní úpravy land trustů jsou conservation easements. Představují právní institut 

připomínající věcné břemeno v českém právu. Mezi land trusty i vlastníky pozemků je velmi 

oblíbený pro svou flexibilitu a zachování vlastnického práva k pozemku vlastníkovi. Motivace 

                                                 

241 Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 2031(a) IRC. 
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amerických vlastníků darovat práva ke svým pozemkům vhodným k ochraně životního prostředí 

je zvyšována úlevami na daních. Právní úprava úlev se týká daně z nemovitých věcí, daně z příjmů 

či daně dědické. Po splnění podmínek je vlastníkovi umožněno snížit výši odváděné daně, a tím 

vyrovnat "újmu" způsobenou dobrovolným omezením svých vlastnických práv ve prospěch 

ochrany životního prostředí. 

 Cílem této kapitoly bylo podat stručný přehled historie a právní úpravy land trustů jako 

amerických ekvivalentů pozemkových spolků a vyzdvihnout některé zvláštnosti, které český 

právní řád nezná. Potýkala jsem se s nedostatkem zdrojů, především knižních, a se složitostí a 

rozdílností amerického práva od práva českého. Nakonec se dle mého názoru povedlo představit 

základní úpravu land trustů a jejich fungování. 

 Právní úprava land trustů je ve Spojených státech amerických dle mého názoru celkem 

široká. Tento názor je zajisté ovlivněn mírou úpravy v České republice - srovnání obou právních 

úprav se budu blíže věnovat v kapitole 5. Pozitivně hodnotím především existenci conservation 

easement. Speciální právní institut, který umožňuje vlastníkům ponechat si své vlastnické právo k 

pozemku a zároveň umožňuje land trustu efektivní a trvalou ochranu přírodních hodnot, považuji 

za správný krok směrem k rozvoji činnosti land trustů. Nelze však opomenout, že conservation 

easements mají některé nevýhody, především oproti plnému vlastnickému právu k pozemku. Mám 

za to, že by land trusty měly využívat různé nástroje k ochraně životního prostředí na pozemcích 

včetně získávání vlastnického práva k pozemkům a neupínat se pouze na conservation easements, 

jak shrnul i Brewer242. I přes tato úskalí mám však za to, že conservation easements představují 

významný prvek americké úpravy land trustů. Daňové úlevy spojené s darováním práv k přírodně 

cenným pozemkům považuji rovněž za přínosné. Ochota vlastníků spolupracovat s land trusty sice 

může být u některých z nich motivována především ekonomicky, nicméně současně může přispět 

i k ochraně životního prostředí. V této souvislosti existuje i riziko zneužití těchto finančních výhod, 

které však dle mého názoru nepřevažuje nad přínosem daňových úlev pro vlastníky. 

                                                 

242 BREWER, Richard. Conservation Easements and Perpetuity: Till Legislation Do Us Part. Op. cit., str. 278. 
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5. Srovnání právní úpravy České republiky a Spojených států amerických 

 Poslední kapitola mé práce je věnována srovnání obou právních úprav představených v 

minulých kapitolách. Pokusím se také navrhnout další změny v českém právním řádu, které jsou 

inspirovány americkou právní úpravou a které by dle mého názoru mohly přispět k rozvoji hnutí 

pozemkových spolků. 

 Co se týká stejných či podobných rysů obou právních úprav, lze zmínit především účel a 

cíl činnosti pozemkových spolků, respektive land trustů. Obě hnutí vychází ze stejného záměru - 

poskytnout co nejlepší ochranu a péči pozemkům, které jsou z hlediska ochrany životního prostředí 

cenné či mají potenciál se stát cennými. V obou případech se jedná o soukromoprávní iniciativu 

bez vazby na státní instituce.  

 V americké úpravě týkající se land trustů vnímám větší důraz na zakotvení přístupu 

veřejnosti do krajiny. V českém prostředí pozemkových spolků se s podobným principem příliš 

nepracuje. Tato skutečnost může být dána tím, že přístup veřejnosti do krajiny je v České republice 

poměrně široce upraven již v právních předpisech243, a proto není třeba, aby se tento princip dále 

zdůrazňoval v právních vztazích mezi pozemkovými spolky a vlastníky, případně státem. 

 Nejvýznamnějším rozdílem by mohla být existence institutu conservation easements v 

USA. V českém prostředí se tomto institutu nejvíce blíží věcné břemeno. Na rozdíl od 

conservation easements nelze věcná břemena koncipovat jako omezení ve veřejném zájmu, nýbrž 

musí vždy existovat konkrétní osoba oprávněného z věcného břemene. Conservation easements 

jsou již přímo navržena pro účely ochrany přírody, a není proto třeba složitě konstruovat oprávnění 

plynoucí přímo land trustu. Dále považuji za významný rozdíl převoditelnost práva na třetí osobu. 

V americké úpravě se počítá s tím, že land trust může své právo k pozemku převést na jinou osobu, 

respektive na stát. České věcné břemeno je ze své povahy nepřevoditelné.  

 Co se týká použitelnosti conservation easements v českém právním prostředí, zastávám 

názor, že takový institut není v České republice možné zavést. Minimálně vzhledem k rozdílům 

pramenícím z odlišností anglosaského a kontinentálního právního systému se nedomnívám, že by 

bylo možné přenést conservation easement do českého právního řádu. Česká koncepce práv k věci 

cizí není pro tyto účely vhodná. Důležitým faktorem je i skutečnost, že v USA je odlišně pojata 

                                                 

243 Například obecné užívání lesa podle ustanovení § 19 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, právo průchodu volnou 

krajinou podle ustanovení § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo právo průchodu podél vodního toku 

podle ustanovení § 50 a § 51 vodního zákona. 
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úprava územního plánování. Ve Spojených státech je umožněno zamezit výstavbě na pozemku i 

pomocí "pouhé" smlouvy jako je conservation easement244. Spojené státy navíc v podstatě nemají 

jednotnou politiku územního plánování a jejich úprava je z velké části roztříštěná mezi federální 

předpisy, státní předpisy a především předpisy tvořené na úrovni regionů a obcí245. Právní úprava 

je proto velmi různorodá. Naproti tomu v České republice by s velkou pravděpodobností převážil 

veřejný zájem na výstavbě vyjádřený v dokumentu územního plánování nad věcným břemenem 

pozemkového spolku246. Současně zastávám názor, že v České republice není potřeba nový právní 

institut. Pozemkové spolky mohou využívat právní vztahy popsané v kapitole 2. Tyto vztahy sice 

nejsou zcela ideální pro tento typ péče o pozemky, nicméně mám za to, že vytvoření nového 

právního institutu po vzoru conservation easement by nepřiměřeně zasahovalo do českého 

právního systému.  

 Dalším důležitým rozdílem je kompenzace omezení vlastníků prostřednictvím daňových 

úlev. V České republice neplynou vlastníkům žádné výhody či úlevy, které by byly spojeny se 

spoluprací s pozemkovými spolky. Američtí vlastníci naopak požívají z mého pohledu rozsáhlé 

úlevy na daních různého typu, pokud se rozhodnou darovat část svých práv k pozemku land trustu. 

Právní úprava daní by dle mého názoru mohla být inspirací pro české zákonodárce. Ve vazbě na 

zakotvení definice pozemkového spolku do právního řádu, jak navrhuji v kapitole 1, by bylo 

možné vlastníky, kteří dobrovolně omezí svá práva ve prospěch pozemkových spolků, zvýhodnit 

pomocí daňových úlev. Zvýhodnění by se mohla týkat daně z nemovité věci i daně z příjmů. V 

případě daně z nemovité věci by bylo možné vlastníkovi poskytnout úlevu, pokud by dobrovolně 

omezil své vlastnické právo ve prospěch pozemkového spolku za účelem ochrany či zlepšování 

životního prostředí. V případě splnění nastavených podmínek by byl vlastníkovi takového 

pozemku snížen základ daně z této nemovité věci. V případě, že by se jednalo o významné omezení 

vlastníkových práv k pozemku, bylo by možné takový pozemek od daně z nemovitých věcí i 

osvobodit. Co se týká daně z příjmů, navrhovala bych zahrnout bezúplatné plnění pozemkovému 

spolku v podobě práv k pozemku - ať už práv vlastnických nebo jiných práv - mezi nezdanitelné 

                                                 

244 MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2377. 

245 Více k americkému územnímu plánování viz NOLON, John R. Historical Overview of the American Land Use 

System: A Diagnostic Approach to Evaluating Governmental Land Use Control. In: CHALIFOUR, Nathalie J., 

KAMERI-MBOTE, Patricia, LYE, Lin Heng, NOLON, John R. Land Use Law for Sustainable Development. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006, str. 606.  

246 MÜLLEROVÁ, Hana. Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny. Op. cit., str. 2381. 
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části základu daně v ustanovení § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro tyto účely by 

bylo nutné určit hodnotu darovaných práv k pozemku. 

 Dle mého názoru jsou ekonomické nástroje vhodným nástrojem ke zvýšení motivace 

vlastníků spolupracovat s pozemkovými spolky. Z mého pohledu jsou ze všech ekonomických 

nástrojů v případě činnosti pozemkových spolků nejlépe využitelné právě daňové úlevy. Dalšími 

ekonomickými nástroji užívanými v oblasti ochrany životního prostředí jsou platební nástroje 

(poplatky), trhy s obchodovatelnými kvótami, zajišťovací depozitní systémy, které však pro 

podporu činnosti pozemkových spolků z podstaty věci využít nelze, a dále také podpory 

(dotace)247. Státní či evropské podpory mají dle mého názoru význam spíše v oblasti podpory 

osvěty ohledně jejich činnosti, nikoliv přímo podpory činnosti pozemkových spolků. Přílišná 

návaznost na státní aparát či ekonomická závislost na něm by nebyla vhodná pro ryze 

soukromoprávní iniciativu, jako je hnutí pozemkových spolků. K ekonomickým nástrojům je 

nakonec třeba poznamenat, že v právní literatuře není jednotný názor na povahu náhrad za omezení 

vlastnického práva v zájmu ochrany životního prostředí. Mezi takové náhrady za omezení 

vlastnického práva lze zařadit i finanční příspěvek podle ustanovení § 69 zákona o ochraně přírody 

a krajiny, který byl zmíněn v kapitole 3 této práce. Někteří autoři považují náhrady za omezení 

vlastnického práva za ekonomické nástroje a někteří nikoliv248. Osobně se kloním k názoru 

Kocourka249, že tyto náhrady nepatří mezi ekonomické nástroje, jelikož neplní ani jednu ze 

základních funkcí ekonomických nástrojů - ani funkci stimulační, ani fiskální ani funkci 

kompenzační250. Náhrada za omezení neovlivňuje jednání vlastníka pozemku, pouze mu 

                                                 

247 HANÁK, Jakub. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního 

prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, str. 688. ISBN 978-80-210-8366-

0. 

248 HANÁK, Jakub. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. Op. cit., str. 684-685. 

249 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí, náhrady 

za omezení. Disertační práce. Vedoucí práce PRŮCHOVÁ, Ivana. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2011, str. 158 [cit. 4.4.2021]. Dostupné z https://is.muni.cz/th/tj09m/.  

250 Stimulační funkce znamená, že "konkrétní nastavení jednotlivých ekonomických nástrojů relevantních pro výkon 

určité činnosti vede osobu provozující danou činnost k tomu, aby se chovala způsobem, který nejlépe vyhovuje 

ochraně životního prostředí." Fiskální funkce je založena na tom, že prostřednictvím ekonomických nástrojů "se 

ve veřejných fondech shromažďují finanční prostředky, které jsou využívány ve prospěch ochrany životního 

prostředí." A nakonec kompenzační funkce "směřuje k nápravě újmy způsobené škodlivou činností, k níž se daný 

nástroj upíná." Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí, náhrady za omezení. Op. cit., str. 158.  
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kompenzuje zásah do jeho vlastnického práva, a proto náhrada neplní stimulační funkci. Fiskální 

funkce také nepřichází v úvahu vzhledem k tomu, že jsou finanční prostředky naopak z veřejných 

fondů poskytovány vlastníkovi pozemku. Ani kompenzační funkce není naplněna, jelikož v 

případě omezení v zájmu ochrany životního prostředí chybí požadavek újmy způsobené škodlivou 

činností251. 

 Co se týká aktivity státu na podporu hnutí pozemkových spolků, dle mého názoru by se 

měl zaměřit na větší motivaci vlastníků ke spolupráci s pozemkovými spolky, ať už konkrétnější 

právní úpravou, která by vedla k větší důvěře v pozemkové spolky v očích veřejnosti, anebo 

ekonomickou motivací po vzoru USA. Hnutí pozemkových spolků by také prospěla větší 

informovanost veřejnosti o jejich činnosti. V této oblasti by se mohl stát také angažovat, například 

by mohl v rámci ekologické výchovy a osvěty zařadit i informace o pozemkových spolcích. 

Přílišná angažovanost státního aparátu v hnutí pozemkových spolků však není dle mého názoru 

cílem tohoto hnutí. Základní právní úprava a ekonomická motivace vlastníků je dle mého názoru 

dostatečným zapojením státu do hnutí pozemkových spolků. Další státní iniciativy v tomto směru 

by mohly znamenat nevhodné napojení soukromé ochrany přírody na státní instituce. Pozemkové 

spolky by si měly zachovat soukromý základ. Podpora od státu by měla být spíše jen na bázi 

spolupráce v konkrétních případech pozemkové péče a na bázi výše zmíněných pobídek pro 

vlastníky a osvěty veřejnosti. 

 

 

                                                 

251 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí, náhrady 

za omezení. Op. cit., str. 159. 
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Závěr 

 Pozemkové spolky jsou často opomíjenou součástí českého práva životního prostředí. V 

české odborné literatuře se jedná o téma spíše okrajové, a proto bylo mou ambicí tento nedostatek 

zhojit. Pozemkové spolky jsou přitom zajímavým příkladem občanské společnosti, které není 

lhostejné životní prostředí kolem nás. 

 Diplomovou práci jsem rozdělila na pět kapitol. První kapitola popsala, co je to pozemkový 

spolek, jak se zakládá, jaká je podstata jeho činnosti a dále představila dvě významnější organizace 

- Český svaz ochránců přírody a Českou společnost ornitologickou. Ve druhé kapitole jsem se 

věnovala různým právním vztahům, které mohou pozemkové spolky za účelem péče o cenné 

pozemky uzavírat, a představila jsem i některé zákonné nástroje využitelné pozemkovými spolky 

při jejich činnosti. Ve třetí kapitole jsem se zaobírala dalšími činnostmi, které mohou pozemkové 

spolky vykonávat na poli ochrany životního prostředí, jako je ekologická výchova a osvěta, 

ekologické poradenství a účast v rozhodovacích procesech týkajících se ochrany životního 

prostředí. Čtvrtá kapitola se týkala právní úpravy land trustů, americké obdoby pozemkových 

spolků. V poslední kapitole jsem se pokusila porovnat obě právní úpravy popsané v prvních 

čtyřech kapitolách a navrhnout některé další úpravy v českém právním řádu. 

 Cílem této diplomové práce bylo poskytnout základní analýzu právní úpravy týkající se 

pozemkových spolků v České republice a land trustů působících ve Spojených státech amerických, 

a poté obě právní úpravy porovnat. Pokusila jsem se také navrhnout úpravy českého práva, které 

by dle mého názoru pomohly rozvoji hnutí pozemkových spolků. Podle mého názoru se podařilo 

naplnit cíl práce. Jak právní úprava v České republice, tak právní úprava ve Spojených státech 

amerických byla popsána a zanalyzována. Jednotlivé právní úpravy nebyly popsány 

vyčerpávajícím způsobem, nýbrž byly zevrubně přiblíženy a byly dány do souvislostí s činností 

pozemkových spolků. Porovnání právních úprav se dle mého názoru také povedlo.  

 Ze získaných poznatků jsem vyvodila závěr, že právní úprava formy či vůbec existence 

pozemkových spolků je v České republice zcela nedostatečná. Dle mého názoru by česká 

legislativa měla do právního řádu zavést pojem pozemkový spolek a definovat ho. Z charakteristik 

uvedených v kapitole 1 jsem se pokusila formulovat vhodnou definici pozemkového spolku: 

"nezisková nevládní organizace, která s cílem chránit životní prostředí uzavírá s vlastníky 

nemovitých věcí s přírodní či kulturní hodnotou právní vztahy, jejichž obsahem je zajištění 

odpovídající ochrany těchto nemovitých věcí za účelem jejich zachování pro budoucí generace." 

Navrhla jsem tuto definici vložit do zákona o ochraně přírody a krajiny do části šesté, hlavy třetí, 
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jelikož ustanovení o pozemkovém spolku by zde logicky navazovalo na obecnou úpravu účasti 

občanů při ochraně životního prostředí. Dle mého názoru by se díky zakotvení definice 

pozemkového spolku tento institut dostal do povědomí právnické veřejnosti, čímž by následně 

došlo i k rozšíření mezi veřejnost obecnou a ke zvýšení důvěryhodnosti pozemkových spolků pro 

budoucí partnery. Tato legislativní změna by také mohla spustit další změny - například změny v 

oblasti daňového práva, prostřednictvím nichž by mohl stát motivovat vlastníky ke spolupráci s 

pozemkovými spolky. 

 Co se týká právních vztahů, do kterých při své činnosti pozemkové spolky vstupují, 

považuji za správné, že mají pozemkové spolky na výběr z více variant právních vztahů, které 

mohou využít v konkrétní situaci. Jednotlivé právní instituty mají ve vztahu k činnosti 

pozemkových spolků výhody i nevýhody. Za nejslabší smlouvy jsem označila různé netypizované 

dohody, jelikož nejsou právem výslovně upraveny. Došla jsem k závěru, že velmi vhodným 

způsobem ochrany životního prostředí na pozemku je získání vlastnického práva k pozemku. 

Vlastník pozemku má v rukou nejúčinnější nástroje k ochraně pozemku a není omezován žádnou 

třetí osobou kromě zákonných omezení. Zastávám názor, že pro přírodu na pozemku je vlastník v 

podobě pozemkového spolku tou nejlepší variantou vzhledem k tomu, že pozemkové spolky 

jednají především z vlastní iniciativy vedené pozitivním vztahem k přírodě a životnímu prostředí 

celkově. Současně jsem zaznamenala i úskalí vlastnického práva, jako je menší ochota vlastníků 

převést svůj pozemek na pozemkový spolek a dále fakt, že není řešením skoupit co největší 

množství půdy v České republice pozemkovými spolky. Proto jsem vyhodnotila, že vlastnické 

právo nejspíše nebude hlavním nástrojem pozemkových spolků při ochraně životního prostředí. 

Pro vlastníky pozemků je velmi přijatelný typ omezení jejich vlastnického práva uzavření nájemní 

či pachtovní smlouvy. Nevýhodou užívacích vztahů pro pozemkové spolky je jejich nedostatečná 

trvalost způsobená tím, že se jedná o obligaci, a nájem a pacht je proto spojen pouze dočasně s 

konkrétní osobou. Naopak věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí a je vázáno k 

pozemku, jeho trvalost je tedy do značné míry větší než u práv užívacích. Věcné břemeno by 

mohlo představovat ideální právní institut pro potřeby pozemkových spolků, dle mého názoru je 

však třeba věnovat pozornost řádnému formulování smlouvy o zřízení věcného břemene. 

Postupnou praxí pozemkových spolků ve vytváření věcných břemen se bude dle mého názoru 

použití tohoto právního institutu rozšiřovat. Lze shrnout, že každý typ právního vztahu se hodí do 

jiné situace, a proto nejsem schopna obecně doporučit jeden konkrétní typ jako nejvhodnější pro 

potřeby pozemkových spolků. 
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 Smluvní ochranu přírodně cenných lokalit, která je předpokládána v zákoně o ochraně 

přírody a krajiny a která nahrazuje ochranu autoritativně založenou orgánem ochrany přírody, 

považuji za taktéž důležitou součást právní úpravy. Motivací pozemkového spolku uzavřít tyto 

veřejnoprávní smlouvy může být snaha o silnější ochranu dané lokality, například vzhledem k 

označení lokality orgánem ochrany přírody a s tím související zákaz poškozování takto chráněného 

území či památného stromu adresovaný všem subjektům. Pozemkové spolky mohou být 

motivovány k využití těchto nástrojů také možností čerpat finanční příspěvek jako náhradu za 

omezení vlastnického práva. 

 Přínosnou je dle mého názoru vedle hlavní činnosti pozemkového spolku i "doplňková" 

činnost spočívající v zajišťování ekologické výchovy, poskytování poradenství a účasti ve 

správních řízeních. Kromě přínosu, který plyne z podstaty těchto činností, vidím pozitivní význam 

i v přispění k rozšíření myšlenky pozemkových spolků. Díky jejich další činnosti se o 

pozemkových spolcích může dozvědět i část veřejnosti, která by s nimi běžně do styku nepřišla. 

Například ekologické poradny tak mohou při zodpovídání dotazů veřejnosti zprostředkovaně 

přinášet i informaci o existenci jejich pozemkového spolku. 

 Právní úpravu land trustů ve Spojených státech amerických považuji za poměrně širokou. 

Pozitivně hodnotím především existenci institutu zvaného conservation easement. Speciální 

právní institut, který umožňuje vlastníkům ponechat si své vlastnické právo k pozemku a zároveň 

umožňuje land trustu efektivní a trvalou ochranu přírodních hodnot, považuji za správný krok 

směrem k rozvoji činnosti land trustů. Mám však za to, že by land trusty měly využívat různé 

nástroje k ochraně životního prostředí na pozemcích včetně získávání vlastnického práva k 

pozemkům a neupínat se pouze na conservation easements. Výrazný pozitivní efekt mají dle mého 

názoru i daňové úlevy pro vlastníky spojené s darováním práv k přírodně cenným pozemkům. 

Ochota vlastníků spolupracovat s land trusty sice může být u některých z nich motivována 

především ekonomicky, nicméně současně může přispět i k ochraně životního prostředí. V této 

souvislosti jsem si vědoma toho, že existuje riziko zneužití těchto finančních výhod, dle mého 

názoru však nepřevažuje nad přínosem daňových úlev pro vlastníky a tím i nad přínosem pro 

ochranu životního prostředí. 

 Z porovnání obou právních úprav pro mou práci vyplývá, že institut podobný conservation 

easement není v České republice možné zavést. Usuzuji tak z důvodu rozdílů pramenících z 

odlišností anglosaského a kontinentálního právního systému a odlišného pojetí územního 

plánování v USA. Současně zastávám názor, že v České republice není potřeba nový právní 

institut. Pozemkové spolky mohou využívat právní vztahy popsané v kapitole 2 i přesto, že tyto 
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vztahy nejsou vytvořeny na míru pro tento typ péče o pozemky. Mám za to, že vytvoření nového 

právního institutu po vzoru conservation easement by nepřiměřeně zasahovalo do českého 

právního systému. 

 Domnívám se, že je škoda, že v České republice vlastníkům neplynou ze spolupráce s 

pozemkovými spolky žádné finanční výhody či úlevy. Americká právní úprava daní by dle mého 

názoru mohla být inspirací pro české zákonodárce. Ve vazbě na zakotvení definice pozemkového 

spolku do právního řádu by bylo možné vlastníky, kteří dobrovolně omezí svá práva ve prospěch 

pozemkových spolků, zvýhodnit pomocí daňových úlev. Zvýhodnění jsem navrhla u daně z 

nemovité věci či u daně z příjmů. V případě daně z nemovité věci by byla vlastníkovi poskytnuta 

úleva, pokud by dobrovolně omezil své vlastnické právo ve prospěch pozemkového spolku za 

účelem ochrany či zlepšování životního prostředí. V případě splnění nastavených podmínek by byl 

vlastníkovi takového pozemku snížen základ daně z této nemovité věci. V případě, že by se jednalo 

o významné omezení vlastníkových práv k pozemku, byl by takový pozemek od daně z 

nemovitých věcí osvobozen. Co se týká daně z příjmů, navrhla jsem zahrnutí bezúplatného plnění 

pozemkovému spolku v podobě práv k pozemku - ať už práv vlastnických nebo jiných práv - mezi 

nezdanitelné části základu daně z příjmů vlastníka. 

 Státní či evropské podpory patří dle mého názoru spíše do oblasti osvěty ohledně činnosti 

pozemkových spolků, nikoliv přímo do podpory činnosti pozemkových spolků. Mám za to, že 

přílišná návaznost na státní aparát či ekonomická závislost na něm by nebyla vhodná pro ryze 

soukromoprávní iniciativu, jako je hnutí pozemkových spolků. Další ekonomické nástroje 

považuji za ne příliš vhodné pro podporu činnosti pozemkových spolků. V souvislosti s 

ekonomickými nástroji jsem poznamenala, že v právní literatuře není jednotný názor na povahu 

náhrad za omezení vlastnického práva v zájmu ochrany životního prostředí. Mezi takové náhrady 

za omezení vlastnického práva lze zařadit i finanční příspěvek, který jsem zmínila v kapitole 3 této 

práce. Náhrady za omezení vlastnického práva v zájmu ochrany životního prostředí nepatří podle 

mého názoru mezi ekonomické nástroje, jelikož neplní ani jednu ze základních funkcí 

ekonomických nástrojů - ani funkci stimulační, ani fiskální ani funkci kompenzační. 

 Nakonec jsem uzavřela, že aktivity státu na podporu hnutí pozemkových spolků by se dle 

mého názoru měly zaměřit na větší motivaci vlastníků ke spolupráci s pozemkovými spolky, ať už 

pomocí konkrétnější právní úpravy, která by vedla k větší důvěře v pozemkové spolky v očích 

veřejnosti, anebo pomocí ekonomické motivace. Hnutí pozemkových spolků by také prospěla větší 

informovanost veřejnosti o jejich činnosti. 
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 Pojem pozemkový spolek se snad bude v budoucnosti více a více rozšiřovat do povědomí 

české společnosti. Osobní zapojení občanů do ochrany životního prostředí v jejich okolí považuji 

za jeden z nejpozitivnějších aspektů, se kterým jsem v rámci ochrany životního prostředí setkala, 

a proto se domnívám, že pro českou přírodu a krajinu a celkově pro životní prostředí na našem 

území by rozvoj hnutí pozemkových spolků znamenal velký přínos.  
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Abstrakt 

Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových 

spolků 

 Diplomová práce se zabývá právní úpravou pozemkových spolků. Tento pojem není v 

českém právním prostředí příliš známý a povědomí o něm není hojně rozšířeno ani mezi veřejností. 

Jedná se o velmi perspektivní institut ochrany životního prostředí, který není závislý na státní 

moci. Pozemkový spolek je neziskovou nevládní organizací sdružující osoby, které se dobrovolně 

chtějí podílet na ochraně životního prostředí ve svém okolí. Nekonají tak ani z popudu státu, ani 

na základě ekonomické motivace, nýbrž na základě jejich pozitivního vztahu k přírodě a 

odpovědnosti vůči životnímu prostředí kolem nás. 

 Diplomová práce se člení na pět kapitol. V první kapitole je popsáno, co je to pozemkový 

spolek, jak se zakládá a jaká je podstata jeho činnosti. Druhá kapitola obsahuje různé právní 

vztahy, které mohou pozemkové spolky za účelem péče o cenné pozemky uzavírat, a dále i některé 

zákonné nástroje využitelné pozemkovými spolky při jejich činnosti. Ve třetí kapitole jsou 

uvedeny další činnosti, které mohou pozemkové spolky vykonávat na poli ochrany životního 

prostředí, jako je ekologická výchova a osvěta, ekologické poradenství a účast v rozhodovacích 

procesech týkajících se ochrany životního prostředí. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu land 

trustů, americké obdoby pozemkových spolků. V páté kapitole jsou právní úpravy České republiky 

a Spojených států amerických porovnány a jsou navrženy některé další úpravy v českém právním 

řádu. 

 Cílem této diplomové práce je poskytnout základní analýzu právní úpravy týkající se 

pozemkových spolků v České republice a pozemkových spolků působících ve Spojených státech 

amerických, a poté některé aspekty právních úprav porovnat. Diplomová práce má také za cíl 

poskytnout některá vodítka k úpravám českého práva, které by mohly pomoci pozemkovým 

spolkům v jejich misi. Stát by měl vybízet vlastníky přírodně cenných pozemků ke spolupráci s 

pozemkovými spolky, ať už pomocí konkrétnější právní úpravy, která by vedla k větší důvěře v 

pozemkové spolky v očích veřejnosti, anebo pomocí ekonomické motivace. Pozemkovým 

spolkům by prospěla větší informovanost veřejnosti o jejich činnosti. V tomto aspektu snad bude 

tato diplomová práce alespoň malým přínosem. 

Klíčová slova: pozemkový spolek, dobrovolná ochrana životního prostředí, 

právní vztahy k pozemkům 
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Abstract 

Environmental protecting legislation in the context of land trust action 

This diploma thesis deals with legislation of land trusts. The concept of land trusts is not 

very known in the Czech republic - neither in the legal section - altough this instrument is really 

perspective in environmental protection. Land trusts are not dependent to state power. Land trust 

can be described as nonprofit nongovernmental organization which associates people who want to 

voluntarily participate in environmental protection in their surroundings. They are not motivated 

neither by state organizations nor by economic aspects. They are protecting the environment on 

the basis of their highly positive relationship with nature and on the basis of their responsibility 

towards environment. 

The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter reveals what is land trust, 

how it can be estabilished and what is the essence of its mission. In the second chapter there are 

various legal relationships described which are used by land trusts for value land care purpose. 

There are also introduced some of the legal instruments used by land trusts. The third chapter 

enumerates another environmental actions of land trusts such as ecological education, ecological 

advicing and participation in the decision - making processes concerning environmental 

protection. In the fourth chapter there is legislation of American land trusts described. The last 

fifth chapter contains of comparison of the Czech and the American land trust legislation. There 

are also some adjustments of Czech legislation proposed. 

The object of this diploma thesis is to provide essential analysis of Czech and American 

land trust legislation and to compare some of the features of both legislations. Another purpose is 

to provide some guides to adjustments of the Czech legislation which could help land trusts to 

fulfill their object. The state government should encourage naturally value land owners to 

cooperate with land trusts. The state should do it through more specific legislation which could 

increase the trust of the public or through economic motivation. Land trusts would appreciate if 

the public would be more informed about land trusts action. In this aspect the diploma thesis could 

possibly be at least little helpful. 

Klíčová slova: land trust, voluntary environmental protection, land legal 

relationships 

 


