
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 


