
 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

JUDr. Hana POJEROVÁ 

 

 

 

 

VLASTNICKÉ PRÁVO A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

Školitel: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

 

 

 

Katedra práva životního prostředí 

 

 

 

 

V Praze dne 15.8.2012 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracovala samostatně, všechny použité 

prameny a literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu. 

 

 

V Praze dne 15.8.2012 

 

 

Hana Pojerová 



3 

 

OBSAH 
 

 

OBSAH ...................................................................................................................................... 3 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 5 

KAPITOLA I. ............................................................................................................................. 7 

VLASTNICKÉ PRÁVO ............................................................................................................ 7 

Historický úvod ....................................................................................................................... 7 

Úprava vlastnických vztahů v novém občanském zákoníku .................................................. 9 

Ústavní zakotvení vlastnického práva .................................................................................. 11 

Právní pojetí věci .................................................................................................................. 13 

Příslušenství a součást věci ................................................................................................... 16 

Omezení vlastnického práva ................................................................................................. 23 

Možnosti vyvlastnění ............................................................................................................ 33 

Ochrana vlastnického práva .................................................................................................. 35 

SHRNUTÍ ............................................................................................................................. 39 

KAPITOLA II. ......................................................................................................................... 41 

POJMY PŘÍRODA A KRAJINA ............................................................................................ 41 

KAPITOLA III. ........................................................................................................................ 45 

PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................................. 45 

KAPITOLA IV. ........................................................................................................................ 51 

STŘETY VLASTNICKÉHO PRÁVA A OCHRANY PŘÍRODY ......................................... 51 

ČÁST 1. ................................................................................................................................ 53 

Kategorie omezení vlastnického práva ve vztahu k ochraně přírody a krajiny .................... 53 

Obecná ochrana přírody ..................................................................................................... 54 

SHRNUTÍ .......................................................................................................................... 78 

Zvláštní ochrana přírody .................................................................................................... 79 

SHRNUTÍ ........................................................................................................................ 106 

Soustava Natura 2000 ...................................................................................................... 110 

SHRNUTÍ ........................................................................................................................ 120 

ČÁST 2. .............................................................................................................................. 122 

Náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření ............................................. 122 

Náhrada újmy v obecné ochraně přírody ......................................................................... 137 



4 

 

Náhrada újmy ve zvláštní ochraně přírody ...................................................................... 143 

Náhrada újmy v územích soustavy Natura 2000 ............................................................. 151 

Náhrada újmy a zvláštní druhová ochrana ...................................................................... 153 

Náhrada újmy za omezení a zákaz činnosti ..................................................................... 156 

SHRNUTÍ ........................................................................................................................ 157 

ČÁST 3. .............................................................................................................................. 158 

Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy .............................. 158 

SHRNUTÍ ........................................................................................................................ 166 

KAPITOLA V. ....................................................................................................................... 167 

NÁSTROJE OCHRANY ....................................................................................................... 167 

ADMINISTRATIVNĚ-PRÁVNÍ NÁSTROJE .................................................................. 169 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE ............................................................................................. 176 

NÁSTROJE NÁKLADOVÉ (FINANČNĚ NEGATIVNÍ) ............................................ 177 

NÁSTROJE PODPŮRNÉ (FINANČNĚ POZITIVNÍ) .................................................. 189 

ZAJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A KOMPENZACE ZTRÁT NA PŘÍRODNÍM 

PROSTŘEDÍ ................................................................................................................... 197 

VZDĚLÁVÁNÍ, INFOMACE A ÚČAST VEŘEJNOSTI ................................................. 205 

DOBROVOLNÉ DOHODY ............................................................................................... 207 

KONCEPČNÍ NÁSTROJE ................................................................................................. 210 

SANKČNÍ NÁSTROJE ...................................................................................................... 219 

SHRNUTÍ ........................................................................................................................... 222 

ZÁVĚR ................................................................................................................................... 223 

POUŽITÁ LITERATURA: .................................................................................................... 228 

Klíčová slova/Key words ....................................................................................................... 235 

Anotace ................................................................................................................................... 236 

Annotation .............................................................................................................................. 239 

Summary ................................................................................................................................ 241 

PŘÍLOHA ............................................................................................................................... 245 

 



5 

 

ÚVOD 
 

 

Ve své disertační práci se budu zabývat vztahem mezi vlastnickým právem (a to 

zejména vlastnictvím nemovitostí, tedy pozemků a staveb, ale i věcí movitých, jako obecným 

institutem soukromého práva) a ochranou přírody a krajiny (zejména ochranou přírodních 

stanovišť a ohrožených druhů rostlin a živočichů, ochranou lesních a vodních ekosystémů a 

ochranou půdy) jako institutem převážně práva veřejného, vzájemnými vazbami těchto dvou 

institutů a řešením případných kolizních situací.  

 

Téma jsem zvolila z několika důvodů, jedná se o střet dvou právních institutů, které 

pomyslně stojí na opačné straně „spektra“ teorie práva – na jedné straně vlastnictví – 

soukromoprávní institut, jehož definici vytvořili již právníci ve starověkém Římě – na straně 

druhé ochrana přírody – veřejnoprávní institut, který je z pohledu historie právních systémů 

novinkou, která však stále nabývá na významu. Dalším důvodem mého zájmu o dané téma je 

skutečnost, že ochrana přírody a životního prostředí jako celku se v současné době stává stále 

aktuálnějším tématem nejenom mezi teoretiky právní vědy, ale i ve zcela praktické rovině. 

Protože člověk zabírá stále více prostoru v krajině, je nutnost řešit střety mezi zájmy 

soukromých osob a veřejným zájmem častěji, což sebou nese i vznik nových metod, nástrojů 

a postupů k řešení těchto situací. 

Prvním a nepochybně nejdůležitějším kolizním nástrojem je právo, a to jak na národní, 

tak unijní a mezinárodní úrovni. Rozsah tématu ve své práci omezuji na řešení vztahu 

omezení výkonu vlastnického práva ve vztahu k ochraně přírody a krajiny v České republice.  

 

V rámci práce se pokusím odpovědět na následující otázky:  

1. Jaké jsou meze výkonu vlastnického práva ve vztahu k ochraně životního prostředí, je 

zřejmé již z Listiny základních práv a svobod, ale jaké jsou meze v případě přírody a 

krajiny? 

2. Co z přírody a krajiny, resp. jejich částí lze de lege lata vlastnit, resp. nelze (absolutně 

či relativně), a co to vlastně pro stav přírody a krajiny může znamenat z hlediska jejího 

zachování, ohrožení, rozvoje, využívání? 

3. Působí výkon vlastnického práva na přírodu, ekosystémy, druhovou biodiverzitu, 

krajinné celky, atd. vždy jen negativně? 
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4. Může být výkonem vlastnického práva příroda a krajina také chráněna? Resp. může 

být výkon vlastnického práva též v zájmu ochrany přírody a krajiny? 

5. Při výkonu vlastnického práva se bavíme jen o ochraně přírody (v konzervačním 

přístupu) nebo i o aktivním managementu a tvorbě krajiny?  

6. Jak se odráží v ochraně přírody současné pojetí právních nástrojů přímého a 

nepřímého působení ve vztahu k výkonu vlastnického práva? 

7. Odpovídá platná právní úprava praktickým požadavkům ochrany přírody? Jaké změny 

de lege ferenda by měly být provedeny, pokud jde o zajištění ochrany přírody a 

krajiny před negativními důsledky výkonu vlastnického práva? 

 

Disertační práce je zpracována ke dni 31.7.2012 a odráží tedy stav právního řádu 

k tomuto dni. Při zpracování této práce byly použity zejména logická metoda, analýza a 

syntéza a metoda jazyková. 

 

Tato práce by nikdy nemohla být zpracována bez pomoci pana prof. JUDr. Milana 

Damohorského, DrSc., kterému tímto děkuji. Dále bych za pomoc, materiály a podporu ráda 

poděkovala Doc. JUDr. Vojtěchu Stejskalovi, Ph.D., JUDr. Janě Hůlkové, RNDr. Janu 

Plesníkovi, CSc. a Mgr. Lence Tomáškové. Poděkování za trpělivost a podporu patří i mojí 

rodině, bez jejíž podpory by tato práce nikdy nemohla vzniknout. 
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KAPITOLA I. 

VLASTNICKÉ PRÁVO 
 

 

Historický úvod 

 

Právo vlastnické je nejdůležitějším a základním právem věcným.
1
 Jako takové je 

zakotveno již v ústavních pramenech jednotlivých států, byť ne ve všech právních řádech je 

pojetí vlastnického práva totožné. Definice a obsah vlastnického práva se mění jak v prostoru, 

tak v čase.  

Pojem vlastnického práva jako práva věcného (iura in re) byl znám již starověké 

římskoprávní vědě – základní zásady vlastnického práva nalezneme již v zákoně 12 desek,
2
 ze 

kterého byly přeneseny i do zákoníku „Corpus iuris civilis“ (tzv. Justiniánský kodex), 

kodifikace římského práva provedenou na podnět byzantského císaře Justiniána I. v 6. století 

n. l. 

Výklad k institutu vlastnictví, pojetí a rozdělení věcí a ochraně práv vlastníka vůbec 

můžeme nalézt i v proslulé Učebnici Gaiově
3
 konkrétně jde o komentář druhý uvedeného 

díla.
4
 

Nicméně výklad pojmu vlastnictví, jak ho známe a chápeme v současnosti, je nutné 

přičítat až středověkým římskoprávním školám v době tzv. recepce římského práva.
5
 

                                                           
1
 Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. vydání, 

ASPI 2002, str. 263. 
2
 Zákon nebo Zákoník dvanácti desek (latinsky Lex nebo Leges duodecim tabularum) je nejstarší kodifikace 

římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Jednalo se o dvanáct bronzových desek, které byly vystaveny na 

Foru Romanu v Římě. 
3
 Gaiovo dílo Institutionum commentarii quattuor, neboli Učebnice práva ve čtyřech knihách, napsané v 

posledních 2. století n. l., patří mezi klasické texty římského práva. Již v době svého vzniku bylo toto dílo 

zamýšleno jako učebnice práva a díky tomu je jeho výklad nejen systematický, ale také srozumitelný. Gaius 

samotný je postavou téměř mystickou, o jeho životě není skoro nic známo, nicméně jeho Učebnice patří mezi 

základní římskoprávní díla vůbec. 
4
 Více viz Gaius: „Učebnice práva ve čtyřech knihách“, v překladu Jaromíra Kincla, Doplněk 1981.  

5
 Vliv římského práva na moderní právo soukromé je třeba hledat v recepci římského práva, kdy římské právo 

sloužilo jako vzor při formování středověkých a moderních právních řádů. Tuto recepci může vnímat ve dvojím 

smyslu (recipováno bylo nejen hmotné právo samo, nýbrž též římská právní věda a právní myšlení). V 

materiálním smyslu se jedná o přenos konkrétních norem římského práva do právních řádů jiných států. Díky 

tomu, že římské právo sloužilo jako vzor a že metody římských právníků byly studovány a napodobovány, stalo 

se římské právo vzorem pro moderní právní vědu - termíny, principy a postupy dodnes používané mají svůj 

původ v právu římském a krom toho díky vnitřní dokonalosti římského práva je studováno i v zemích, které 

nestály přímo pod vlivem římského práva. Navíc bylo římské právo užito jako vzor při vzniku tzv. velkých 
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Základním atributem vlastnického práva dle pojetí starořímských právníků je jeho trvalost 

(jde tedy o trvalý vztah osoby k věci), výlučnost (možnost vyloučit působení kohokoli jiného 

na věc) a přímost (vlastník je „pánem“ věci a může tedy přímo ovlivňovat její osud).
6
 Toto 

klasické (římskoprávní) pojetí vlastnického práva jako práva absolutního
7
 doznalo 

pochopitelně v průběhu času změn, dnes již není možné definovat vlastnické právo jako 

neomezené (neomezenost definičním znakem vlastnického práva není) právní panství nad 

věcí, nicméně obsah vlastnického práva jako souboru dílčích práv je stále stejný. 

Právo vlastnické jako jedno z nezadatelných práv člověka prohlašuje již Deklarace 

práv člověka a občana (La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), vydaná dne 

26.8.1789 francouzským Ústavodárným národním shromážděním. Deklarace obsahovala 

sedmnáct článků, které výrazně ovlivnily pojetí evropského nahlížení na práva zde začleněná. 

Mimo jiné je zde v článku 2 vlastnictví uvedeno jako jedno z „přirozených a nezadatelných 

práv“ vedle svobody, bezpečnosti a práva na odpor proti útlaku (tedy dle současného českého 

ústavního pojetí je zařazeno mezi základní lidská práva a svobody). V článku 17 Deklarace je 

toto prohlášení ještě posíleno a doplněno, neboť je zde uvedeno, že „…vlastnictví je 

nedotknutelným a posvátným právem….“ a navíc je zde uveden institut známý i českému 

právnímu řádu, tj. vyvlastnění slovy „….nikdo ho (vlastnictví) nemůže být zbaven kromě 

případu, kdy by to vyžadovala zákonně zajištěná veřejná nezbytnost (v našem právním řádu je 

užíván termín veřejný zájem), a pod podmínkou spravedlivého a předchozího odškodnění (v 

našem pojetí „za náhradu“).“ 

Jednou z nejúplnějších kodifikací soukromého práva na našem území byl Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch, Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 (dále jen „ABGB“).
8
 V 

českých zemích platil do r. 1950 (a v části věnované pracovnímu právu až do 1. 1. 1966). V 

Rakousku platí ABGB, v modifikované podobě, dodnes. Byl vydán s platností pro všechny 

země habsburské monarchie, s výjimkou Uher, jako císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s. dne 

1. června 1811, který nabyl účinnosti od 1. ledna 1812.  

ABGB je pravděpodobně dosud nejrozsáhlejší kodifikací soukromého práva na území 

kontinentální Evropy. Obsahoval ustanovení o osobních právech, občanství, rodinném právu 

(manželství, péče o děti, rozvod, …), věcných právech (vlastnictví, držba, věcná práva k věci 

                                                                                                                                                                                     

kodifikací soukromého práva v 19. století ve Francii, Rakousku, Německu a tak se tyto zákoníky opírají o 

systém a základní principy římského práva. Do moderních zákoníků bylo přejato velké množství právních 

institutů, i celá právní odvětví jsou silně romanizována. 
6
 Hovoříme zde o tzv. „právním panství“, čímž je zdůrazněn mocenský ráz vlastnického práva. 

7
 Více viz Kincl J., Urfus V., Skřejpek M.: „Římské právo“, C.H.BECK 1997, str. 154. 

8
 Zde citace ABGB 946/1811 sb.z.s. OBECNÝ ZÁKONÍK OBČANSKÝ, ve znění předpisů jej měnících a 

doplňujících ke dni 1.1.1925. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavod%C3%A1rn%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD
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cizí – služebnosti, …), zástavním právu a mnoha dalších institutech, které jsou obsahem 

soukromého práva dodnes, a které jsou i předmětem této práce. Jak významnou normou 

ABGB ve skutečnosti byl, je patrné i ze skutečnosti, že byl nepochybně předlohou při 

přípravě nového českého občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), samozřejmě po přizpůsobení 

jazyka současnému právnímu a společenskému prostředí.  

 

Úprava vlastnických vztahů v novém občanském zákoníku 

 

Současná právní teorie definuje vlastnické právo jakou soubor dílčích práv (atributů 

vlastnictví), jejichž výčet (byť neúplný) je uveden v § 123 zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se o oprávnění věc držet (ius possidendi), věc 

užívat (ius utendi) či neužívat (ius non utendi) a brát z ní plody a jiné užitky (ius fruendi), a 

nakládat s ní (ius dispodendi) zahrnující právo věc zcizit (ius alienaci) ale i právo ji zničit (ius 

abutendi).
9
 

 

Dne 3. února 2012 byl pod č. 89/2012 Parlamentem ČR schválen nový občanský 

zákoník (dále jen „nový OZ“). Tato nová úprava přinese od 1.1.2014 zásadní změny do pojetí 

občanského práva, neboť nový OZ rozšířil jeho tradiční obsah, když nově komplexně 

upravuje rodinné právo (část druhá), v části čtvrté komplexně upravil smluvních typy 

občanského i obchodního práva (včetně smluv, které zatím obsahuje obchodní zákoník) atd. 

Nový OZ je značně rozsáhlým dílem, má 3081 paragrafů a je na něm na první čtení patrná 

zřejmá inspirace rakouským ABGB.  

Nový OZ se např. v § 506 vrací k zásadě opuštěné pro české země 31.12.1950, kdy byl 

ABGB
10 

nahrazen novým občanským zákoníkem,
11

 že stavba je součástí pozemku 

(superficies solo cedit), zatímco současně platná právní úprava obsažená v § 120 odst. 2 

občanského zákoníku naopak (poněkud nelogicky) uvádí, že „Stavba není součástí pozemku.“ 

Pozemek a budova na něm umístěná jsou nyní dvěma samostatnými věcmi v právním slova 

                                                           
9
 Více viz Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. 

vydání, ASPI 2002, str. 267. 
10

 Po celou dobu jeho platnosti občanský zákoník ABGB nikdy nevyšel v českém znění ve sbírce zákonů ČSR. 

Ačkoliv Československo přijalo nový občanský zákoník v roce 1950 a další nový kodex přijalo v roce 1964, 

poslední ustanovení ABGB byla definitivně zrušena až 1. ledna 1965, když tehdy nově přijatý zákoník práce č. 

65/1965 Sb. zrušil XXVI. hlavu ABGB. 
11

 Tzv. střední občanský zákoník byl přijat 25. října 1950 jako zákon č. 141/1950 Sb. Byl ještě celkem kvalitní, 

ale vycházel již z tzv. „užší koncepce“ občanského práva. Hlavními deformacemi středního občanského 

zákoníku bylo vedle opuštění zásady superficies solo cedit zúžené pojetí věci a rozlišování druhů vlastnictví. 
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smyslu (pokud je jedna osoba současně vlastníkem pozemku i stavby na něm umístěné, je 

vlastníkem dvou různých věcí v právním smyslu a může s nimi proto samostatně disponovat). 

Naopak je možné (a v praxi běžné), že vlastníkem budovy a pozemku jsou rozdílné osoby, 

což vede k častým sporům (týkajícím se zejména práva přístupu vlastníka stavby ke stavbě 

přes pozemek jiného vlastníka
12

), které jsou mnohdy nuceny řešit soudy dle ustanovení § 

151o, odst. 3 občanského zákoníku.
13

  

Nový OZ se vrací k tradičnímu a dle mého názoru správnému řešení ve svém § 506 

odst. 1, kde se říká, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby 

zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně 

toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ Součástí pozemku je dle současné 

úpravy i dle nového OZ i rostlinstvo na něm vyrostlé (§ 507 nového OZ). Úprava změny 

právních vztahů k pozemku a stavbě na něm stojící k účinnosti nového OZ je uvedena v § 

3054 a násl.
14

  

V oblasti vlastnického práva je oproti dnešní úpravě změna v pojetí věci v právním 

smyslu – předmětem vlastnického práva mají být věci hmotné i nehmotné. Nový OZ se vrací 

k rakouskému (a u nás dříve platnému) širokému pojetí věci v právním slova smyslu – věcí 

mají být všechny předměty hmotné i nehmotné, dle § 489 nového OZ je věcí v právním 

smyslu „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“.
15

 Široké vymezení zahrnující 

pojmově jako věci v právním smyslu věci hmotné i nehmotné (např. předměty spadající do 

kategorií průmyslového a jiného duševního vlastnictví, zaknihovaných cenných papírů, 

investičních nástrojů typu opcí, swapů, futures nebo forwardů atd.) vyhovuje lépe praktické 

potřebě i hledisku zdejšího ústavního pořádku.
16

 

Nový OZ se věnuje i právnímu pojetí zvířat (ta jsou dnes právní teorií považována za 

věci v právním smyslu, občanský zákoník o nich výslovné ustanovení nemá), když vyhovujíc 

tak hlasům požadujícím změnu v současné právní úpravě výslovně stanovuje, že živé zvíře 

není věcí ve smyslu práva. Ustanovení o věcech se nadále mají na živá zvířata použít pouze 

                                                           
12

 Viz rozsudek NS sp. zn. 22 Cdo 2317/2004 ze dne 30.8.2005 „Podle § 151o odst. 3 občanského zákoníku lze 

zřídit věcné břemeno jen ve prospěch vlastníka stavby, nikoli ve prospěch vlastníka pozemku. Jestliže občanský 

zákoník upravuje zřízení věcného břemene výlučně ve prospěch jediného subjektu – vlastníka stavby, nelze zřídit 

věcné břemeno ve prospěch vlastníka jiné nemovité věci, tedy ani ve prospěch vlastníka pozemku.“ 
13

 Např. rozsudek NS, sp. zn. 22 Cdo 1438/2004 z 16. 5. 2005, zdůraznil, že rozhodnutí soudu podle § 151o odst. 

3 občanského zákoníku patří mezi rozhodnutí konstitutivní, které „nedeklaruje již existující práva a povinnosti, 

ale zasahuje do hmotněprávní sféry účastníků tak, že zakládá nebo ruší subjektivní práva a povinnosti. K 

takovému zásahu je třeba výslovného ustanovení zákona, který výjimečně dovoluje soudu z podnětu žalobce 

zasáhnout do soukromých práv a povinností.“ 
14

 Účinnost nového OZ nastane k 1.1.2014. 
15

 Zde je možné vysledovat přímou inspiraci ABGB, který v§ 285 uváděl „Všechno, co od osoby je rozdílné a 

slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním smyslu.“ 
16

 Důvodová zpráva k návrhu nového OZ, str. 117. 
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přiměřeně, a to jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete jako živého tvora 

(ustanovení § 494 nového OZ
17

). Nový OZ tedy nebere tedy zřetel jen na samotné zvíře, ale i 

na jeho pána a bere v ochranu i jejich vzájemný vztah a emoční vazbu. Ustanovení nového 

OZ formulují pravidla, že zvířata nejsou věcmi, že je chrání zvláštní zákony a že předpisy o 

věcech na ně lze aplikovat jen v mezích, kde pro zvířata neplatí odchylná úprava. Pojetí 

zvířete v novém OZ je oproti předpisům veřejného práva (např. zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání) širší a neomezuje se jen na obratlovce. Ze soukromoprávního 

hlediska jsou zvířaty nejen obratlovci, ale i bezobratlí, jsou-li schopni cítit bolest nebo stres. 

Tento přístup je přímo v textu nového OZ vyjádřen poukazem na povahu živého tvora. Živým 

tvorem ve smyslu ustanovení § 494 nového OZ nejsou jenom obratlovci.
18

 

Nový OZ obsahuje i zvláštní ustanovení pro škody při poranění zvířete a to v § 2970 

(Náhrada při poranění zvířete), když uvádí, že škůdce je povinen nahradit účelně vynaložené 

náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je vynaložil (tedy nejenom 

vlastníkovi). K účelnosti vynaložených nákladů stanovuje, že „Náklady spojené s péčí o 

zdraví nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný 

chovatel v postavení poškozeného.“ V podstatě se tedy jedná o náhradu nemajetkové újmy 

obsažené v citovém vztahu ke zvířeti, nejenom o náhradu škody na věci. Naopak na škody 

způsobené zvířetem pamatuje nový OZ v § 2933 a násl. taktéž speciální úpravou.  

 

Ústavní zakotvení vlastnického práva  

 

Právním základem ústavního zakotvení vlastnického práva je v českém právním řádu 

ustanovení ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod (dále jen 

„Listina”), a to konkrétně článek 11. V prvním odstavci tohoto článku je stanoveno, že 

„Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah 

a ochranu“. Listina tedy řadí vlastnické právo mezi základní lidská práva a svobody (hlava 

II.). Klíčovým slovem této definice je spojení „vlastnit majetek“. Listina neprohlašuje, že 

základním lidským právem je vlastnictví jako takové, ale právo být vlastníkem, tedy nabývat 

vlastnické právo k věci. Další větou odstavce 1 článku 11 Listiny je stanovena rovnost 

vlastnického práva všech vlastníků (rovnost nicméně nemůže být chápana jako stejnost ve 

                                                           
17

 „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o 

věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“ 
18

 Důvodová zpráva k návrhu nového OZ, str. 120. 
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vztahu k věcem, ale ve vztahu k právům). Rovnost zde však také neznamená neomezenost (v 

nejobecnějším smyslu slova) neboť slovy „stejný zákonný obsah a ochranu“ Listina 

vyjadřuje, že všichni vlastníci mají stejná práva, ale i povinnosti (vyjadřuje toto pojetí slovem 

obsah, obsah vlastnického práva je tedy dle Listiny pro všechny stejný) a požívají stejné 

ochrany (tedy ochrany právní) proti každému narušiteli. Stejný závěr můžeme dovodit i 

z ustanovení § 124 platného občanského zákoníku „Všichni vlastníci mají stejná práva a 

povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana.“ Zde jsou však již povinnosti vlastníků 

jako nedílné součásti obsahu práva vlastnického uvedeny přímo.
19

 

Vlastnické právo je typickým představitelem práv označovaných jako absolutní 

(můžeme chápat i jako nezávislé). Jeho specifickým rysem, který z vlastnického práva činí 

zcela výjimečný soukromoprávní institut, je skutečnost, že vlastníkova moc ovládat věc není 

závislá na současné existenci moci kohokoli jiného k téže věci a v téže době. To znamená 

nejen nezávislost tohoto práva na právu někoho jiného, ale i to, že oprávnění jednoho určitého 

subjektu (vlastníka) odpovídají povinnosti všech subjektů (vlastníků) ostatních. Přesto i 

vlastnické právo má v pojetí naší právní úpravy nemálo omezení, nelze tedy říci, že vlastnické 

právo lze vykonávat absolutně. Listina vyjadřuje toto omezení výkonu vlastnického práva 

hned v úvodu odstavce 3 článku 11 slovy „Vlastnictví zavazuje.
20

 Nesmí být zneužito na újmu 

práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“
21

 

Omezení vlastnického práva vlastnickým právem druhých je obdobnými slovy 

vyjádřeno v občanském zákoníku a to např. v ustanovení § 126 odstavci prvním takto: 

„Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného 

nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.“ Jedno z omezení tedy vyplývá již z rovného 

postavení všech vlastníků (viz také již zmiňované ustanovení § 124 občanského zákoníku). 

Vlastnictví každého z nich má stejný obsah, stejná oprávnění. Z této skutečnosti pak logicky 

vyplývá, že meze výkonu oprávnění vlastníka určité věci začínají tam, kde se setkávají 

                                                           
19

 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 25 Cdo 2471/2000 „Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke 

škodám (§ 415 občanského zákoníku), znamená pro vlastníka nemovitosti povinnost užívat a spravovat svůj 

majetek tak, aby jeho stav nezpůsobil škodu jinému, tedy dbát i o to, aby na jeho vlastním pozemku byla 

provedena opatření zamezující či snižující možnost vzniku škody na zdraví, na majetku a jiných hodnotách, a 

pokud již škoda hrozí, učinit opatření k jejímu odvrácení.“ 
20

 Někdy je v souvislosti s tímto výrazem hovořeno o „sociálním aspektu“ vlastnictví či „principu sociální vazby 

vlastnictví“. 
21

 V této souvislosti nutno poznamenat, že právní terminologie Listiny není zcela přesná a homogenní – odstavec 

1 a 4 článku 11 používá výrazu „vlastnické právo“, ale v odstavcích 2 a 3 téhož článku ve stejném smyslu 

používá výrazu „vlastnictví“ (stejnou nepřesnost lze nalézt i v občanském zákoníku, č. 40/1964 Sb., kde je v § 

123 hovořeno o předmětu „vlastnictví“ zatímco např. v § 126 o „vlastnickém právu“). Z výkladu všech těchto 

ustanovení však lze dovodit, že výraz „vlastnické právo“ i „vlastnictví“ jsou považovány za synonyma a budu je 

tedy takto používat i v této práci. 
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s obdobnými oprávněními jiného vlastníka jiné věci. Jestliže má vlastník jedné věci právo 

zasáhnout do práv jiného vlastníka k jiné věci, musí mu to umožňovat zákon. Základním 

principem, na základě kterého bude zákon takový zásah umožňovat, bude princip reciprocity 

(vzájemnosti). To znamená, že vlastník při výkonu svého práva k určité věci může zasahovat 

do výkonu práv jiného vlastníka jen v rozsahu, v jakém by sám byl ochoten takovýto zásah do 

svého vlastnického práva strpět. V zákoně se obvykle tato míra možného zasahování do 

vlastnického práva jiného vlastníka označuje jako ,,míra odpovídající poměrům“.
22

 

Mezinárodněprávní vyjádření stejné zásady lze nalézt např. v článku 1 Dodatkového 

protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
23

 „Každá fyzická nebo 

právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého 

majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady 

mezinárodního práva.“ 

Listina obsahuje i omezení výkonu vlastnického práva ve vztahu k ochraně životního 

prostředí v článku 11 odst. 3, věta třetí „Jeho (práva vlastnického) výkon nesmí poškozovat 

lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Omezuje tedy 

výkon vlastnického práva jednotlivce nejenom obdobným právem třetí osoby, ale i zájmem 

společnosti (ochrana přírody a životního prostředí nepochybně zájmem společnosti jsou, což 

vyplývá z povahy životního prostředí jako veřejného statku). Zásah do životního prostředí 

jednoho subjektu automaticky znamená zásah do životního prostředí dalších osob, jejichž 

okruh závisí na intenzitě takového zásahu.
24

 

 

Právní pojetí věci 

 

Aby bylo možné zabývat se vztahy práva vlastnického k jiným právům, je nutné 

nejprve vyjasnit, co je, resp. co může být předmětem (objektem) vlastnictví – tedy pojem 

věci. ABGB uváděl v § 285 „Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje 

věc v právním smyslu.“ Nový OZ definici v podstatě přebírá, v modernějším jazyce v § 489 

uvádí „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Platný 

občanský zákoník v § 118 uvádí v podstatě stejnou definici jen současným jazykem, tedy že 

objektem vlastnického práva jsou (1) věci, (2) práva (pokud to jejich povaha připouští), (3) 

                                                           
22

 Viz ustanovení § 126 odst. 1 věta první občanského zákoníku. 
23

 Publikována pod č. 209/1992 Sb. 
24

 Stejskal, V., Sobotka, M.: „Právo životního prostředí v judikatuře českých soudů“, in Jurisprudence č. 2/2006. 
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jiné majetkové hodnoty a též (4) byty nebo nebytové prostory. Přesnou definici pojmu věc 

občanský zákoník neuvádí (v podstatě to ani není možné), nicméně podstatu věci v právním 

smyslu (tedy jako objekt vlastnictví) definují její vlastnosti. 

 

1. Věc, způsobilá být vlastnictvím musí být v prvé řadě hmotný předmět
25

 – tedy mít 

fyzický základ, být ovladatelná a sloužit potřebám lidí (kumulativně) s tím, že ovladatelnost a 

užitečnost je nutno posuzovat objektivně. Věcí však dle současného právního i faktického 

stavu může být i ovladatelná přírodní síla
26

 (elektrická energie, jaderná energie,…). 

Právní teorie kategorizuje věci podle různých kritérií – movité a nemovité, 

zastupitelné (suroviny, oděvy, peníze,…) a nezastupitelné (originál uměleckého díla, …), 

určené druhově a individuálně (typicky např. stavby), zužitkovatelné (potraviny) a 

nezužitkovatelné, reálně dělitelné a nedělitelné apod.
27

 

 

Specifické postavení v tomto systému má věc hromadná, jejíž definici sice právní řád 

neobsahuje, ale v některých právních předpisech můžeme toto označení nalézt – tak např. 

v ustanovení § 153 odst. 1 občanského zákoníku se uvádí „Zástavou může být věc movitá 

nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná…“, nebo § 5 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku (dále jen „obchodní zákoník“) „Podnik je věc hromadná…“. Lze tedy 

shrnout, že věcí hromadnou se myslí soubor předmětů, které jsou buď vlastníkem určeny 

k užívání společně (stádo ovcí, sbírka mincí), neboť jejich samostatné užívání je bezúčelné 

(pár rukavic). K osvětlení právního pojetí věci hromadné přispívají i soudy svými 

rozhodnutími, i když se nedá říci, že vždy ku prospěchu věci (tedy k přesnějšímu stanovení, 

co je věcí hromadnou, resp. jaký je právní režim nakládání s ní). 

V této souvislosti považuji za důležitý rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2007, 

sp. zn. 28 Cdo 1080/2005 týkající se platnosti nájemní smlouvy, je-li předmětem nájmu na 

základě jedné nájemní smlouvy soubor nebytového prostoru a parkovacích stání. V tomto 

rozhodnutí NS připouští možnost platného nájmu souboru věcí, podle okolností např. bytu, 

nebytového prostory, pozemku, které se pronajímají ke specifickému účelu jako ucelený 

soubor, jako věci hromadné (universitas rerum). Obdobně NS rozhodl ve věcně navazujícím 

rozsudku 32 ODO 1263/2006 ze dne 24.7.2007, když uvedl, že rozhodující pro klasifikaci, 

zda se jedná o věc hromadnou je vůle účastníků (viz odůvodnění uvedeného rozhodnutí 

                                                           
25

 Na rozdíl od starořímské úpravy, ve které mohli být objektem vlastnictví i lidí, tedy otroci. 
26

 Viz § 134 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku: „Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla….“ 
27

 Více k dělení a podstatě věci v právním smyslu viz Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo 

hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. vydání, ASPI 2002, str. 225 a násl. 
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„…smyslem a účelem nájmu bylo pronajmout jednotlivé věci (nebytové prostory a parkovací 

místa) jako ucelený soubor, jako věc hromadnou, neboť projev vůle účastníků směřoval 

nikoliv k tomu, aby nájemce užíval samostatně a nezávisle na sobě nebytové prostory a 

parkovací místa, ale aby tyto věci, které za odlišných okolností tvoří samostatný předmět 

občanskoprávních vztahů, byly užívány společně jedním nájemcem…“.)  

 

2. Věcí v právním smyslu jsou také práva – tedy ne každé právo je způsobilé být 

předmětem vlastnického práva. Typicky sem patří práva k pohledávce, neboť s nimi lze 

disponovat (lze je převést, mohou být předmětem zástavního práva apod.) ale i práva, resp. 

povinnosti z dluhu (dluh lze převzít, lze k němu přisoudit apod.). 

 

3. Pod pojmem jiné majetkové hodnoty se rozumí věci mající majetkovou hodnotu (tedy 

vyjádřitelnou v penězích), ale nemateriální podstatu. Obvykle sem bývají řazeny výsledky 

tvůrčí duševní činnosti (vynález, patent atd.) a také nehmotný substrát podniku – určité 

výrobní postupy, receptury, metody výroby atd. (obvykle označované jako know-how), ale i 

ovladatelné přírodní síly (např. elektrická, jaderná energie) za podmínky že tyto byly 

ovládnuty a slouží potřebám lidí (tedy splňují základní charakteristiku věci). 

 

4. Byty a nebytové prostory tvoří poněkud nelogicky samostatně uvedenou skupinu věcí 

– jsou zvláštním předmětem občanskoprávních vztahů (§ 118 odst. 2 občanského zákoníku). 

Z podstaty věci by byty a nebytové prostory měly být řazeny mezi nemovitosti, nicméně 

definici uvedené v občanském zákoníku neodpovídají (§ 119 odst. 2), mělo by tedy jít o věci 

movité. Navíc nahlížíme-li na byty a nebytové prostory striktně z pohledu definice objektu 

vlastnického práva (z pohledu věci), jako na samostatný předmět, pak musíme nutně dojít 

k závěru, že byt či nebytový prostor tvoří vždy fyzicky součást stavby (budovy) a není tedy de 

facto věcí v právním smyslu (není samostatným předmětem, je součástí jiné věci – v tomto 

případě stavby, resp. budovy). Aby nedocházelo ke sporům o právní povaze bytu a 

nebytového prostoru, jsou tyto výslovně občanským zákoníkem uvedeny jako předmět 

občanskoprávních vztahů. Tento nesoulad ještě umocňuje to, že na rozdíl od nemovitostí 

občanský zákoník definici bytu a nebytového prostoru neobsahuje. Co se rozumí bytem a 

nebytovým prostorem je vysvětleno v § 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen 

„zákon o vlastnictví bytů“). Nicméně zákon o vlastnictví bytů pracuje s pojmem „jednotky“ 

(jednotkou je byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový 

prostor jako vymezená část domu). Přitom je však nutné ještě zdůraznit, že § 3 odst. 2 zákona 
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o vlastnictví bytů, dle kterého se na jednotky přiměřeně užijí ustanovení právních předpisů 

týkající se nemovitostí, se vztahuje pouze na jednotky. Byty (bytové prostory), resp. nebytové 

prostory, které nejsou vymezené jako jednotky, tedy mohou spadat pod právní režim 

nemovitostí pouze per analogiam, případně se na ně za určité situace vztáhne právní režim 

nemovitostí, protože jsou v konkrétním případě posuzovány jako součást nemovitosti, ve 

které se nacházejí.
28

 Co se rozumí bytem (pouze však bytem jako jednotkou) je uvedeno 

v zákoně o vlastnictví bytů, s ohledem na to, že jinou definici právní předpisy neobsahují, je 

nutno tuto definici přijmout jako obecnou. Naproti tomu co je nebytový prostor obecně (tedy 

nejenom jako jednotka), definováno je a to zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor v jeho § 1 a je tedy nutno pracovat s touto definicí.  

 

Příslušenství a součást věci 

 

V souvislosti s výkladem o věcech je pro úplnost ještě nutné zmínit dva pojmy s tímto 

související, a to příslušenství věci a součást věci. 

 

A) Za příslušenství věci považuje občanský zákoník (§ 121 odst. 1) takové věci, které 

náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale 

užívány.
29

 Předpokladem je tedy existence věci hlavní, příslušenství této věci sdílí její osud 

(naopak to však neplatí), neznamená to však, že příslušenství není fakticky možné oddělit od 

věci hlavní (dočasné oddělení příslušenství, např. při jeho opravě nemění zásadně jeho 

charakter), jen je vlastníkem určeno, aby bylo s hlavní věcí trvale užíváno. 

Speciální úpravu upravuje občanský zákoník pro příslušenství bytu (§ 121 odst. 2) 

když uvádí, že „příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly 

s bytem užívány“ (jedná se zejména o spíž, komoru atd., za vedlejší místnosti se považují 

sklepní kóje, dřevník atd.). Obdobná speciální úprava příslušenství věci se týká pohledávek 

(dle § 121 odst. 3 občanského zákoníku jsou „příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z 

prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním“). 

Pro příslušenství je klíčovým rysem nejenom to, že je způsobilé být samostatným 

objektem právních vztahů, ale zejména to, že je vlastníkem věci hlavní určeno k užívání 

                                                           
28

 Dobeš P.: „Předmět nájmu bytů a nebytových prostor“, in časopis Právní rádce 2008, č. 12. 
29

 Dle § 294 ABGB „Příslušenstvím rozumí se to, co bývá s věcí trvale spojeno. Sem patří nejen přírůstek věci, 

pokud není od ní oddělen; nýbrž i vedlejší věci, bez nichž hlavní věci nelze upotřebiti nebo o kterých zákon nebo 

vlastník určil, aby se jich trvale k hlavní věci upotřebilo.“ 
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s touto věcí. Tak příslušenstvím auta je sada náhradních pneumatik, příslušenstvím 

nemovitosti – pozemku může být studna z betonových skruží, příslušenstvím budovy se může 

stát např. vedle stojící garáž. Znamená to, že sada náhradních pneumatik, studna z betonových 

skruží i garáž jsou samostatnými věcmi, které mohou být samostatně převáděny, ale vzhledem 

k funkčnímu spojení s jinými věcmi jsou označovány jako příslušenství. V konkrétním 

případě bude k určení, zda se jedná o samostatnou věc či příslušenství tedy vždy rozhodující 

vůle vlastníka. Předpokladem je vlastnické právo jednoho vlastníka k věci hlavní i k 

příslušenství. Dojde-li k převodu věci hlavní bez příslušenství nebo k převodu příslušenství 

bez věci hlavní na jinou osobu, právní povaha příslušenství zaniká, nezaniká však povaha 

příslušenství jako věci v právním smyslu.
30

 

 

Vzhledem k tématu této práce se v následujícím textu zaměřím zejména na 

příslušenství nemovitostí – pozemků a staveb. Kategorizace věcí na movité a nemovité je 

z pohledu právního řádu, ale hlavně z pohledu praxe kategorizací zásadní, neboť každá ze 

jmenovaných kategorií má vlastní právní úpravu týkající se zejména zcizení věci
31

, z povahy 

věci také možností dání věci do zástavy a další.
32

 

Mezi movité věci patří nejenom předměty jako takové, ale pravidla pro věci movité se 

aplikují i na obchodní podíl
33

 nebo např. cenné papíry.
34

  

Nemovitosti jsou definovány v § 119 odst. 2 občanského zákoníku jako pozemky a 

stavby spojené se zemí pevným základem. Klíčovými termíny jsou zde „pozemek“ a 

„stavba“. 

Definici pozemku obsahuje § 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (dále jen „katastrální zákon“). Pozemkem je dle katastrálního zákona „část 

zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, 

hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků“. Pozemek je zde 

definován bez rozlišení, zda se jedná o prostor pokrytý vodní plochou nebo lesem, stavební 

parcelu, případně zemědělsky obhospodařovanou plochu. Pozemky se dělí dle účelu užívání 
                                                           
30

 Více viz Pejšek, V.: „Součásti a příslušenství věci“, časopis Právní rádce 2007, č. 8. 
31

 Účinnost převodu movité věci nastává obvykle jejím předáním, účinnost převodu věci nemovité nastává 

zápisem této změny do katastru nemovitostí.  
32

 Ustanovení § 293 ABGB „Věci, které bez porušení jejich podstaty s jednoho místa na druhé lze přenášeti, jsou 

movité, jinak jsou nemovité. Věci, které o sobě jsou movité, pokládají se v právním smyslu za nemovité, tvoří-li 

na základě zákona nebo vlastníkova určení příslušenství nemovité věci.“ 
33

 Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku dle § 117a odst. 8 se pro zástavní právo k obchodnímu 

podílu použijí obecná ustanovení o movitých věcech. 
34

 Dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech „Na cenné papíry se vztahují 

ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.“ 
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na pozemky zemědělské (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní 

porosty a nezemědělské (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní 

plochy) a dále se pozemky charakterizují způsobem využití (např. plantáž dřevin, rybník, 

zbořeniště, dráha aj.).
35

 Pro účely evidence práv k pozemkům je užíván pojem parcela – dle 

ustanovení § 27 katastrálního zákona rozumíme parcelou „pozemek, který je geometricky a 

polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem“. 

Stavbou se rozumí nemovitost spojená se zemí pevným základem, byť právní řád 

definici stavby neobsahuje (za pevný základ se považuje spojení, které je schopno odolat 

účinkům přírodních vlivů lokality na věc a účinkům vlastního působení věci). Pojmovým 

znakem stavby jako nemovitosti je právě její neoddělitelnost od pozemku (parcely), na které 

je umístěna (mám na mysli neoddělitelnost faktickou nikoli právní – viz již výše zmíněná 

zásada superficies solo non cedit). Naopak všechny stavby nemusejí nutně být nemovitostmi – 

podstatným rysem pro určení, zda je stavba nemovitostí, je právě „spojení se zemí pevným 

základem“, např. stavební buňka či plechová garáž bude z pohledu práva věcí movitou.
36

  

Je také třeba upozornit, že stavby spojené se zemí pevným základem neztrácejí 

charakter nemovité věci, i když nejsou budovou ve smyslu katastrálního zákona
37

 (např. plot, 

studna atd.) nebo jsou budovou, která se do katastru nemovitostí nezapisuje
38

 (např. stodola 

tvořící příslušenství domu, nebo rozestavěná budova, o jejíž zápis nebylo požádáno atd.). 

 

Nepříliš jasně hovoří v této věci i judikatura Nejvyššího soudu ČR, v jehož judikatuře 

došlo k výraznému posunu výkladu právního pojetí příslušenství nemovitosti zejména při 

převodech nemovitostí na jiného vlastníka. Dle názoru vysloveného v rozsudku NS 28 CDO 

133/2001 ze dne 14.08.2001
39

 není nutné k platnému převodu příslušenství nemovité věci (v 

tomto případě se jednalo o hospodářská stavení – kůlny, chlévy, maštal, a další) kupní 

smlouvou, aby tyto stavby byly v kupní smlouvě výslovně vyjmenovány („Byly-li tyto vedlejší 

                                                           
35

 Viz vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí katastrální zákon. 
36

 V této souvislosti nelze nezmínit kuriozitu, která je výjimkou z uvedené definice nemovitosti a tou je 

mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pochopitelně není sporu o tom, že kostel je nemovitostí, nicméně 

v uvedeném případě základní znak nemovitosti, tedy „spojení se zemí pevným základem“ jaksi neobstojí. 

Z důvodu demolice staré zástavby v Mostě kvůli těžbě uhlí byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v roce 1975 

posunut o 841 m, aby byl zachráněn. Zdroj: http://cs.wikipedia.org.  
37

 Dle ustanovení § 27 písm. k) katastrálního zákona se budovou rozumí nadzemní stavba, která je prostorově 

soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 
38

 Tzv. „drobné stavby“ – dle ustanovení § 27 písm. m) katastrálního zákona jsou drobnými stavbami stavby 

s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m
2
 a výška 4,5 m, které plní 

doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování 

provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m
2
 a výška 

5 m.  
39

 Uvedené rozhodnutí bylo publikováno v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím 

C. H. Beck, pod C 678, svazek 9. 

http://cs.wikipedia.org/


19 

 

stavby s doplňkovou funkcí určeny stejným vlastníkem hlavní věci k tomu, aby s ní byly trvale 

užívány a byly s ní spojeny společným hospodářským účelem, tvoří příslušenství hlavní věci. 

To znamená, že tyto vedlejší stavby přecházejí jako příslušenství v případě převodu hlavní 

stavby na nabyvatele, aniž by je bylo třeba ve smlouvě výslovně uvádět a identifikovat.“)
40

. 

Výše uvedený právní názor Nejvyššího soudu k povaze příslušenství a převodů vlastnictví 

k němu doznal zásadní změny a lze ho považovat za překonaný. Dle rozhodnutí NS 31 CDO 

2772/2000 ze dne 11.09.2003 je naopak nutné, aby v případě převodu příslušenství 

nemovitosti bylo toto ve smlouvě výslovně identifikováno
41

 „Příslušenství tvoří věci 

samostatné, které mohou být samostatným předmětem právních vztahů a jejich právní režim 

nesleduje ze zákona bez dalšího režim věci hlavní. Platné právo nemá ustanovení o tom, že by 

na nabyvatele věci hlavní přecházelo i příslušenství věci. K převodu příslušenství na 

nabyvatele věci hlavní je vždy třeba projevit zákonem předepsaným způsobem vůli převést i 

příslušenství; nebyla-li vůle převést i příslušenství věci hlavní právně významným způsobem 

projevena, příslušenství na nabyvatele věci hlavní nepřechází. Opačný názor nelze opřít o 

žádné ustanovení platného práva.“
42

 

 

B) Naproti tomu, součástí věci je to co od ní nemůže být odděleno, aniž by se tím věc 

znehodnotila, tj. zničena nebo trvale poškozena tak, že ji nelze nadále užívat k účelu, ke 

kterému byla určena (§ 120 odst. 1 občanského zákoníku). Součást věci tedy není 

samostatnou věcí v právním smyslu. Na rozdíl od příslušenství tedy součást věci tvoří s věci 

jediný celek. Právní úkony týkající se pouze součásti věci tedy pojmově nepřicházejí v úvahu. 

Jistá specifika je opět možno spatřovat pro součást nemovitosti, resp. pozemku 

a stavby. Součástí pozemku, tj. nikoliv samostatnou věcí, jsou vždy trvalé porosty.
43

 

Vysazené trvalé porosty se stávají vlastnictvím vlastníka (všech spoluvlastníků) pozemku bez 

ohledu na skutečnost, kdo porosty na své náklady vysadil. Trvalé porosty nelze samostatně 

převést ani nelze převést vlastnické právo k pozemku, aniž by došlo k převodu vlastnictví k 

trvalým porostům.  

 

                                                           
40

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 28 Cdo 133/2001. 
41

 Stejný právní názor vyslovil Nejvyšší soud ČR také v rozsudku ze dne 25. 6. 1996, sp. zn. 3 Cdon 1053/96, 

podle kterého „příslušenství věci může být převedeno na nového nabyvatele, a to buď zároveň s věcí hlavní, nebo 

nezávisle na tomto převodu, nepřechází však vždy bez dalšího na nabyvatele věci hlavní. Ve smlouvě o převodu 

nemovitosti musí být proto vedle věci hlavní uvedeny a řádně identifikovány také věci, které jsou jejím 

příslušenstvím“. 
42

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 31 Cdo 2772/2000. 
43

 Viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku. 
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Pro posouzení co je a co není součástí pozemku, je nutné nejprve posoudit, zda ona 

součást, o kterou jde, je „pouhým“ zpracováním pozemku, druhem pozemku či zda se jedná o 

samostatnou věc ve smyslu § 118 odst. 1 občanského zákoníku. Dle judikatury Nejvyššího 

soudu se za součást pozemku považují zpevněné plochy, např. parkoviště,
44

 místní a účelové 

komunikace,
45

 tenisové kurty,
46

 venkovní úpravy nebo meliorační zařízení umístěná pod 

povrchem země. Podstatná je funkční spjatost s pozemkem a nemožnost oddělení, aniž by 

došlo ke znehodnocení pozemku. V těchto případech se jedná pouze o zpracování věci 

(stavební úpravy povrchu pozemku), nejde tedy o samostatné věci v právním smyslu.
47

 

Nutno však poznamenat, že Nejvyšší soud nemá zcela konzistentní názory na tuto 

problematiku. Rozdílné názory se týkají zejména velmi specifického postavení komunikace 

vzhledem k pozemku. Aby bylo možné dovodit, zda jsou komunikace součástí pozemku (a 

sdílí tak bez dalšího jeho právní osud) či jsou samostatnou věcí ve smyslu občanskoprávním 

(a jsou tedy způsobilé být samostatným předmětem právních vztahů) je nutné nejprve zabývat 

se tím, jaká by byla povaha komunikace, jednalo-li by se o samostatnou věc v právním 

smyslu. V případě komunikace – věci v právním smyslu – by se nepochybně jednalo o stavbu. 

Stavbou v občanskoprávním smyslu se rozumí nemovitost spojená se zemí pevným 

základem, byť právní řád definici stavby neobsahuje (za pevný základ se považuje spojení, 

které je schopno odolat účinkům přírodních vlivů lokality na věc a účinkům vlastního 

působení věci). Nicméně je nutné poznamenat, že dle stavebních předpisů (zejména dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) 

se stavbou rozumí „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání…“ (§ 2 odst. 3 stavebního zákona). „Stavební 

předpisy chápou pojem stavba dynamicky, tedy jako činnost, popřípadě soubor činností, 

směřujících k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné). Naopak pro účely 

občanského práva je pojem stavba nutno vykládat staticky, jako věc v právním smyslu, tedy 

jako výsledek určité stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávních 

vztahů.“
48

 Z uvedeného tedy vyplývá, že pojetí stavby dle předpisů občanského práva není 

                                                           
44

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 2 Cdon 1414/97 ze dne 26.10.1999 publikovaném v časopise 

Právní rozhledy č. 1/2000, str. 35. 
45

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 52/2002 ze dne 31.1.2002. 
46

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005. 
47

 Více viz Pejšek, V.: „Součásti a příslušenství věci“, časopis Právní rádce 2007, č. 8. 
48

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 1911/2000 ze dne 20.3.2002; více viz např. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1305/96, publikovaný v Soudních rozhledech č. 8/1998, 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 33 Cdo 111/98, publikovaný v Soudních rozhledech č. 

12/1998).  
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zcela totožné pojetí stavby dle stavebních předpisů. Komunikace jako výsledek určitého 

stavebního procesu tedy nepochybně stavbou je, nicméně její charakteristika jako stavby 

podle předpisů práva občanského se stále jeví poněkud problematickou. 

Pro pojetí komunikace jako součásti pozemku hovoří zejména to, že dle vyhlášky č. 

26/2007 Sb., kterou se provádí katastrální zákon (dále je „katastrální vyhláška“) jsou silnice, 

dálnice a ostatní komunikace včetně zpevněné lesní komunikace uvedeny jako druhy 

pozemku – z uvedeného by se tedy mohlo zdát, že uvedené komunikace lze bez dalšího 

ztotožnit s pozemkem samotným. Nemůže tedy dojít k situaci, kdy komunikace a pozemek, 

na kterém leží, mají dva odlišné vlastníky a lze je samostatně převádět.
49

 Samotné nanesení 

vrstvy stavební hmoty na pozemek nelze chápat jako zřízení stavby na něm.
50

 Nicméně toto 

pojetí na sebe váže problémy zejména ve světle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích (dále jen „silniční zákon“), které přikazuje všechny komunikace 

(vyjma účelových) do vlastnictví státu, resp. kraje, či obce.
51

 Jedinou možnou variantou, kdy 

komunikace mohou být ve vlastnictví jiných osob, než výše uvedených, jsou komunikace 

účelové.
52

 Pozemek, který splňuje silničním zákonem uvedená kritéria, se stává účelovou 

komunikací ze zákona, aniž by bylo k tomuto třeba nějakého rozhodnutí správního orgánu. 

V praxi se však poměrně často setkáváme s případy, kdy komunikace je umístěna 

pouze na části pozemku. Pak jistě není logický závěr výše popsaný, neboť v tomto případě 

nemusí být (a často ani nejsou) vztahy ke komunikaci totožné se vztahy k pozemku, na 

kterém je zřízena. V tomto případě lze tedy připustit možnost, že komunikace může být věcí 

v občanskoprávním smyslu a jako taková může být samostatně předmětem právních vztahů. 

Tomu nasvědčuje i znění § 17 silničního zákona, který upravuje možnost, že je komunikace 

(dálnice, silnice nebo místní komunikace) zřízena na pozemku jiného vlastníka, než je 

zřizovatel komunikace (uvedené ustanovení mluví doslova o „vlastníkovi komunikace“) a 

definuje pro takové případy příslušné postupy (vyvlastnění, zřízení věcného břemene). Z 

tohoto ustanovení vyplývá, že silniční zákon rozlišuje vlastnictví pozemků pod komunikacemi 

(s výjimkou komunikace účelové) od vlastnictví samotné komunikace, a tudíž je na tyto 

pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice a místní komunikace, třeba v zásadě pohlížet jako na 

                                                           
49

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 52/2002 ze dne 31.1.2002, rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR sp. zn. 22 Cdo 341/2004 ze dne 6.10.2004. 
50

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 52/2002 ze dne 31.1.2002. 
51

 Ustanovení § 9 odst. 1 silničního zákona „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. 

třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se 

místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.“ 
52

 Dle ustanovení § 7 odst. 1 silničního zákona je účelovou komunikací pozemní komunikace, která slouží ke 

spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s 

ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 
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samostatné předměty právních vztahů.
53

 Proto nelze zřídit komunikaci na pozemku jiného 

vlastníka bez jeho souhlasu (byť i konkludentního) – to by bylo nepřípustným zasahováním 

do vlastnických práv vlastníka pozemku.
54

 Zejména při stavbách dálnic se tento problém 

projevuje velmi zásadně. 

 

K pojetí věci v právním smyslu lze přistoupit nejenom pozitivně, tedy v souladu 

s přehledem výše uvedeným, ale i negativně. Ke kvalifikaci věci jako předmětu (objektu) 

práva je nutno splnění předpokladu, že se jedná o předměty fyzicky ovladatelné člověkem 

sloužící jeho potřebám. A contrario tedy lze dovodit, že věcí v právním smyslu nejsou 

objekty, které člověku neslouží a nejsou jím ovládané. Je-li určitý hmotný předmět věcí v 

právním slova smyslu či nikoli, je třeba posoudit s ohledem na okolnosti a povahu 

konkrétního případu. Lze říci, že věc při dočasné neovladatelnosti neztrácí charakter 

předmětu, posouzení užitné hodnoty je závislé na úrovni vědeckotechnického poznání. 

Současně se předpokládá i určitá samostatnost věci. Pojetí užitné hodnoty věci (užitečnosti) se 

v průběhu času vyvíjí v návaznosti na vývoj společnosti. Užitečné je, co je prospěšné pro 

život člověka, a tedy má i hodnotu. V minulosti se užitnou hodnotou věci označoval výlučně 

její ekonomický přínos (tedy např. zisk z prodeje pokácených stromů), v současnosti dochází 

k rozšiřování pojmu užitečnosti i o estetickou hodnotu (krásu) věci, inspiraci pro určité 

činnosti apod. Užitečnost není vnitřní vlastností věci (s věcí trvale a neoddělitelně spjatou); o 

tom, co je užitečné, a co tedy je vzhledem k tomu věcí, rozhodují lidská vůle a poznání i 

schopnosti člověka. 

Právní povaha předmětů se může měnit v závislosti na okolnostech. Tak se z volně 

žijícího živočicha, který není věcí v právním slova smyslu (pro jeho fyzickou 

neovladatelnost), resp. je věcí ničí (res nullius) stane věc v právním smyslu jeho ulovením,
55

 

totéž platí o rybách a vodních organismech
56

 
57

 nebo o odběru vody.
58

  

Zde je nutné ještě upřesnit, že je rozdíl v pojetí věci jako předmětu vlastnictví a věci 

obecně – již výše zmíněný živočich není předmětem vlastnictví, dokud není uloven či 

odchycen či odebrán z volné přírody (např. z hnízda) na základě legálního titulu a nezmění se 

                                                           
53

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 CDO 691/2005 ze dne 10.11.2006. 
54

 Více k této problematice viz Slováček D.: „Je pozemní komunikace součástí pozemku?“, in časopis Moderní 

obec, číslo 5.2/2009. 
55

 Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ustanovení § 2, písm. h) nebo § 41 odst. 1. 
56

 Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ustanovení § 2 písm. j). 
57

 Stejně tak § 295 ABGB „…I ryby v rybníce a zvěř v lese stanou se teprve tehdy movitým statkem, když byl 

rybník vyloven a zvěř polapena nebo skolena.“ 
58

 Dle zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů, ustanovení § 3 odst. 2. 
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tím jeho právní povaha, nicméně např. jeskyně nejsou absolutně způsobilé být předmětem 

vlastnictví (nemohou tedy být nikdy věcí v právním smyslu).  

 

Omezení vlastnického práva 

 

Shrneme-li tedy výše uvedené, můžeme konstatovat, že vlastnické právo je sice jedním 

ze základních práv a svobod garantovaných každému Listinou, nicméně má řadu omezení (lze 

je obecně rozdělit na omezení se souhlasem vlastníka a na omezení, které není závislé na jeho 

vůli a se kterým vlastník obvykle souhlasit nemusí).
59

 

 

Soubor těchto omezení lze roztřídit do několika skupin: 

I. podle pramene, na kterém jsou založena na: 

a) omezení ze zákona (ex lege), 

b) omezení individuálním právním aktem (ex actu) a 

c) omezení ze smlouvy (ex contractu)
60

 

II. a dále podle toho, v čem omezení vlastnického práva spočívá na: 

a) povinnost vlastníka něco nekonat, tj. něco opomenout (omittere) nebo 

b) něco strpět (pati) nebo výjimečně 

c) aktivní, tedy v povinnosti vlastníka něco konat.  

 

 

I. a) Zákonná omezení (ex lege) 

V tomto případě je vlastnické právo omezeno přímo právní normou, bylo by tedy 

přesnější hovořit namísto omezení vlastnického práva o zákonných limitech vlastnictví. 

Jedná se zejména o případy, kdy je vlastnictví omezeno stejným právem jiného (jedná 

se tedy o povinnost, resp. zásadu nikomu neškodit neminem leadere). Obecně je tato zásada 

zakotvena v již zmiňovaném ustanovení článku 11 odst. 3 Listiny „Nesmí (vlastnictví) být 

zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.“ 

Uvedená část citovaného ustanovení obsahuje dvě složky tohoto limitu – jedná se o omezení 

vlastnického práva právy druhého (zájmem soukromým) a dále omezení z důvodu ohrožení 

                                                           
59

 Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. vydání, 

ASPI 2002, str. 273. 
60

 Viz Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. 

vydání, ASPI 2002, str. 276. 
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zákonem chráněných zájmů (obvykle vyjadřovaných jako veřejný zájem).
61

 Nejedná se 

novodobý institut, zásadu neminem leadere ve vztahu soukromoprávním, tedy ve vztahu 

k jiným vlastníkům lze nalézt již v Zákoně 12 desek, který určoval např. výši staveb ve městě 

a jejich vzdálenost od sebe či pravidla pro bourání staveb (obdobně jako dnes předpisy práva 

stavebního). 

Dnes je tato zásada obecně vyjádřena ustanovením § 126 občanského zákoníku, který 

vlastníkovi poskytuje ochranu proti každému, kdo bezdůvodně zasahuje do jeho vlastnického 

práva, případně také ustanovením § 415 (preventivní ochrana) a ustanovením § 417 

(odvracení hrozící škody) občanského zákoníku. Ustanovení § 127 občanského zákoníku 

rozvádí tuto problematiku a upravuje institut tzv. imisí
62

 (zákaz imisí je jedním z nejstarších 

omezení vlastnického práva – vyplývá z tzv. sousedských práv
63

) a zákonných věcných 

břemen.
64

 Zákonná věcná břemena spočívají nejčastěji v povinnosti vlastníka něco strpět.  

Imisemi se obecně rozumí výkon vlastnictví, kterým se neoprávněně zasahuje do 

cizího vlastnického, resp. jiného práva nad míru přiměřenou daným poměrům.
65

 Aby bylo 

možno určité chování podřadit pod ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku, musí být 

splněny následující předpoklady: 

i) musí docházet ze strany jednoho vlastníka k omezování či ohrožování obdobných práv 

jiného vlastníka, 

ii) toto omezování musí být v míře přesahující běžné poměry, 

iii) musí se jednat o vážné ohrožení práv.  

Znění ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku uvádí příkladný výčet činností, 

které lze za obtěžování považovat. Jedná se např. ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku 

úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízených; obtěžování sousedy hlukem, 

prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 

                                                           
61

 Vyjádřeno v ustanovení § 3 občanského zákoníku takto: „(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z 

občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být 

v rozporu s dobrými mravy.“ (2) Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o 

to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi 

účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.“ 
62

 Imisemi se ve smyslu občanského zákoníku (příkladný výčet) rozumí hluk, pach, popílek, kouř, plyny, 

odpady, vibrace, světlo aj., které mohou obtěžovat jiné vlastníky, viz § 127 odst. 1 občanského zákoníku. 
63

 Problematiku sousedských práv (ale i zákonných břemen) můžeme nalézt již v Zákoně 12 desek, který 

obsahoval např. ustanovení o přesahu větví nad sousední pozemek, povinnost umožnit vlastníkovi sousedních 

pozemků sbírat plody spadané na pozemek aj.). 
64

 Viz ustanovení § 127 odst. 3 občanského zákoníku „Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na 

nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně 

vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na 

stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.“ 
65

 Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. vydání, 

ASPI 2002, str. 277. 
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stíněním a vibracemi; umožnění volného pohybu chovaným zvířatům, takže mohou vnikat na 

sousedící pozemek; nešetrné odstraňování kořenů stromů nebo větví stromu přesahujících na 

jeho pozemek. Posouzení míry přesahující běžné poměry a vážnost ohrožení práv musí být 

vždy učiněno nezávisle a objektivně v každém jednotlivém případě.  

 

Dalším příkladem zákonného omezení vlastnického práva, resp. omezení vyplývající 

přímo ze zákona, ke kterému není nutný žádný další úkon vlastníka, je tzv. zákonné zástavní 

právo. Lze jej nalézt v různých právních předpisech, jako např. v občanském zákoníku je 

stanoveno zákonné zástavní právo k movitým věcem nájemce pro pronajímatele nemovitosti 

(dle § 672 odst. 1 občanského zákoníku
66

), zákonné zástavní právo vzniká automaticky také 

skladovateli na skladovaných věcech dle ustanovení § 535 obchodního zákoníku
67

 a 

v několika dalších případech (dopravci k zásilkám k zajištění jeho nároků dle ustanovení § 

628 obchodního zákoníku
68

, zasilatele k přepravované zásilce dle ustanovení § 608 

obchodního zákoníku
69

 a u banky v případě bankovního uložení věcí dle ustanovení § 707 

obchodního zákoníku
70

). Zákonné zástavní právo vzniká v okamžiku splnění zákonných 

předpokladů vzniku, tj. v případě nájemního vztahu vnesením věcí na předmět nájmu, či v 

případě skladovaných věcí a zásilek jejich předáním zástavnímu věřiteli atd. Pro úplnost je 

vhodné poznamenat, že obchodní zákoník v jednotlivých případech stanoví, že takto zřízené 

zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy.  

Zásadu neminem leadere lze aplikovat i na druhu část zákonných omezení 

vlastnického práva stanovených článkem 11 odst. 3 Listiny, tedy že výkon vlastnického práva 

nesmí poškozovat veřejný zájem (vyjádřený slovy Listiny „Jeho (vlastnického práva) výkon 

nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“). 

Zde je však obecně chráněn zájem veřejný (zatímco v předchozím popsaném případě jde o 

zájem soukromý – tedy jiného vlastníka), kdy za tento lze označit všechny zde zmíněné 

oblasti, tedy lidské zdraví, příroda a životní prostředí. 
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 Ustanovení § 672 odst. 1 občanského zákoníku „Na zajištění nájemného má pronajímatel nemovitosti zástavní 

právo k movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám, které s ním žijí ve společné 

domácnosti, s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí.“ 
67

 Ustanovení § 535 obchodního zákoníku „Skladovatel má k zajištění svých nároků ze smlouvy od skladování 

zákonné zástavní právo na skladovaných věcech, dokud se u něho nacházejí. Toto zákonné zástavní právo má 

přednost před jinými zástavními právy.“ 
68

 Ustanovení § 628 obchodního zákoníku „Dopravce má k zajištění svých nároků vyplývajících ze smlouvy 

zástavní právo k zásilce, dokud s ní může nakládat.“ 
69

 Ustanovení § 608 obchodního zákoníku „K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasílatel zástavní právo k 

zásilce, dokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo dokud má zasílatel 

listiny, které jej opravňují, aby se zásilkou nakládal.“ 
70

 Ustanovení § 707 obchodního zákoníku „Banka má k zajištění svých práv ze smlouvy o uložení jiných hodnot 

zástavní právo k předmětu uložení, dokud se u ní nachází.“ 
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Pro úplnost přehledu omezení vlastnictví přímo na základě zákona je nutno ještě 

zmínit povinnost vlastníka strpět použití jeho věci bez jeho souhlasu jinou osobou za určitých 

mimořádných okolností.
71

 Využití práva užít cizí věc má však několik zásadních podmínek – 

dle občanského zákoníku musí jít o stav nouze (stavem nouze se zde rozumí stav skutkový) 

nebo o naléhavý veřejný zájem, dále nelze účelu dosáhnout jinak, užít cizí věc lze jen po 

nezbytně nutnou dobu a vždy za náhradu.
72

 

 

I. b) Omezení individuálním právním aktem (ex actu) 

Omezit vlastnické právo stejně tak i zřídit věcné břemeno jde i rozhodnutím soudu 

případně správního orgánu.
73

 Jedná se však vždy o jednotlivé případy, které musí mít zákonný 

důvod a musí být splněny zákonné předpoklady k vydání takového rozhodnutí (mimo jiné 

musí být vydány orgánem k tomu zákonem zmocněným). Takové rozhodnutí je potom 

individuálním právním aktem závazným pro konkrétní subjekt a konkrétní situaci. Nicméně 

právní předpisy předvídají i možnost jisté obecnosti takovéhoto individuálního právního aktu 

(v případě, že se má týkat blíže neurčeného okruhu osob) – opatření obecné povahy ve smyslu 

ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Takovéto 

opatření vydá např. Ministerstvo životního prostředí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), § 5b odst. 4, obdobným 

případem je vydání návštěvního řádu národního parku správou národního parku (dle § 19 

odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) nebo výjimky ve smyslu § 56 odst. 4 zákona o 

ochraně přírody a krajiny. 

Nicméně základním smyslem takového omezujícího individuálního správního aktu je 

upravit právní poměry v konkrétním případě pouze pro jmenovitě určené subjekty. V oblasti 

ochrany životního prostředí jsou individuální správní akty častým projevem výkonu veřejné 

správy. Jedná se zejména o povolení, výjimky či souhlasy.  

Příkladem je např. vyhlášení památného stromu dle § 46 zákona o ochraně přírody a 

krajiny, vyhlášení chráněné rybí oblasti dle § 5 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 

                                                           
71

 Ustanovení § 128 odst. 1 občanského zákoníku „Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v 

naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li 

dosáhnout účelu jinak.“ 
72

 Více viz Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. 

vydání, ASPI 2002, str. 279. 
73

 Viz ustanovení § 151o odst. 1 „Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti ve spojení s 

výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona…“, 

ustanovení § 156 odst. 1 občanského zákoníku „Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy (§ 552) nebo 

rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví. Za podmínek stanovených zákonem může zástavní 

právo vzniknout na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu. Zástavní právo může vzniknout také ze 

zákona.“ 
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rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o rybářství“), rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku 

dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo např. uložení změny kultury zemědělské 

půdy dle § 2 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen 

„zákon o ochraně ZPF“). 

 

I. c) Omezení ze smlouvy (ex contractu) 

Zásadní rozdíl oproti výše uvedeným druhům omezení vlastnického práva je zde 

dobrovolnost. Vlastník tedy souhlasí s omezením svého vlastnického práva a toto omezení 

jasně vyjádří právním úkonem předjímaným zákonem (resp. ve formě zákonem vymezené). 

Typickým příkladem dobrovolného omezení vlastnického práva je zřízení věcného břemene 

smlouvou (§ 151o odst. 2 občanského zákoníku), pronajmutí věci (§ 663 a násl. občanského 

zákoníku), výpůjčka (§ 659 a násl. občanského zákoníku) či zřízení zástavního práva k věci 

smlouvou (§ 156 občanského zákoníku).  

Do této kategorie omezení patří i omezení vlastnických práv rozhodnutím vlastníka 

z důvodu ochrany přírody a krajiny a to (a) dle ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a 

krajiny pro evropsky významné lokality
74

 kdy je smluvní ochrana (smlouva mezi vlastníkem 

dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody) umožněna místo vyhlášení 

národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky 

nebo památného stromu, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo 

strom za památný anebo (b) dle § 68 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny za účelem 

provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody (opět se zde jedná o písemné dohody 

uzavírané mezi orgány ochrany přírody či obce s vlastníky či nájemci pozemků); písemnou 

dohodou dle tohoto ustanovení lze také upravit způsob hospodaření ve zvláště chráněných 

územích
75

 a ptačích oblastech.
76

 

                                                           
74

 Definice evropsky významné lokality viz § 3 odst. 1 písm. o) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
75

 K definici zvláště chráněných území viz ustanovení § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
76

 Ptačí oblast je definována § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na předpisy Evropských 

společenství (Směrnice Rady 147/2009/ES o ochraně volně žijících ptáků). 
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Omezení vlastnického práva je z převážné většiny (a) omezením (zákazem) určité 

činnosti (ten, na kterého se zákaz vztahuje, nesmí zakázanou činnost konat), nebo (b) je 

povinen určitou činnost strpět, a (c) v malém množství případů se jedná o povinnost něco 

aktivně konat. 

 

II. a) Povinnost nekonat 

Omezení vlastnictví spočívající v zákazu určité činnosti je nejtypičtějším omezením 

výkonu vlastnického práva. Nejširší pojetí tohoto zákazu je skutečnost, že všichni vlastníci 

jsou si ve svém právu rovni. Vlastnické právo není neomezené a jeho ochrana končí tam, kde 

se střetává s ochranou vlastnického práva poskytovanou zákonem jinému subjektu. Výkon 

práva může být v rozporu se zákonem, překročí-li vlastník při výkonu svého práva meze 

zákonem daná. V takovém případě se již jedná o protiprávní úkon. Ustanovení § 20 zákona č. 

289/1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) uvádí 

určité činnosti, jejichž provádění je v lesích zakázáno. V odst. 3 tohoto ustanovení lesního 

zákona se výslovně uvádí, že některé z těchto zákazů se vztahují i na „…vlastníka lesa, 

nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.“ Jedná se o zákaz odhazovat 

hořící nebo doutnající předměty, narušovat vodní režim a hrabat stelivo, pást dobytek, 

umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty a znečišťovat les 

odpady a odpadky. Je zde tedy jasně a výslovně zákonem zakotvena povinnost zdržet se určité 

činnosti, která by mohla předmět ochrany (les) ohrozit a to i vůči jejímu vlastníkovi. Lesní 

zákon obsahuje i samostatné ustanovení o protiprávním výkonu vlastnického práva ve vztahu 

k lesu – ustanovení § 32 odst. 6 „Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho 

činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.“  

 

II. b) Povinnost strpět 

Omezení strpět provedení nějaké činnosti třetí osobou se obvykle vztahuje 

k vlastníkům nemovitostí. Nejtypičtějším příkladem je povinnost vlastníka strpět vstup či 

vjezd jiných (zákonem k tomu oprávněných) osob na pozemek ke stavbám na něm zřízených. 

Takovou povinnost má vlastník nemovitosti např. dle § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích, a dále je tato povinnost typická pro složkové předpisy životního 

prostředí. Ustanovení § 42 odst. 7 zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů 

(dále jen „vodní zákon“), dále 49 odst. 1 písm. a), či § 60 vodního zákona, případně dle § 25 

odst. 4 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Povinnost strpět 
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provedení záchranného paleontologického výzkumu má vlastník pozemku dle § 11 odst. 2 

zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 62 téhož zákona jsou vlastníci pozemků povinni 

umožnit pracovníkům všech orgánů ochrany přírody v nezbytných případech vstup na svůj 

pozemek za účelem plnění úkolů vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny a 

dalších předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny včetně provádění potřebných měření, 

sledování, dokumentaci apod. a dle mnoha dalších předpisů. Lesní zákon v § 19 odst. 1 

upravuje volný vstup do lesa za účelem sbírání lesních plodů a na suché zemi ležící klesti za 

podmínky, že vstupující nebude les poškozovat, nebude narušovat lesní prostředí a bude dbát 

pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců, § 32 odst. 7 lesního zákona 

stanovuje zákaz oplocování lesa z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného 

užívání lesa (ustanovení § 19 odst. 1 lesního zákona). Dále lesní zákon v § 28 odst. 4 

stanovuje povinnost vlastníkovi lesa strpět provádění úkonů spojených s inventarizací lesů. 

 

Samostatnou kapitolu v rámci povinnosti vlastníka něco strpět je povinnost vlastníka 

umožnit konat někomu jinému (tedy strpět tento výkon, toto omezení je na pomezí zákonného 

omezení a zákonného věcného břemene). Vedle případů zajištění možnosti zákonného vstupu 

pro zákonem vymezené subjekty (např. stráž přírody dle § 81, resp. § 62 zákona o ochraně 

přírody a krajiny, lesní stráž dle § 38 a § 39 lesního zákona, § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 282/1991 

Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa aj.), jsou to zejména 

případy vyplývající z určitých specifických vlastností území, o které se jedná – pozemek, na 

kterém je vodní tok, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemky nacházející se 

v záplavovém území, pozemky zemědělsky obhospodařované apod. (např. dle § 62 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny mohou pracovníci všech orgánů ochrany přírody 

vstupovat na cizí pozemky a provádět tam potřebná měření, sledování a dokumentaci 

nezbytnou ke zjištění stavu přírodního prostředí).  

 

Obdobným omezením je povinnost vlastníka na své nemovitosti strpět umístění 

nějakého zařízení – vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou 

povinni strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu 

povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku (§ 50 písm. e) vodního 

zákona), vedení veřejných sítí (např. distribuční sítě elektrické energie), ale např. i porostu 

(dle § 50 písm. a) vodního zákona jsou vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta 

vodních toků povinni strpět na svém pozemku břehové porosty). 
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II. c) Povinnost konat 

Výjimečně lze omezit vlastnické právo i tím, že vlastník je povinen něco konat. V této 

souvislosti však nutno polemizovat nad tím, zda povinnost něco konat (na základě zákona či 

rozhodnutím příslušného státního orgánu) je opravdu omezením vlastnictví. Jedná se o situaci 

netypickou (typickým omezením vlastnického práva je povinnost něco nekonat) uvedenou jen 

v několika právních předpisech. 

Povinnost něco konat zakládá např. ustanovení § 127 odst. 2 občanského zákoníku, 

který ukládá povinnost vlastníkovi oplotit pozemek (povinnost je stanovená přímo zákonem, 

nicméně je nutné rozhodnutí soudu po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu). 

Povinnost něco konat obsahují poměrně často předpisy z oblasti životního prostředí. Takovou 

povinnost můžeme nalézt ve vodním zákoně (dle § 50 písm. b) vodního zákona jsou vlastníci 

pozemků, na nichž se nachází koryta vodních toků povinni udržovat břehy koryta vodního 

toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a 

cizorodé předměty ve vodním toku nebo dle písm. d) téhož ustanovení jsou titíž povinni 

ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku, dle § 52 vodního 

zákona jsou vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi 

povinni odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách a zařízeních).
77

 

Obdobná omezení (povinnosti) obsahuje i lesní zákon, který zakládá povinnost fyzických 

osob vlastnících více než 50 ha lesa zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů (viz § 

24 lesního zákona), dále vlastníkům lesa vyplývá ze zákona povinnost provádět taková 

opatření, kterými by se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les (§ 32 odst. 

1 lesního zákona), ustanovení § 35 lesního zákona ukládá vlastníkovi lesa provést melioraci a 

hrazení bystřin v lesích. Obdobnou zákonnou povinnost mají také vlastníci a uživatelé 

pozemků tvořících základ územního systému ekologické stability (§ 4 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny),
78

 a dále dle § 63 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou 

vlastníci při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného 

průchodu (§ 63 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny) povinni přes ně zajistit možnost 

volného průchodu. 

Obecně v oblasti ochrany přírody je pak tato povinnost stanovena v § 68 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny „Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých 

možností stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování 

druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability.“ Ochrana přírody není 
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 Viz ustanovení § 50 a § 52 vodního zákona. 
78

 Hůlková J.: „Oplocenky v lese a ve volné krajině“, in časopis Ochrana přírody 5/2009, 21.10.2009. 
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tedy omezena pouze na konzervaci daného stavu, na nezasahování do vývoje přírodního 

stanoviště. Pozitivní vliv na stav přírody mohou mít i vlastníci, kteří aktivním způsobem 

zasahují do vývoje přírodních lokalit a tím napomáhají k udržení a obnově krajiny. Jako 

příklady pozitivního zasahování do přírodního a krajinného prostředí lze uvést např. hubení 

invazivních druhů rostlin, umísťování hnízdních podložek pro ptáky na příhodných místech, 

vytváření napajedel pro zvěř apod. 

 

 

Vedle výše uvedených případů, kdy je vlastnické právo limitováno jedním 

z popsaných způsobů, je ještě nutné uvést případy, kdy je vlastnictví k věci (a) přímo 

vyloučeno, anebo (b) je určeno, komu může určitá věc patřit (okruh potencionálních 

vlastníků je vymezen). 

 

a) První případ, tj. věci vyloučené z vlastnictví je vyjádřen např. v ustanovení § 3 odst. 1 

vodního zákona říkající „Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou 

součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují.“; vyloučení vody z 

vlastnictví vyplývá zejména z její fyzické neovladatelnosti, pro kterou ji nelze považovat za 

věc v právním slova smyslu.
79

 Obdobný závěr o vyloučení z vlastnictví pro fyzickou 

neuchopitelnost a neovladatelnost předmětu lze učinit z ustanovení § 5, § 5a a § 5b zákona o 

ochraně přírody a krajiny týkající se volně žijících živočichů (včetně ptáků), kteří se stávají 

předmětem vlastnictví v okamžiku, kdy se jich někdo legálně zmocní (též § 56); dále např. 

ustanovení § 61 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, které vymezuje vyloučení 

vlastnického práva k jeskyním včetně jejich výplně a přírodních jevů v nich „Jeskyně nejsou 

součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví.“
80

 V této souvislosti je zajímavé upozornit 

na skutečnost, že dle zákona o ochraně přírody a krajiny se stejný režim (tj. vyloučení 

z vlastnictví) však neposkytuje přírodním jevům na povrchu pozemků, jako jsou krasové 

závrty, škrapy, ponory, skalní útvary a vývěry krasových vod souvisejících s jeskyněmi, tzn., 

že tyto přírodní útvary jsou součástí pozemku, a tedy jsou způsobilé být vlastněny. Poskytuje 

se jim však stejná ochrana jako jeskynním (tj. není povoleno je ničit, poškozovat nebo 

upravovat nebo jinak měnit jejich dochovaný stav a stejně tak je pro jejich průzkum nebo 
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 Předmětem vyloučení z vlastnického práva je však pouze voda jako taková, nikoli např. koryto vodního toku, 

které je součástí pozemku. Vlastník pozemku, jehož součástí je vodní tok má pak zákonem uloženy povinnosti 

jeho ochrany a péče o něj (viz § 27 vodního zákona).  
80

 Definice jeskyně viz § 10 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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výzkum nutné získání povolení orgánu ochrany přírody
81

), která se vztahuje i na jejich 

vlastníka, resp. vlastníka pozemku, kde se tyto přírodní jevy nacházejí.  

Dalším případem vyloučení věci z vlastnictví je přírodní léčivý zdroj a zdroj přírodní 

minerální vody
82

 a to ustanovením § 4 odst. 1 zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“).
83

  

 

b) Druhý případ, tedy zákonné vymezení okruhu vlastníků způsobilých nabýt vlastnické 

právo k určité věci je ústavně zakotveno v článku 11 odst. 2 Listiny „Zákon stanoví, který 

majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a 

veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon 

může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických 

osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.“ Obdobné ustanovení je § 125 

odst. 2 občanského zákoníku.
84

 Takovýmto zákonným stanovením vlastníků je např. 

ustanovení § 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále jen 

„horní zákon“) „Nerostné bohatství na území České republiky je ve vlastnictví České 

republiky.“ Stejně tak zákon o ochraně přírody a krajiny stanovuje, že některé lesy, lesní 

půdní fond, vodní toky a vodní plochy a nezastavěné pozemky mohou být pouze ve 

vlastnictví státu, resp. nelze je zcizit (z vlastnictví státu je nelze převést do vlastnictví někoho 

jiného, za podmínky, že tyto pozemky byly ke dni účinnosti zákona o ochraně přírody a 

krajiny ve vlastnictví státu a nespadají pod restituční nároky).
85
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 Viz znění ustanovení § 10 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
82

 Definice přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody viz § 2 odst. 1 zákona o přírodních 

léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). 
83

 Ustanovení § 4 odst. 2 přímo říká, že přírodní léčivý zdroj a zdroj přírodní minerální vody nejsou součástí ani 

příslušenstvím pozemků a nejsou předmětem vlastnictví. 
84

 Ustanovení § 125 odst. 2 občanského zákoníku „Zvláštní zákon stanoví, které věci mohou být předmětem 

vlastnictví pouze státu nebo určených právnických osob.“ 
85

 Viz ustanovení § 23 odst. 1, § 32 a § 35 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 298/1990 Sb., o 

úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, zákon č. 

403/1990 Sb., o odstranění některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, 

zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 
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Možnosti vyvlastnění 

 

V určitých případech může být vlastnické právo zrušeno, resp. odňato jinak než se 

souhlasem vlastníka. Vzhledem k tomu, že právo vlastníka věc zcizit, tedy dobrovolně převést 

vlastnictví na někoho jiného, případně věc zničit, patří k pojmovým znakům vlastnického 

práva, nemám na mysli takovéto změny vlastnictví. Stejně tak sem nepatří případy, kdy dojde 

ke zničení věci, která je předmětem (objektem) vlastnického práva jinak než z vůle vlastníka 

(např. při požáru). Odnětí vlastnického práva bez souhlasu vlastníka je možné pouze 

institutem vyvlastnění. Listina uvádí v článku 11 odst. 4 „Vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ Aby 

tedy mohlo dojít k vyvlastnění, je nutné kumulativní splnění několika podmínek. 

Úpravu vyvlastnění obsahovala i francouzská Deklarace práv člověka a občana 

v článku 17. Dle současné právní úpravy uvedené v Listině je, za prvé je nutné, aby existoval 

veřejný zájem na omezení, resp. odnětí vlastnictví. Definice veřejného zájmu není obsažena 

v žádném právním předpise a je nutné tedy v každém případě posuzovat individuálně, zda 

důvod vyvlastnění je dán, či ne. Veřejným zájmem lze chápat zájem společnosti, který 

můžeme označit jako obecně prospěšný (někdy se jako synonymum k pojmu veřejný zájem 

používá pojem obecný zájem).
86

 Prokázání existence veřejného zájmu je základní podmínkou 

pro připuštění možnosti omezení vlastnického práva i pro vyvlastnění. Je nutné mít na paměti, 

že veřejný zájem se nerovná zájmu kolektivnímu, byť někdy se to tak může na první pohled 

zdát (zejména některé velké lobbistické skupiny často záměrně vytvářejí dojem, že jejich 

zájem je zájmem veřejným, byť tomu tak není). Problémy nastávají obvykle v okamžiku, kdy 

jsou dva veřejné zájmy v rozporu a je tedy nutné rozhodnout, který je tím důležitějším. Někdy 

dochází k situacím, kdy úřady hledají účelově odůvodnění, jak prohlásit v konkrétním případě 

soukromý zájem za veřejný, typicky v řízeních podle § 43 a 56 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. 

Někdy je určitý zájem označen jako veřejný přímo právním předpisem, tak např. 

zákon o ochraně přírody a krajiny v § 58 odst. 1 uvádí, že „Ochrana přírody a krajiny je 

veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající 

z tohoto zákona.“ Dále např. § 4 odst. 1 uvádí, že „…Ochrana systému ekologické stability je 

povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je 
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 Viz nález Ústavního soudu ze dne 28.3.1996 č. 23, sv. 5 Sb.n.u.  
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veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát…“. Někdy je možné 

veřejný zájem z právního předpisu dovodit. Dle § 5 odst. 1 vodního zákona je každý, kdo 

nakládá s povrchovými vodami povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich účelné a 

hospodárné využívání a dále dbát toho, aby nedocházelo ke znehodnocování jejich 

energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů. Z textu tohoto ustanovení 

lze tedy dovodit, že ochrana vod, jejich účelné a hospodárné využívání a udržení jejich 

energetického potenciálu je veřejným zájmem. Veřejným zájmem je i ochrana před 

povodněmi (viz § 15 odst. 6 písm. b) vodního zákona) nebo stanovení ochranných pásem 

vodních zdrojů (§ 30 odst. 1 vodního zákona). Ze znění ustanovení § 8 odst. 2 lesního zákona 

je možné dovodit, že veřejným zájem je i zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa u 

lesů zvláštního určení. Stejně tak je obecným (veřejně prospěšným) zájmem ochrana 

zemědělského půdního fondu dle zákona o ochraně ZPF (§ 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF). 

Dále je nutné, aby existoval zákonný základ pro odnětí nebo omezení vlastnictví – 

obecně je tento princip stanoven v § 128 odst. 2 občanského zákoníku, dále pak je úprava 

vyvlastnění obsažena v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“). Zákon o ochraně přírody a 

krajiny stanovuje v § 60 možnost vyvlastnit nemovitost či práva k ní za účelem ochrany 

přírody a krajiny (za podmínky stanovené stavebním zákonem a zákonem o vyvlastnění). 

Obdobně vodní zákon stanovuje v § 11 odst. 4 možnost vyvlastnění vodního díla nebo 

zařízení v případě, že je povoleno nakládání s vodami ve veřejném zájmu a oprávněný své 

povolení nevyužívá. Možnost vyvlastnění vodní zákon dále upravuje v § 55a za účelem 

uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi. Bohužel však není 

možnost daná těmito právními předpisy v praxi využívána.  

Žádné omezení vlastnického práva není možné bez zákonného zmocnění (čl. 11 odst. 

4 Listiny) a je pak zpravidla provedeno individuálním správním aktem na základě zákona. 

Třetí podmínkou je poskytnutí náhrady, která by měla být přiměřená a vycházet ze skutečné 

hodnoty majetku, který byl vyvlastněn, resp. rozsahu omezení práva, ke kterému došlo. 

Poslední, byť ne výslovně v Listině uvedenou podmínkou je to, že k omezení či odnětí 

vlastnictví by mělo docházet pouze ve výjimečných případech, kdy stejného výsledku nelze 

dosáhnout jinak, tedy zejména dohodou s vlastníkem, jehož právo má být omezeno, resp. 

odňato. Dohodu je nutno vždy upřednostnit před jakýmkoli nuceným zásahem. 
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Ochrana vlastnického práva 

 

Ústavní zakotvení ochrany vlastnictví poskytuje Listina v čl. 11 odst. 1 „Každý má 

právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a 

ochranu...“ ve spojení s čl. 36 „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva 

(tedy i práva vlastnického) u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u 

jiného orgánu.“ 

Ochranu vlastnickému právu poskytuje vedle ústavních předpisů samozřejmě i 

občanský zákoník (obecně v § 4 a § 5, dále § 124 a § 126) a související předpisy z oblasti 

práva soukromého a dále také řada mezinárodních smluv.  

V občanském zákoníku v § 1 odst. 1 je zakotvena nedotknutelnosti vlastnictví, která je 

dále potvrzena v § 124 „Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim 

stejná právní ochrana.“ (jedná se o zákonné rozvedení čl. 11 odst. 1 Listiny) a v § 126 odst. 1 

„Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně 

zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.“ 

Občanské právo má nezastupitelnou roli v systému ochrany vlastnického práva. Občanský 

zákoník poskytuje tři možnosti takové ochrany: 

a) ochranu poskytovanou orgánem státní správy dle § 5 občanského zákoníku, 

b) ochranu svépomocí dle § 6 občanského zákoníku, 

c) ochranu soudní dle § 4, resp. dle § 126 občanského zákoníku. 

 

Ad. a) Ustanovení § 5 poskytuje ochranu pro případy, kdy došlo k porušení pokojného 

stavu. V tomto případě tedy nejde o ochranu před porušením práva, ale objektem ochrany je 

zde tzv. „pokojný stav“. Podmínkou pro využití tohoto ustanovení je porušení takového stavu 

na první pohled seznatelným způsobem, tedy bez dokazování či složitého zjišťování. Jedná se 

o ochranu pohotovostní a provizorní, poskytovanou orgány státní správy (pověřené obecní 

úřady) na žádost toho, kdo je porušením dotčen, které však nenahrazuje rozhodnutí soudu, ani 

není podmínkou pro případné soudní řízení. V případě, že objektivně došlo k porušení 

pokojného stavu, je orgán státní správy povinen uvedenou ochranu poskytnout a rušiteli 

nakázat, aby od předmětné činnosti upustil a obnovil předešlý stav.
87
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 Ustanovení § 5 občanského zákoníku: „Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat 

ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven 

předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.“ 



36 

 

 

Ad. b) Svépomoc dle § 6 je obranná reakce ohroženého na bezprostřední hrozbu. 

Jedná se o výjimečný právní institut, který je možno použít jen za specifických okolností a za 

stanovených podmínek. Podmínkou použití svépomoci je bezprostřední hrozba, tedy k zásahu 

do práva se chystá, resp. již k němu dochází. Zásah musí být přiměřený okolnostem, nelze 

tedy v rámci svépomoci překročit meze dané situace, pokud by se tak stalo, pak by se jednalo 

o exces s případnou odpovědností dle § 420 a násl. občanského zákoníku. Zvláštní případy 

svépomoci upravuje občanský zákoník v např. v § 417 odst. 1 (zde je zvláštnost spočívající 

v povinnosti toho, komu škody hrozí se o její odvrácení pokusit „Komu škoda hrozí, je 

povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.“), § 418 

odst. 1 (krajní nouze) a odst. 2 (nutná obrana) a další. 

 

Ad. c) Ochrana soudní se uskutečňuje prostřednictvím žalob (a to zejména 

prostřednictvím žaloby na vydání věci a zápůrčí žaloby), které obě směřují proti rušiteli práva, 

aktivně legitimován je zde vždy vlastník (kterýkoli ze spoluvlastníků, případně kterýkoli 

z manželů jedná-li se o věc ve společném jmění manželů). Vlastnické právo je zásadně 

nepromlčitelné (§ 100 odst. 2 občanského zákoníku), nelze tedy u žaloby na ochranu 

vlastnického práva uplatnit námitku promlčení.
88

 

 

Neméně silnou ochranu poskytují vlastníkům předpisy trestního práva – zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákon“) a nový zákon č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní 

odpovědnosti“) a předpisy správního práva – například zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

(dále jen „přestupkový zákon“, v § 50).  

 

Trestní zákon v části druhé (zvláštní část), hlavě V (trestné činy proti majetku) 

obsahuje přehled všech ohrožení vlastnictví (trestných činů), které náš právní řád zná: krádež, 

zpronevěra, podvod, poškozování cizí věci atd. Z pohledu spojení ochrany vlastnictví a 

přírody je vedle trestných činů z hlavy VIII. trestního zákona (trestné činy proti životnímu 

prostředí) nejčastěji užíván trestný čin poškozování cizí věci dle § 228 trestního zákona. 

Nicméně pro úplnost nutno dodat, že výkon vlastnictví může také představovat 

porušení práva. Trestní zákon v § 229 uvádí trestný čin „Zneužívání vlastnictví“: „Kdo 
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 Více viz Knappová M., Švestka J. a kolektiv: „Občanské právo hmotné, svazek I, díl první: Obecná část“, 3. 

vydání, ASPI 2002, str. 310. 
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poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního 

prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou 

nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního 

předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ Toto ustanovení je vlastně jen odrazem ústavního principu 

„vlastnictví zavazuje“ dle článku 11 odst. 3 Listiny a je vlastně ochranou ostatních proti 

svévolnému „nadužívání“ vlastnického práva jednotlivce a to jak ve vztahu k ostatním 

jednotlivcům, tak ve vztahu ke státu samotnému (zde je právním vyjádřením ochrany státu 

proti zneužívání práva vlastnického ze strany jednotlivce výše uvedený zákon o vyvlastnění).  

 

Zákon o trestní odpovědnosti je novým právním předpisem (je účinný od 1.1.2012),
89

 

jeho předmětem jsou podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná 

opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a 

postup v řízení proti právnickým osobám. Z trestní odpovědnosti jsou vyloučeny Česká 

republika, územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci, nicméně majetková účast 

České republiky či územně samosprávného celku na právnické osobě nevylučuje její trestní 

odpovědnost (§ 6 zákona o trestní odpovědnosti). Trestněprávní odpovědnost právnických 

osob je zde konstruována jako objektivní, tedy bez ohledu na zavinění. Jedná se o tzv. 

přičitatelnost spáchání trestného činu právnické osobě, je totiž nutné prokázat, že fyzická 

osoba jednající jejím jménem nebo v jejím zájmu tak činila na základě rozhodnutí právnické 

osoby nebo právnická osoba neprovedla taková opatření, která po ní lze spravedlivě 

požadovat ohledně kontroly nad činností zaměstnanců. I v případě trestné činnosti právnické 

osoby je však možné aplikovat účinnou lítost, tj. chování, pro které trestní odpovědnost 

zanikne (odstranění nebezpečí, zamezení škodlivému následku, náprava či včasné oznámení, 

tj. v době, kdy ještě bylo možné odstranit nebezpečí či zabránit škodlivému následku, viz § 11 

zákona o trestní odpovědnosti). 

 

Argumenty pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob jsou následující: 

(a) sankce uložené za správní delikty jsou zanedbatelné ve srovnání, jakého majetkového 

prospěchu může právnická osoba dosáhnout prostřednictvím nezákonného jednání, 

(b) nemožnost prosazení individuální trestní odpovědnosti (je obtížné určit fyzickou 

osobu, která učinila rozhodnutí, jehož výsledkem bylo nezákonné jednání právnické 
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 První návrh zákona o trestněprávní odpovědnosti právnických osob byl Poslanecké sněmovně předložen již 

21. července 2004, 2. listopadu 2004 Poslanecká sněmovna tento návrh v prvním čtení zamítla. 
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osoby), zejména z důvodu častého kolektivního rozhodování orgánů právnických 

osob, 

(c) právnickým osobám jsou v současnosti přiznávána stále širší práva, je tedy 

nespravedlivé, aby právnické osoby využívaly pouze výhod těchto práv a nebyly 

postihnuty ani nevýhodami, které z nich vyplývají. 

 

Argumentace proti této odpovědnosti je založena zejména na tom, že právnické osobě 

zcela chybí prvek vůle, což brání, aby byly subjektem trestněprávních vztahů, druhým 

argumentem, který se v této souvislosti často objevuje je, že trestněprávní odpovědnost 

právnických osob nese prvky kolektivní odpovědnosti. Potrestáním právnické osoby jsou 

dotčeni i její zaměstnanci či (v případě akciové společnosti) drobní akcionáři, kteří neměli na 

rozhodování právnické osoby žádný vliv. 

 

Protispolečenské aktivity právnických osob se týkají především veřejných financí 

(podvody a korupce při zadávání veřejných zakázek, krácení či neplacení daní, podvodné 

získávání dotací apod.), životního prostředí a zdraví (výroba a distribuce výrobků 

nebezpečných pro život a zdraví, průmyslové znečištění životního prostředí, porušování 

pravidel ekologicky bezpečné výroby). Zákon o trestní odpovědnosti taxativně vyjmenovává, 

jakých trestných činů se může právnická osoba dopustit. Jedná se o cca 80 trestných činů 

(uvedeny jsou v § 7). Za trestný čin spáchaný právnickou osobou se dle zákona o trestní 

odpovědnosti rozumí trestný čin spáchaný jejím jménem a v jejím zájmu či v rámci její 

činnosti za předpokladu, že tak jednal statutární orgán či jeho člen, ten kdo vykonává řídící či 

kontrolní činnost či rozhodující vliv, případně i zaměstnanec při plnění pracovních povinností. 

Důležité je zdůraznit, že na trestní odpovědnosti právnické osoby nic nemění případná 

samostatná trestní odpovědnost výše uvedených fyzických osob. V jednom případě je tedy 

možný souběh jak trestní odpovědnosti právnické osoby, tak fyzických osob za ni jednajících, 

přičemž vina fyzických osob nevylučuje vinu právnické osoby za způsobené trestné činy a 

naopak. Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze dle zákona o trestní odpovědnosti 

uložit tyto tresty: zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci 

nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v 

koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění 

rozsudku nebo ochranné opatření (zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty).  
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SHRNUTÍ 

 

Vlastnické právo je v současné podobě jedním ze stěžejních právních institutů, a to 

nejen v oblasti práva soukromého, nýbrž v právním řádu vůbec, když právo vlastnit majetek 

je ve smyslu článku 11 odst. 4 Listiny právem základním se zárukou stejného obsahu a stejné 

ochrany pro všechny jednotlivce. Zájem na existenci a ochraně vlastnického práva je tak 

možno (a jen zdánlivě paradoxně) označit za zájem veřejný. 

Vlastnické právo je zaručeno všem a vlastnické právo všech má stejný obsah (Listina 

článek 11 odst. 1), je nepromlčitelné, není však neomezené. Je omezeno stejným právem jiné 

osoby a dále nesmí být zneužito na újmu práv druhých a jeho výkon nesmí poškozovat lidské 

zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Zneužití vlastnictví je 

trestným činem (§ 229 trestního zákona) a může být trestáno odnětím svobody až na dvě léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Vlastnické právo jako jeden ze základních institutů moderního státu požívá vysoké 

úrovně ochrany. Je zakotveno v základních ústavních dokumentech státu a upraveno a 

chráněno předpisy soukromého práva, zejména občanským zákoníkem i předpisy trestního 

práva. Vlastnické právo jednotlivce však může být omezeno ve veřejném (tedy společenském) 

zájmu a to na základě zákona a za náhradu. Veřejný zájem jako důvod omezení vlastnických 

práv deklarují např. stavení zákona a dále i právní předpisy z oblasti ochrany přírody (zákon o 

ochraně přírody a krajiny v § 60, vodní zákon v § 11 odst. 4 a v § 55a). 

Úprava objektů vlastnického práva je v oblasti ochrany přírody specifická, což 

vyplývá z podstaty těchto objektů (voda, zvěř, ryby atd.). Dle platného vodního zákona je 

povrchová a podzemní voda (§ 3 odst. 1) vyloučena z vlastnictví do doby než je legálně 

odebrána z vodního zdroje (§ 3 odst. 2) a navíc stanovuje, že tyto vody nejsou součástí ani 

příslušenstvím pozemku. Obdobně stanovuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen 

„zákon o myslivosti“) právní postavení zvěře, která je až do doby ulovení (§ 2 písm. h)) věcí 

bez pána (res nullius), vlastnictví k ní se tedy nebude ulovením. Stejně tak zákon o rybářství 

předpokládá vznik vlastnictví až ulovením ryby, tedy jejím odejmutím z volné přírody (§ 2 

písm. f)). Zcela zvláštní v českém právním řádu je z pohledu vlastnického práva právní 

postavení jeskyní. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny § 61 odst. 3 jeskyně nejsou 

předmětem vlastnictví. Jedná se o stejný právní režim jako u vod dle vodního zákona s tím 

rozdílem, že vodu lze jejím odebráním ze zdroje nabýt do vlastnictví, což je u jeskyní přímo 

uvedeným ustanovením vyloučeno. Jeskyně jsou tedy zcela nezpůsobilé být objektem 
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vlastnického práva. V případě přírodních jevů na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí, jako 

jsou krasové závrty, škrapy, ponory a vývěry krasových vod, však již uvedené omezení 

naplatí (jejich ochrana je stanovena zvlášť v odst. 4 § 10 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Tyto jevy nejsou zahrnuty do obecné definice jeskyně (§ 10 odst. 1), takže lze dovodit, že jsou 

způsobilé být objektem vlastnického práva jako součást pozemku, na kterém se nacházejí. 

Vlastnické právo, jeho vymezení, ochrana a možnosti jeho omezení či odnětí jsou 

v českém právním řádu stanoveny poměrně detailně. Do budoucna by bylo dobré zamyslet se 

nad některými atributy vlastnického práva ve vztahu k životnímu prostředí blíže je upřesnit. 

 



41 

 

KAPITOLA II. 

POJMY PŘÍRODA A KRAJINA 
 

 

Moje disertační práce se zabývá vztahem mezi vlastnickým právem a ochranou 

přírody a krajiny. Aby bylo možné tento vztah smysluplně analyzovat a vysvětlit, je nutné se 

nejprve pokusit o právní vymezení pojmů „příroda“ a „krajina“ a jaký význam mají tyto 

pojmy pro účely této práce. 

Právní vztahy v oblasti ochrany přírody a krajiny patří mezi právní vztahy z oblasti 

ochrany životního prostředí. Základním zdrojem právní úpravy je zde článek 7 Ústavy, článek 

35, 11 odst. 3 a 14 odst. 3 Listiny. Nicméně citovaná ustanovení těchto ústavních právních 

předpisů je nutno k jejich naplnění konkretizovat zákony a podzákonnými právními předpisy. 

Na úseku ochrany životního prostředí je základním zákonným předpisem zákon o životním 

prostředí (č. 17/1992 Sb.), ochrana jednotlivých složek životního prostředí je dále zajištěna 

tzv. složkovými zákony. Mezi ty patří zejména zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 

114/1992 Sb.), zákon o ochraně ZPF (č. 334/1992 Sb.), vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), lesní 

zákon (č. 289/1995 Sb.) a další. Všechny tyto přepisy obsahují ve svých úvodních 

ustanoveních definice pojmů, které daný předpis používá. Stejně tak činí i zákon o ochraně 

přírody a krajiny, nicméně ne zcela dokonale, neboť z pohledu čistě právně-technického 

nejdůležitější definici – tedy definici „přírody“ tento základní právní předpis neobsahuje.  

 

Začneme s definicí biologickou, biologie dělí definici pojmu příroda na dvě části – 

příroda živá, kam řadí všechny živé organismy ve vesmíru – tj. bakterie a jiné 

mikroorganismy, houby, rostliny a živočichy a příroda neživá, tedy vše ostatní co nespadá 

pod pojem živé přírody, což jsou tedy horniny a nerosty, půda, voda, vzduch, světlo a teplo 

pocházející ze slunce.
90

 

Právní definice pojmu příroda není ani zdaleka tak jasná. Důvodem je zejména to, že 

zákon o ochraně přírody a krajiny, který je základním právním předpisem tohoto odvětví ve 

svých ustanoveních (jmenovitě v § 2 a § 3) definici pojmu příroda neobsahuje. Je otázkou, 

zda toto bylo záměrem zákonodárce (větší „volnost“ při výkladu pojmu příroda umožní větší 

prostor pro posuzování případných porušení povinností ukládaných zákonem o ochraně 
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 http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda.  
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přírody a krajiny a rozhodující orgány tedy nebudou tak rigidně vázány případnou zde 

uvedenou definicí), nicméně se přikláním spíše k názoru, že zákon o ochraně přírody a krajiny 

tuto definici přímo neobsahuje z prostého důvody, a to, že nikdo nebyl schopen uspokojivou 

(a právním jazykem vyjádřitelnou) definici přírody podat. 

Definici přírody lze s jistou obtížností dovodit z ustanovení § 2 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny, které vysvětluje pojem ochrany přírody.
91

 Definice přírody je zde 

provedena formou výčtu objektů, které podle tohoto zákona podléhají ochraně („péče státu a 

fyzických i právnických osob“) a tvoří tedy obsah pojmu příroda. Z tohoto ustanovení vyplývá, 

že přírodou se rozumí „volně žijící živočichové, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, 

nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, ekologické systémy a krajinné 

celky a krajina“. Správnosti či úplnosti definice takto extrahované můžeme zpochybňovat 

různými způsoby. Například již proto, že neobsahuje jednu z tradičně základních složek 

životního prostředí – půdu (kterou nelze ztotožňovat s „nerosty a horninami“), stejně tak zde 

není uvedena voda, resp. vodní útvary.
92

 Nicméně nutno konstatovat, že tento popis je 

jediným definici podobným vyjádřením v našem právním řádu a nutno tedy chápat všechny 

souvislosti s ochranou přírody jeho prizmatem. 

Přírodu stejně jako krajinu však definovala Konference OSN o životním prostředí 

člověka (Stockholm 1972) takto: „Příroda je reálný svět, který nás obklopuje, na jehož vzniku 

neměl člověk podíl, ale na němž je existenčně závislý. Krajina je životní prostor, skládající se 

z přírodních prvků a lidských výtvorů.“
93

 

 

S definicí krajiny je situace poněkud jednodušší v tom smyslu, že na rozdíl od přírody 

zákon o ochraně přírody a krajiny definici pojmu krajina obsahuje. Dle § 3 odst. 1 písm. m) se 

krajinou myslí „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 

funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“. Nicméně při bližším zkoumání je 

zřejmé, že přes výslovně uvedenou definici není pojem krajiny zákonem o ochraně přírody a 

krajiny vysvětlen více než pojem přírody. Dle mého názoru není správné vysvětlovat jeden 

pojem pomocí jiného, jak je to činěno nejenom v případě krajiny – kde jsou k vysvětlení 

mimo jiné použity pojmy ekosystém či složky životního prostředí, ale i v případě extrahované 
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 Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: „Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto 

zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí 

rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické 

systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.“ 
92

 Více viz Pekárek, M.: „Příroda jako objekt právní ochrany“, in Sborník konference Dny práva, 2010 – Days 

of Law, 1. ed. Brno: Masaryk University, 2010, http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/.  
93

 Stejskal V.: „Úvod do právní ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost“, Linde Praha, a.s., 2006, str. 

33. 
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definice přírody, kdy pojmy volně žijící živočichové či planě rostoucí rostliny jsou použity ve 

významech neodpovídajících reálnému (a snad i zamýšlenému) používání zákona o ochraně 

přírody a krajiny.
94

 Dá se však říci, že dikcí je tato definice velmi „přírodní“ – civilizační 

prvky jsou uvedeny na posledním místě charakteristiky (vysvětlení slova „civilizační“ je zde 

dle mého názoru nepochybné – míní se tím vytvořené člověkem). Poněkud jinou definici 

krajiny podává Evropská úmluva o krajině
95

, která v článku 1 definuje krajinu jako „část 

území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného 

působení přírodních a/nebo lidských faktorů“. Zde je jasně vidět akcelerace člověka 

(obyvatelstva) – tato definice je silně antropocentrická, což ovšem vyplývá i z účelu proč byla 

Evropská úmluva o krajině uzavřena vymezeném v její preambuli: „v zájmu dosažení 

udržitelného rozvoje, založeného na vyvážených a harmonických vztazích mezi sociálními 

potřebami, hospodářskou činností a životním prostředím“, dále že „krajina hraje významnou 

úlohu z hlediska veřejného zájmu v oblasti kultury, ekologie, životního prostředí a v sociální 

oblasti,…“ apod. Je zde tedy jasně patrné upřednostnění člověka (civilizace, obyvatelstva) 

před přírodou (životním prostředím).  

Je otázkou, nakolik absence výslovné definice pojmu příroda škodí záměru celého 

zákona o ochraně přírody a krajiny a záměru celého právního odvětví ochrany životního 

prostředí. Dle mého názoru nijak moc, neboť definovat obsah tohoto pojmu nečiní v praxi 

velké problémy a jedná se tedy spíše o problém teoretický než praktický. Pro příště je snad 

pouze možné doporučit, aby se zákonodárce snaze definovat tento pojem buď úplně vyhnul, 

nebo aby tuto provedl s pokud možno vyšší mírou preciznosti než je tomu nyní.  

 

Ochrana přírody a krajiny je činnost, nejedná se pouze o pasivní nevšímání si, ale o 

aktivní zásahy ze strany nejenom státu, ale i všech osob – zákon o ochraně přírody a krajiny 

mluví v § 2 odst. 1 o „vymezené péči státu a fyzických i právnických osob“. Je nasnadě, že co 

se onou „vymezenou péčí“ má na mysli, není vždy v představách různých osob stejné. 

Aktuálně se tento rozpor projevuje problémy s „kůrovcovou kalamitou“ v Národním parku 

Šumava.
96

 Na jedné straně zde stojí Správa NP Šumava spolu s Ministerstvem životního 
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 Velmi srozumitelně vysvětluje rozpory extrahované definice přírody ze zákona o ochraně přírody a krajiny 

Prof. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. v článku „Příroda jako objekt právní ochrany“ in sborník konference Dny 

práva, 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno: Masaryk University, 2010, 

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/.  
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 Evropská úmluva o krajině byla podepsaná dne 20. října 2000 ve Florencii, vstoupila v mezinárodní platnost 

dne 1. března 2004, Česká republika ji podepsala ve Štrasburku dne 28. listopadu 2002 a po ukončení 

ratifikačního procesu dne 1. října 2004 vstoupila v platnost (publikována pod č. 13/2005 Sb.m.s.).  
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 Kůrovci (Scolytinae, Ipinae) je podčeleď brouků z čeledi nosatcovití, kteří se vyskytují obecně po celém světě, 

v lýku i dřevě naprosté většiny stromů, také uvnitř ovoce, v semenech, v listech, v dužnině větviček, ve stoncích 
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prostředí, která si péči vykládá jako co nejrychlejší odstranění (fyzickou likvidaci) stromů 

napadených kůrovcem pomocí kácení, na druhé straně jsou zde skupiny občanů a nevládních 

neziskových organizací, zejména Hnutí DUHA, Dafné či Česká společnost ornitologická, a 

další občanská sdružení a velká většina vědeckých kapacit zastávající názor, že vše by se 

mělo ponechat na přírodě a že stromy, které vinou kůrovce uhynou, by se měly ponechat na 

místě, neboť poslouží jako „lešení“ pro nově vznikající porost. Obě strany přitom deklarují, 

že jim jde o ochranu přírody. Je otázkou, zda holiny, které vzniknou po zásahu motorových 

pil, jsou z pohledu běžného návštěvníka přírody malebnější než mrtvé stromy trčící 

z podrostu, který pod nimi nově vzniká. Osobně se přikláním k tomu druhému. Nicméně tento 

případ nezahrnuje pouze aspekty biologické, ale i právní, ekonomické a politické a jeho řádný 

rozbor by zcela jistě překonal rozsah a vymezený smysl této práce. Uvedla jsem jej jen jako 

příklad odlišného pohledu různých stran na stejnou věc, byť oba tábory deklarují stejný účel 

svého přístupu – les bez kůrovce.  

 

V této práci však chápu pojetí přírody a krajiny poněkud obsáhleji. Domnívám se 

totiž, že cokoli jiného by způsobilo neúplnost a neodpovídalo by záměru, který jsem si před 

započetím psaní této práce určila. Přírodu a krajinu není možné omezit jen na definice 

uvedené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, a to nejenom pro jejich neúplnost, ale i 

vzhledem k chápání těchto pojmů neprávnickou veřejností v běžném životě. 

V této práci zahrnuji do obsahu přírody a krajiny i půdu, resp. zemědělský půdní fond 

(dle zákona o ochraně ZPF), les a pozemky určené k plnění funkcí lesa (dle lesního zákona) a 

vody, vodní plochy a vodní zdroje (dle vodního zákona). V některých částech této práce 

(zejména pak v části V.) pak bude hovořeno o životním prostředí a metodách jeho ochrany. 

Domnívám se však, že toto není na překážku celému konceptu práce, neboť v těchto 

případech (zejména týká-li se text pojmu práva na příznivé životní prostředí) není logické 

vydělovat jednotlivé složky životního prostředí z celku. Nejedná se zde však o synonymní 

užívání pojmu životní prostředí a příroda a krajina.  

 

                                                                                                                                                                                     

bylin včetně kapradin nebo dokonce ve vzdušných kořenech rostliny mangrove. Mnozí z nich dokáží žít ve zcela 

odlišných tkáních širokého spektra hostitelů a různými způsoby k tomu využívají symbiotické houby. Konkrétně 

v NP Šumava se jedná o druh lýkožrout smrkový (Ips typographus), kůrovec je lidové jméno užívané pro tohoto 

brouka. 
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KAPITOLA III. 

PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, v této práci zahrnuji do pojmu příroda a 

krajiny i jednotlivé složky životního prostředí, které jsou právními předpisy upraveny 

samostatně, tedy půdu, les a vodu. Všechny jmenované složky jsou spolu s dalšími (ovzduší, 

horniny, energie) součástí životní prostředí. 

Ochrana přírody v České republice má podobně jako všechny ostatní oblasti právních 

vztahů v rámci ochrany životního prostředí svoje základy vyjádřené v ústavních předpisech, v 

ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) Listině. Ústava 

ve své preambuli vyjadřuje odhodlání občanů ČR společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní 

a kulturní bohatství. Toto ustanovení je adresováno celé občanské společnosti. Není důvod 

k pochybnostem o tom, že tímto „přírodním a kulturním bohatstvím“ se rozumí i dochovaný 

stav životního prostředí, a to včetně prostředí člověkem vytvořeného nebo přeměněného.
97

 

V dalším textu Ústavy i Listiny jsou obsažena ustanovení, která vytvářejí předpoklady 

k naplňování výše uvedených cílů.  

 

Aby bylo možné určitou věc či stav, resp. nárok na něj označit za „právo“, je nutné 

určit, co je takovou věcí nebo stavem míněno. V případě práva na příznivé životní prostředí 

bude tedy klíčové zjistit, co je „životním prostředím“ a co se rozumí pod pojmem „příznivé“.  

Definice životního prostředí je obsažena v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

(dále jen „zákon o životním prostředí“) v § 2 „Životním prostředím je vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

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

energie.“ Definice životního prostředí se bude samozřejmě lišit v návaznosti na to, bude-li ji 

vytvářet biolog, sociolog či právník. Pro účely této práce budu vycházet z definice právní 

výše uvedené.  

Zákon o životním prostředí je základním národním právním předpisem v oblasti 

životního prostředí a jeho ochrany. Obsahuje nejenom základní pojmy, ale v podstatě definuje 

i obecný přístup státu k ochraně životního prostředí – v preambuli zákona o životním 
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prostředí se uvádí: „…vědomo si své odpovědnosti za zachování příznivého životního 

prostředí budoucím generacím…“ Zde je tedy jasně deklarována povinnost (odpovědnost) 

státu za stav a ochranu životního prostředí. Preambule zákona o životním prostředí však 

obsahuje ještě jednu důležitou část a to: „…zdůrazňujíc právo na příznivé životní prostředí 

jakožto jedno ze základních práv člověka,…“ čímž příznivé životní prostředí, resp. jeho 

ochrana nabývá zcela jiného rozměru a to rozměru ústavního. 

Ochrana životního prostředí má ústavní základ v článku 7 Ústavy, který určuje 

povinnosti a odpovědnost státu ve vztahu k životnímu prostředí a stanoví hlavní zaměření 

jeho činnosti: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního 

bohatství.“ Vyjadřuje tzv. princip odpovědnosti státu za příznivý stav životního prostředí.
98

 

Ústava používá pojmu „přírodní zdroje“, který je vymezen v § 7 zákona o životním 

prostředí.
99

 Právo na příznivé životní prostředí je také zakotveno v Listině v článku 35 v hlavě 

čtvrté mezi hospodářskými, sociálními a kulturními právy s omezeními vyjádřenými v čl. 11 

odst. 3, čl. 14 odst. 3 a čl. 35 odst. 3 Listiny. Právo na příznivé životní prostředí je základním 

právem každého člověka, které je chráněno a garantováno státem. Zachování příznivého stavu 

životního prostředí je tedy individuálním zájmem každého jednotlivce, který ovšem současně 

sdílí s ostatními členy společnosti. Vyplývá to z povahy životního prostředí jako veřejného 

statku. Zásah do životního prostředí jednoho subjektu automaticky znamená zásah do 

životního prostředí dalších osob, jejichž okruh závisí na intenzitě takového zásahu.
100

 

K povaze životního prostředí jako veřejného statku judikoval Ústavní soud v nálezu ÚS sp. 

zn. Pl. ÚS 15/96 takto: „Ústavní úprava postavení jedince ve společnosti obsahuje ochranu 

individuálních práv a svobod, jakož i ochranu veřejných statků. Rozdíl mezi nimi spočívá v 

jejich distributivnosti. Pro veřejné statky je typické, že prospěch z nich je nedělitelný a lidé 

nemohou být vyloučeni z jeho požívání. Příklady veřejných statků jsou národní bezpečnost, 

veřejný pořádek, zdravé životní prostředí“. 

Ochranou životního prostředí se dle § 9 zákona o životním prostředí myslí „činnosti, 

jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto 

znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých 

složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i 

ochranu životního prostředí jako celku.“ Ochranou se tedy rozumí nejenom konzervace 
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daného stavu přírody, ale i aktivní činnost při jeho zlepšování a odstraňování negativních 

následků lidské činnosti. Dle uvedené definice se ochranou životního prostředí rozumí 

zejména (a) předcházení znečišťování a dále (b) předcházení poškozování. Znečišťováním je 

dle zákona o životním prostředí, § 8 odst. 1 „vnášení takových fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou 

podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí“. Důležité na této definici je zejména 

spojení „v důsledku lidské činnosti“, vyjadřuje tak skutečnost, že subjektem práv a povinností 

je zde lidstvo, resp. člověk. Poškozováním životního prostředí se dle zákona o životním 

prostředí, § 8 odst. 2 rozumí „zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností 

nad míru stanovenou zvláštními předpisy“. Zde je tedy již nutné, aby poškozování mělo 

určitou intenzitu, která je vždy stanovena případně určena složkovými předpisy ochrany 

přírody. 

Definice ochrany přírody a krajiny je určitým extraktem definice ochrany životního 

prostředí stejně tak, jako je definice přírody a krajiny určitým extraktem definice životního 

prostředí. Složkami životního prostředí jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie (§ 2 zákona o životním prostředí). Ochranou přírody a 

krajiny se rozumí péče o jednotlivé složky životního prostředí – volně žijící živočichy, planě 

rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a 

geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky a dále i péči o vzhled a 

přístupnost krajiny (§ 2 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Péči (tedy ochranu) 

zajišťuje především stát a samospráva (obce a kraje), ale i fyzické a právnické osoby 

prostřednictvím nástrojů určených zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale i jinými 

souvisejícími předpisy.  

 

Kromě vlastního práva na příznivé životní prostředí (odst. 1 článku 35 Listiny), je 

v odstavci 2 stejného článku zakotveno další neméně důležité právo a to právo na informace o 

stavu životního prostředí. Toto ustanovení je odrazem důležitého charakterového (dáli-se to 

tak o odvětví práva říci) rysu celé oblasti ochrany životního prostředí a tím je účast veřejnosti 

v procesech, které by se mohly životního prostředí, resp. jeho kvality dotknout (ať již ho 

zlepšit nebo zhoršit). Vždyť pokud Listina stanoví právo na příznivé životní prostředí jako 

právo každého z nás, pak aby toto právo mohlo být kvalifikovaně vykonáváno, je nutné 

zajistit také možnost každému z nás zjišťovat si informace pro danou věc relevantní. Tento 

institut je vlastní všem demokratickým systémům řízení a označován jako „právo na účast 

veřejnosti“. 
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Právo účasti veřejnosti v procesech ovlivňující životní prostředí je stanoveno i 

mezinárodně právními dokumenty a to zejména Úmluvou o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. 

Aarhuská úmluva).
101

 Účelem Aarhuské úmluvy je zajistit právo veřejnosti na informace o 

životním prostředí, vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích 

procesech a zajištění přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Aarhuská 

úmluva mimo jiné dává možnost napadat správní rozhodnutí úřadů u nezávislého a 

nestranného orgánu. Cílem Aarhuské úmluvy je zlepšení informovanosti veřejnosti o stavu 

životního prostředí tak, aby mohla vykonávat své právo stanovené Listinou. Pro Českou 

republiku vstoupila v platnost dne 4. 10. 2004 (č. 124/2004 Sb. m. s.). 

Legislativním zajištěním odst. 2 článku 35 Listiny a Aarhuské úmluvy v České 

republice je zákon č. 123/1998 Sb., o přístupu k informacím o životním prostředí (dále jen 

„zákon o přístupu k informacím o ŽP“) a dále také obecnější předpis z této oblasti a to 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Možnost účasti veřejnosti, resp. 

informovanosti veřejnosti obsahují, vedle zákona o přístupu k informacím o ŽP, i předpisy 

z oblasti ochrany životního prostředí (např. § 15 zákona o životním prostředí, § 36 zákona č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o 

ochraně ovzduší“),
102

 § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny), ale i stavební zákon (např. § 

20 a násl.). 

Na úrovni ES je tímto legislativním zajištěním zejména Směrnice Evropského 

parlamentu (EP) a Rady č. 2003/4 o přístupu k informacím o životním prostředí a dále 

Směrnice EP a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání 

některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 

85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně nebo 

Směrnice č. 2004/35/ES o prevenci a nápravě škod na životním prostředí, čl.12 a 13. 

Zdá se tedy, že veřejnost má právními prostředky dostatečně zajištěnu možnost získat 

informace o stavu životního prostředí. Nicméně není možné jen pasivně předpokládat, že se 
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veřejnost bude k ekologickým problémům aktivně vyjadřovat (aktivně sbírat informace, byť 

k tomu dle výše uvedených předpisů má možnosti), je nutné klást důraz i na aktivní přístup 

veřejné správy v poskytování informací v uživatelsky srozumitelné podobě. Proto je důležitou 

součástí všech výše uvedených dokumentů povinnost veřejné správy nejenom informace 

poskytovat, je-li o ně požádáno předepsaným způsobem, ale i aktivně, tedy bez žádosti (§ 10a 

zákona o přístupu k informacím o ŽP) a to prostřednictvím elektronických databází 

přístupných prostřednictvím zařízení umožňujících dálkový přístup. 

 

Definice „příznivosti“ životního prostředí na rozdíl od předchozí není obsažena 

v žádném právním předpise. Nicméně se domnívám, že spojením s definicí „únosného 

zatížení území“ (§ 5 zákona o životním prostředí) a „trvale udržitelným rozvojem“ (§ 6 

zákona o životním prostředí) můžeme pojem příznivé definovat jako „stav prostředí, které 

zajišťuje všechny funkce pro život organismů a dále poskytuje dostatek zdrojů generacím 

současným tak, aby tyto funkce mohly být zachovány generacím příštím“. 

 

O právu na příznivé životní prostředí jako jednom z ústavně zaručených práv 

judikoval opakovaně i Ústavní soud. Za zmínku stojí zejména usnesení č.j. I. ÚS 282/97 ze 

dne 6.1.1998, ve kterém se Ústavní soud zabývá problémem, zda nositelem subjektivního 

práva formulovaného v čl. 35 Listiny (právo na příznivé životní prostředí a na úplné a 

pravdivé informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů) může být i občanské 

sdružení. Z povahy tohoto práva vyplývá (a stejně v citovaném usnesení dovozuje i Ústavní 

soud), že nositelem práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1) může být pouze osoba 

fyzická, „jelikož se jedná o biologické organismy, které – na rozdíl od právnických osob – 

podléhají eventuálním negativním vlivům životního prostředí“, což je dále podpořeno i 

definicí životního prostředí, jak ji uvádí zákon o životním prostředí.
103

 Nicméně se 

domnívám, že toto usnesení Ústavního soudu je zásadní zejména proto, že rozděluje práva 

uvedená v článku 35 Listiny na práva subjektivní, která jsou svou povahou použitelná pouze 

pro fyzické osoby a práva procesního charakteru, kterých se mohou dovolávat i osoby 

právnické. Mezi ta druhá zcela nepochybně patří i právo na informace o stavu životního 

prostředí (čl. 35 odst. 2 Listiny). 

Tento výklad Ústavní soud dále rozvádí v usnesení č. j. I. ÚS 603/04 ze dne 22. 2. 

2005, kde v souladu s předchozím svým usnesením potvrzuje existenci „dvojího typu“ 

základních práv – a to subjektivních (která jsou přiznatelná pouze fyzickým osobám a kam je 
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řazeno i právo na příznivé životní prostředí) a procesních (která jsou přiznatelná i právnickým 

osobám, jako je právo na informace o stavu životního prostředí).
104

  

V neposlední řadě bych ještě zmínila souvislost čl. 14 odst. 3 s ochranou přírody. Čl. 

14 odst. 3 Listiny stanovuje, že svoboda pobytu a pohybu může být omezena „jestliže je to 

nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu 

práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody“. Zákonem, 

který toto omezení provádí je zákon o ochraně přírody a krajiny, konktrétně ve svém § 14, 

kterým stanovuje zvláště chránění území a dále § 64, který upravuje omezení vstupu do 

určitých území za stanovených podmínek.  

Vše výše uvedené je ještě podpořeno posledním odstavcem uvedeného článku 35 

Listiny, který stanoví základní principiální omezení výkonu práv (a to jakýchkoli) tím, že 

výkon práva (tedy i práva vlastnického, jak již bylo vyloženo výše) nesmí poškozovat „životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem“. 

 

Výkladem příslušných ustanovení Listiny, spolu s článkem 7 Ústavy a jejich spojením 

s označením některých činností spojených s ochranou životního prostředí ze složkových 

zákonů (jak je uvedeno v předchozí kapitole) jako veřejný zájem se domnívám, že dojdeme 

k tvrzení, že ochrana životního prostředí je veřejným zájmem, jehož garantem je stát. 
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KAPITOLA IV. 

STŘETY VLASTNICKÉHO PRÁVA A OCHRANY 

PŘÍRODY 
 

 

V předchozích kapitolách bylo vyloženo, že jak vlastnické právo, tak ochrana 

životního prostředí jsou veřejným zájmem, jehož garantem je stát. Je zcela nepochybné a 

přirozené, že v reálném životě dochází ke kolizím mezi těmito dvěma veřejnými zájmy. O 

tom, který zájem je „více“ veřejný – zda zájem vlastníků jako soukromých osob na ochraně 

jejich vlastnictví nebo druhé straně zájem státu na ochraně životního prostředí, bude vždy 

nutno rozhodovat individuálně a v převážné většině případů zde bude rozhodovat soud. 

 

Vztah mezi vlastnickým právem a životním prostředím vyjadřuje odstavec 3 článku 11 

Listiny, ve kterém je stanoveno, že výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, 

přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Jedná se zde o právní zásadu 

neminem leadere (nikomu neškodit). Zároveň tento odstavec také stanovuje, že vlastnictví 

nesmí být zneužito (tzv. šikanózní výkon práva) a výkon vlastnického práva nesmí 

poškozovat stejná práva jiných osob.  

 

Tento střet se projevuje velmi zřetelně zejména v okamžiku, kdy je předmětem 

vlastnictví nemovitost (pozemek), který je součástí nebo se má stát součástí některého typu 

chráněného území, ať již je to chráněná krajinná oblast, národní park nebo tzv. zvláště 

chráněná území (Special Protected Areas – SPA) dle Směrnice Rady a Parlamentu 

Evropských společenství ze dne o ochraně volně žijících ptáku (147/2009/ES
105

) (dále jen 

„směrnice o ptácích“). Taková nemovitost je pak zatížena různými typy omezení, která 

vyplývají z jejího umístění v chráněném území. Příkladem můžeme uvést nemožnost stavět na 

takovém pozemku trvalou stavbu, omezení přístupu na takový pozemek pro motorová vozidla 

nebo omezení převoditelnosti takové nemovitosti na třetí osobu neboť takové chování je 

v rozporu s ochranou přírody v daném místě. Vlastník takového pozemku je pak logicky 

znevýhodněn (poškozen) oproti vlastníkům, kteří takové omezení na svých pozemcích 

nemají. Dle článku 11 odst. 4 Listiny, je nucené (nedobrovolné) omezení vlastnického práva 

                                                           
105

 Directive of Council and Parliament 147/2009/EC on the conservation of wild birds. 
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možné pouze ve veřejném zájmu, za náhradu a pouze na základě zákona. Ochrana životního 

prostředí veřejným zájmem nepochybně je a v současné době již ne pouze v rovině národní, 

ale i v rovině mezinárodní a evropské unijní. Vzhledem k tomu, že dle výše citovaného článku 

11 Listiny (vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu) a ustanovení 

§ 124 občanského zákoníku (všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se 

jim stejná právní ochrana), je logický a jistě pochopitelný požadavek vlastníků na kompenzaci 

takového omezení jejich ústavně garantovaného práva ze strany státu. Připočteme-li k tomu 

skutečnost, že ve většině případů, kdy veřejná moc rozhoduje (nebo rozhodla) o omezení 

vlastnického práva (byť v daném okamžiku ještě latentním) vyplývající z povinnosti státu 

chránit veřejný zájem – v našem případě zdravého životního prostředí – mají vlastníci 

minimální vliv na takové rozhodování, pak se zdá, že ochrana přírody je oproti vlastnickému 

právu zvýhodněna.  

 

Nicméně je nutné si uvědomit, že příroda a životní prostředí jako celek je hodnotou 

nenahraditelnou a pro život lidstva i ostatních živých organismů na této planetě zcela klíčovou 

a jakékoli poškození či dokonce zničení částí ekosystému se dá velmi těžko nahradit (někdy 

to ani není možné a pokud ano, hovoříme v řádech desítek let a o obrovských nákladech). Je 

tedy jistě pochopitelné, že právně je ochrana životního prostředí nadřazena právu jednotlivých 

vlastníků na nerušený výkon vlastnického práva, byť faktická situace je často opačná. 
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ČÁST 1. 

Kategorie omezení vlastnického práva ve vztahu k ochraně 

přírody a krajiny 

 

 

Obecně je základním právním předpisem ochrany přírody a krajiny zákon o ochraně 

přírody a krajiny, který obsahuje řadu administrativně-právních institutů týkajících se výkonu 

vlastnického práva, jeho omezení a souvisejících právních vztahů v oblasti přírody a krajiny.  

Jedná se zejména o zajištění podmínek pro vytváření systému ekologické stability, 

vyvlastnění nemovitosti či práva k ní za účelem ochrany přírody a krajiny, předkupní právo 

státu na nezastavěné pozemky v soukromém vlastnictví ležící mimo sídelní útvary na území 

některých zvláště chráněných území, nezbytný vstup pracovníků orgánů ochrany přírody při 

výkonu své pracovní činnosti na cizí pozemek, odpovědnost státu za škody způsobené 

pracovníky orgánů ochrany přírody při výkonu jejich pracovní činnosti, přístup do krajiny 

(zřizování komunikací, oplocování pozemků, průchod přes cizí pozemky atd.) a další. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny rozlišuje ochranu obecnou a ochranu zvláštní. 

Obecná ochrana přírody je obsahem části II., zvláštní pak obsahem částí III. – V. zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Bez ohledu na systematiku je však vždy nutné si uvědomit, že 

zákon o ochraně přírody a krajiny je právním předpisem zajišťujícím ochranu přírody a vše 

v něm uvedené je tedy nutno vykládat v intencích tohoto základního záměru. Nicméně je také 

nutné si uvědomit, že v realitě existuje vedle zájmů ochrany přírody i celá řada jiných a mělo 

by tedy zejména být dbáno na to, aby všechny jednotlivé činnosti a záměry byly vždy 

prováděny po vzájemné dohodě všech stran, jen tak je možné se vyhnout konfliktům nebo je 

alespoň omezit na minimum.  

Dosažení cíle není možné bez zajištění odpovídajících nástrojů. V tomto případě je 

cílem zachování nebo obnovení přírodě blízkého stavu jednotlivých částí přírody a nástroje 

jsou uvedeny v § 2 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, výčet je samozřejmě pouze 

příkladný. O nástrojích ochrany přírody pojednává následující kapitola V. této práce. 
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Obecná ochrana přírody 

 

 

Jak již bylo řečeno, obecná ochrana přírody je obsažena v části II. zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Pojem obecná ochrana je nutno zde chápat co nejšířeji. Jedná se tedy o 

ochranu přírody proti všem zásahům, které ji mohou jakkoli poškodit či negativně ovlivnit a 

vztahuje se na všechny subjekty, které jsou tohoto poškození schopny. 

V rámci režimu obecné ochrany přírody a krajiny (§ 5 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny) jsou všechny fyzické a právnické osoby povinny při provádění 

zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a 

energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo 

úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky 

dostupnými prostředky (výjimku tvoří opatření podle veterinárních a rostlinolékařských 

předpisů). Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li 

tak povinná osoba sama. Jedná se o uložení nápravných opatření v případech, kdy povinná 

osoba své povinnosti neplní a ohrožuje či poškozuje jednotlivé prvky přírody a jednotlivé 

druhy. Náklady nese povinná osoba ze svého, neboť ze zákona nevyplývá a z povahy věci ani 

vyplynout nemůže, že by na náhradu nákladů nárok měla; jde o snahu omezit chování 

ohrožující či poškozující životní prostředí. Zákon o ochraně přírody a krajiny kromě toho zde 

ještě sankcionuje povinné osoby pokutami v závislosti na tom, zda jde o přestupek nebo o jiný 

správní delikt (§ 87 odst. 3 písm. g) a § 88 odst. 2 písm. i) zákona o ochraně přírody a 

krajiny). 

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody stanovuje § 4 zákona o ochraně 

přírody a krajiny a to prostřednictvím vymezení povinností všech vlastníků a uživatelů 

pozemků, které jsou součástí systémů ekologické stability. Ve vztahu k vlastnictví uvádí § 4 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny důležité vodítko „Ochrana systému ekologické 

stability
106

 je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho 

vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.“ 

Vycházeje ze skutečnosti, že krajina je tvořena vzájemně propojeným systémem ekosystémů, 

které zajišťují její soudržnost a rovnováhu, je zde uvedena povinnost všech (včetně vlastníků) 

                                                           
106

 Definice pojmu územní systém ekologické stability, resp. systém ekologické stability je obsažena 

v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny – jedná se o „vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se 

místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability“. 



55 

 

podílet se na ochraně tohoto systému. Nicméně nutno podotknout, že tuto povinnost nelze 

vynucovat přímo, ale pouze prostřednictvím jiných nástrojů stanovených zákonem o ochraně 

přírody a krajiny, ale i dalších právních předpisů zejména z oblasti stavebního práva.
107

 Bližší 

podrobnosti vytváření systémů ekologické stability včetně obsahu a formy jejich plánů uvádí 

prováděcí vyhláška ministerstva životního prostředí k zákonu o ochraně přírody a krajiny, č. 

395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 11. června 1992 (dále jen „vyhláška“), která v § 1 

vymezuje další zásadní pojmy systému ekologické stability a to biocentrum („biotop nebo 

soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 

přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému“), a biokoridor („území, 

které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 

jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť“). Zjednodušeně řečeno 

biocentra a biokoridory tvoří vzájemným propojením územní systém ekologické stability. 

Hlavními nástroji pro vytváření územních systémů ekologické stability jsou plány, jejichž 

obsah je definován vyhláškou. Ta také stanovuje, že tyto plány jsou podkladem mimo jiné pro 

provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, pro územně plánovací 

dokumentaci a pro jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Z hlediska územního plánování 

jsou územních systémů ekologické stability jedním z limitů využití území v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“).
108

 Stavební zákon umožňuje vyvlastnit majetek pro účely zajištění územního 

systému ekologické stability (§ 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona). 

Dalším objektem ochrany dle části II. zákona o ochraně přírody a krajiny je významný 

krajinný prvek (dále jen „VKP“).
109

 Zákon o ochraně přírody rozlišuje dva typy VKP – 

jednak ty, které jsou jako VKP označeny přímo zákonem o ochraně přírody a krajiny (např. 

lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy) a dále ty, které jsou registrovány 

postupem dle § 6 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (na tento postup se vztahují 

obecné předpisy o správním řízení). Zrušit rozhodnutí o registraci VKP lze dle odst. 3 § 6 

zákona o ochraně přírody a krajiny pouze z důvodů veřejného zájmu. Jaký veřejný zájem se 

má na mysli, zde není uvedeno, nicméně z textu lze dovodit, že rozhodnutí o zrušení 

                                                           
107

 Např. stavební zákon v 18 odst. 1 stanovuje mezi cíli územního plánování i nutnost vyváženého vztahu mezi 

výstavbou, hospodářským rozvojem a životním prostředím, a dále v odst. 4 uvádí, že „Územní plánování ve 

veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, ….. Přitom chrání krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.“ 
108

 Viz Miko L., Borovičková H. a kol.: „Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář“, 2. vydání, C.H.Beck 

2007, str. 97. 
109

 Významný krajinný prvek je definován v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.  
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registrace VKP musí ve svém odůvodnění tento veřejný zájem označit.
110

 Pro zásahy do VKP 

(a to obou „druhů VKP“), mezi kterými zákon o ochraně přírody a krajiny uvádí umisťování 

staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních 

toků a nádrží a těžba nerostů, je nutné získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 

(vydané formou závazného stanoviska podle § 149 správního řádu a § 90 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny). Z textu zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že rozhodnutí 

vydané na základě tohoto ustanovení není rozhodnutím předběžného charakteru, ale je 

rozhodnutím konečným (ve smyslu přímých důsledků), jehož obsah je závazný pro všechna 

další, navazující rozhodnutí. O vydání kladného rozhodnutí je nutné požádat před zahájením 

zásahu, který by mohl mít negativní vliv na VKP, bez takového kladného stanoviska nelze 

provádění zásahu vůbec zahájit.  

Ustanovení § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje obecnou ochranu rostlin a 

živočichů – tedy takovou, která není zajištěna dalšími částmi zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Stanovují se zde obecné povinnosti nepoškozovat jednotlivé druhy rostlin a 

živočichů, ekosystémy, ve kterých žijí a také ochrana druhů proti degradaci. Ochrana je zde 

cílena na druhy nikoli na jednotlivce těchto druhů. Ochrana ekosystémů je zde speciálně 

zdůrazněna zejména s ohledem na biologické souvislosti – každý druh potřebuje ke svému 

zachování jinak velký prostor. K zániku druhů v současné době obvykle nedochází přímo, 

např. lovem, ale zejména ničením jejich životního prostředí a zmenšováním prostoru, na 

kterém jsou populace těchto živočichů ještě schopny se udržet a rozmnožovat.
111

 Nicméně i 

tato ochrana není absolutní, výjimky jsou obecně stanoveny v odst. 2 § 5 – jedná se o tzv. 

„škůdce“, jejich hubení je dle zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s dalšími 

právními předpisy povoleno,
112

 i když opět s výjimkou stanovenou vyhláškou.
113

  

Jistou modifikaci (zúžení) povinnosti počínat si tak, aby nedocházelo k ničení a 

poškozování druhů (kdy tento termín je nutno vykládat ve spojení s odst. 1 § 5) stanovuje 

odst. 3 pro provádění určitých, taxativně vyjmenovaných druhů činností (jedná se o provádění 

zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a 

energetice) fyzickými a právnickými osobami, pokud toto je možné technicky a ekonomicky 
                                                           
110

 Tento veřejný zájem bude dán v případě veřejně prospěšných staveb, definovaných podle § 2 odst. 1 písm. l) 

stavebního zákona v kombinaci s § 18 odst. 5 stavebního zákona, tedy staveb pro veřejnou technickou 

infrastrukturu, které jsou určeny k rozvoji obce, kraje nebo státu. Do této definice spadají např. vedení vysokého 

napětí, avšak větrné elektrárny pod tento pojem podřadit nelze. 
111

 Viz také § 35 vodního zákona. 
112

 Jedná se např. o zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon a další. 
113

 Ustanovení § 15 odst. 5 vyhlášky stanovuje, že přestože jsou některé rostliny uvedené mezi škůdci, pak pokud 

jsou zároveň uvedeny v seznamu v příloze č. 2 vyhlášky (jako zvláště chráněné druhy), povolení jejich hubení se 

na ně nevztahuje.  
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dostupnými prostředky. Jak dochází k vývoji vědy a techniky je nepochybné, že co se myslí 

„dostupnými prostředky“ nebude vždy stejné. Často k tomu ještě přistupuje skutečnost, že 

řešení, které by bylo vhodné z hlediska ochrany přírody, nemusí být (a často není) 

„ekonomické“. Je tedy dobře, že dle textu tohoto ustanovení je orgán ochrany oprávněn 

zajištění těchto prostředků uložit, za předpokladu, že tak povinná osoba neučiní 

dobrovolně.
114

 

Velkým problémem, a to nejen v České republice je vypouštění nepůvodních druhů a 

kříženců do přírody a rozšiřování nepůvodních druhů rostlin.
115

 Ustanovení § 5 odst. 4 zákona 

o ochraně přírody a krajiny zakotvuje, že geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha 

je druh, který „není součástí přirozených společenstev určitého regionu“, jejich záměrné 

rozšiřování je pak vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody. Nejznámějších a 

nejnebezpečnější rostlinnou invazí na českém území, která se skutečně masivně šíří a rozvrací 

a ohrožuje celé ekosystémy, je invaze rostliny bolševníku velkolepého (Heracleum 

mantegazzianum), rostliny, jejíž šťáva z lodyh a listů obsahuje fototoxické furanokumariny, 

které dráždí kůži a způsobují těžké poleptání a zpuchýřnatění pokožky. Ze zvířecí říše 

můžeme jmenovat norka amerického (Mustela vison), nutrii říční (Myocastor coypus) či 

amura bílého (Ctenopharyngodon idella), velké škody zahrádkářům působí v posledních 

letech plzák španělský (Arion lusitanicus).
116

 V současné době je pro Českou republiku 

evidováno 1.934 invazivních druhů.
117

 

 

                                                           
114

 Je pozitivní, že orgány ochrany přírody vědomi si ekonomických souvislostí zákazů určitých činností (např. 

stavební) se snaží předcházet konfliktům mezi zájmy ochrany přírody a investory. Příkladem je „Metodický 

pokyn Ministerstva životního prostředí k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní 

populace rorýse obecného (Apus apus) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů“, který byl zpracován za účelem zajištění ochrany hnízdní populace rorýse obecného 

sjednocením postupu orgánů ochrany přírody při řešení problematiky ochrany populace tohoto druhu. Přílohou 

tohoto metodického pokynu je vzor nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích 

budov včetně podmínek udělení souhlasu orgánu ochrany přírody s provedením rekonstrukce. Více viz 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ozchcp-metodika_rorys-20090410.pdf.  
115

 V souvislosti s nepůvodními druhy se také často používá pojmu „invazní nebo invazivní druhy“. Oba termíny 

nejsou zcela totožné, původní druh nemusí být nutně invazivní, pokud nemá prokazatelné škodlivé účinky na 

ekosystém, kam se dostal, u invazivních druhů je jejich škodlivost pro místní ekosystémy nepochybná. U 

obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací 

celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým, ale i ekonomickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha 

původních druhů. Některé invaze mohou skončit až naprostým vyhynutím většího množství původních druhů. 

Mezi invazní druhy je možno počítat i mikroorganismy způsobující choroby. 
116

 Přehled nepůvodních druhů s podrobnými mapami jejich výskytu lze nalézt na http://www.europe-aliens.org/.  
117

 Asi nejznámější živočišné invaze jsou spojeny se jménem Austrálie či některých ostrovů, kde se 

introdukovaní savci i jiní živočichové (zejména králíci a kočky) stali metlou pro ekosystém v globálním měřítku. 

Jen namátkou: kočky a krysy na ostrově Mauricius, které dokonaly vyhynutí dronteho mauricijského (jinak též 

blboun nejapný, Raphus cucullatus), protože mu žraly vejce. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ozchcp-metodika_rorys-20090410.pdf
http://www.europe-aliens.org/
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Za zmínku zcela jistě ještě stojí ustanovení řešící dovoz a vývoz ohrožených druhů 

rostlin a živočichů v návaznosti na mezinárodní úmluvy (odst. 7 § 5). Česká republika je 

signatářem Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora, Washington 1973) (dále jen „Úmluva CITES“), která byla sjednána 

v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin 

před vyhubením v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely (tedy zejména 

obchodování s nimi). Úmluva CITES reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů 

získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo 

člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. V současné době 

má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (č. 572/1992 

Sb.). 

Úmluva CITES má tři přílohy, které uvádějí seznam rostlin a živočichů podle stupně 

ohrožení, na které je pak navázán stupeň jejich ochrany ve vztahu k jejich komerčnímu 

využití – příloha I. zahrnuje druhy nejvíce chráněné, které jsou ohroženy vyhubením („species 

threatened with extinction which are or may be affected by trade“), obchod s nimi není možný 

na základě libovůle jejich vlastníka, ale je možný pouze za výjimečných okolností a pod 

přísným dohledem (čl. II odst. 1 Úmluvy CITES), příloha č. II. obsahuje seznam druhů, které 

jsou označovány kriticky ohrožené („all species which although not necessarily now 

threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject 

to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival“, čl. II odst. 2 

Úmluvy CITES) a příloha č. III. druhy, které členské státy Úmluvy CITES označí za ohrožené 

(„all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction 

for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of 

other Parties in the control of trade“, čl. II. odst. 3 Úmluvy CITES).
118

 

Vedle Úmluvy CITES a výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně přírody a 

krajiny přijala Česká republika i samostatný zákon č. 100/2004 o obchodování s ohroženými 

druhy (dále jen „zákon CITES“), který v souladu s Úmluvou CITES a právem Evropských 

společenství
119

 upravuje ochranu a podmínky, proces žádosti o povolení nebo potvrzení pro 

                                                           
118

 Více na oficiálních webových stránkách Úmluvy CITES, www.cites.org.  
119

 Přímo aplikovatelné nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 

ze dne 30. srpna 2001. 

http://www.cites.org/
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účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře ohroženého druhu a o výjimku ze 

zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů ohrožených druhů.
120

  

Transpozicí směrnice o ptácích jsou ustanovení § 5a a § 5b zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Jedná se o nadstandardní ochranu ptáků oproti obecné ochraně dle § 5 zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Ptáci
121

 (a to všichni dle směrnice o ptácích, tedy nejenom ti, kteří 

trvale žijí na našem území) jsou zde chráněni proti všem zásahům, které by je mohly jakkoli 

ohrozit na existenci (vztaženo k jednotlivci s jedinou výjimkou – činnost zakázaná dle § 5a 

odst. 1 písm. d) (zákaz vyrušování), kterou je nutno posuzovat ve vztahu k populaci 

dotčených druhů). Pro upřesnění v § 5a jsou zakázány úmyslné činnosti, a to ve smyslu 

přímého i nepřímého úmyslu. 

Za velmi specifické považuji zejména ustanovení odst. 5 § 5a, které zavádí povinnost 

každého, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí zajistit, aby na 

sloupech takového vedení byly ochranné prostředky proti zraněním ptáků elektrickým 

proudem. Takto specificky a přesně stanovená povinnost je v oblasti právních předpisů 

výjimkou, její zakomponování přímo do textu zákona o ochraně přírody a krajiny je výsledek 

tlaku ornitologů a veřejnosti odborné i laické proti tzv. „sloupům smrti“ (v roce 1996 byl v 

rámci Českého svazu ochránců přírody odstartován projekt Ochrana ptáků před elektrickým 

vedením, na který navázal roku 1998 projekt Ochrany fauny ČR, který trvá dosud). Z důvodu 

rozšíření ploch zemědělsky obhospodařované půdy dochází k mizení přirozených 

                                                           
120

 Příkladem aplikace Úmluvy CITES v ČR je udělení vývozní povolení ZOO Dvůr Králové pro vývoz 4 

nosorožců bílých severních (správné zoologické označení je nosorožec tuponosý severní, Ceratotherium simum 

cottoni) do Keni Ministerstvem životního prostředí dne 11.12. 2009. Nosorožec bílý severní je uveden stejně 

jako i ostatní druhy nosorožců (kromě druhu nosorožce tuponosého jižního Ceratotherium simum simum, avšak 

pouze populace žijící v Jižní Africe a ve Svazijsku, které jsou zařazeny do přílohy II. Úmluvy CITES) v příloze 

č. I. Úmluvy CITES, tedy mezi druhy ohrožené vyhubením. Vydání povolení pro vývoz druhu ohroženého 

vyhynutím dle Úmluvy CITES vyžaduje splnění 4 základních podmínek – exempláře musí být zákonného 

původu, stát dovozu musí vydat dovozní povolení, vědecký orgán CITES musí vydat kladné stanovisko (v ČR je 

tímto vědeckým orgánem CITES Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) a přeprava živých zvířat musí být 

zajištěna tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.  
121

 Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou chráněni „volně žijící živočichové“ (definice je obsažena v § 3 

odst. 1 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny, a do této definice jsou zahrnuti i ptáci (byť o nich je dále 

hovořeno i v obecné části samostatně je z kontextu zákona o ochraně přírody a krajiny patrné, že i ptáci (Aves) 

jsou samozřejmě živočichy). Za volně žijící jsou považováni živočichové, jejichž populace se v přírodě 

samovolně udržuje. V poslední době nabývá na významu právě ona „samovolnost“ udržování populací. Pokud 

samovolnost chápeme ve vztahu k člověku (což je jediný smysluplný výklad), pak se domnívám, že definice 

neodpovídá současnému stavu věcí – existují i druhy (a není jich málo), které by bez aktivní účasti člověka na 

jejich zachování (v zoologických a botanických zahradách, chovných programech, apod.) ve volné přírodě už 

dávno vyhynuly, resp. by ztratily svou schopnost se samovolně v přírodě udržovat z důvodu již malého počtu 

jedinců znemožňující efektivní rozmnožování (viz např. již výše zmíněný nosorožec bílý nebo symbol World 

Wildlife Fund – WWF panda velká (Ailuropoda melanoleuca)). Podle přísně gramatického výkladu textu zákona 

o ochraně přírody a krajiny by se pak ochrana na tyto druhy nevztahovala, což ovšem popírá logiku (je pravda, 

že v § 2 odst. 2 písm. b) je stanoveno, že obecná i zvláštní ochrana rostlin a živočichů je zajišťována mimo jiné i 

„za použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení“). Z tohoto pohledu se mi jeví, jako mnohem přesnější 

definice volně žijícího živočicha obsažená v § 2 písm. a) zákona CITES, kde je ochrana poskytována i druhu v 

přírodě nezvěstnému nebo vyhynulému a to i v případě, že zachování tohoto druhu je ovlivňováno člověkem. 
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pozorovacích míst pro ptáky, kteří pak užívají sloupy elektrického vedení jako náhradu. 

Pokud se pták dotkne současně nohou (stojákem) a křídlem vodičů, tak jeho tělem proběhne 

elektrický výboj, který ho na místě zabije nebo těžce popálí.
122

 

V ustanovení § 5b odst. 1 jsou taxativně stanoveny situace, kdy je možné povolit jiný 

postup než dle článku 9 směrnice o ptácích – jedná se o ochranu veřejného zdraví,
123

 veřejnou 

bezpečnost, bezpečnost leteckého provozu, prevenci závažných škod na úrodě, domácích 

zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, výzkum a výuku, opětovné osídlení určitého území 

populací druhu nebo opětovné vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov 

v lidské péči pro tyto účely. Povolení odlišného postupu je možné pouze pokud neexistuje jiné 

uspokojivé řešení – tento pojem je nutný vykládat v souladu s celým konceptem zákona o 

ochraně přírody a krajiny, tedy musí se jednat o neexistenci jiného řešení v zájmu ochrany 

přírody a krajiny.
124

 K jiným účelům než těm uvedeným výše nelze povolení dle tohoto 

ustanovení vydat.
125

 

Povolení odchylky (ať již rozhodnutím či opatřením obecné povahy) je v podstatě 

udělením výjimky ze zákazů stanovených v § 5a. Je možné jednak vydáním individuálního 

správního aktu – správním rozhodnutím (dle § 5b odst. 1);126 nebo pro případy, kdy je nutno 

takové rozhodnutí vydat pro širší, blíže neurčený okruh osob, vydá se dle odst. 4 § 5b formou 

opatření obecné povahy (dle § 171 a násl. správního řádu). V ustanovení § 5b zákona o 

ochraně přírody a krajiny jsou uvedeny podmínky, za nichž může být odchylný postup 

uplatněn; zda tyto podmínky skutečně nastaly, pak stanovuje místně příslušný orgán ochrany 

                                                           
122

 Velký ohlas vzbudila v roce 2001 výstava nazvaná Světlo pro Prahu v Národním muzeu v Praze pořádaná 

občanským sdružením Ochrana fauny České republiky, která velmi realisticky ukazovala následky setkání ptáků 

se sloupy elektrického napětí. Výstava se díky kontroverznímu zpracování tématu dočkala velikého zájmu 

veřejnosti i médií, o čemž svědčí i její opakování pod názvem Světlo pro Prahu po deseti letech. Více o sloupech 

smrti i o uvedené výstavě na www.svetloproprahu.cz. 
123

 V této souvislosti upozorňuji na stanovisko Evropské komise k problematice ferálních (volně, divoce 

synantropně žijících) populací holubů (sdělení Komise č. 146 z r. 2002, Report from the Commission on the 

Application of Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds; COM 2002, 146 final), ze kterého 

vyplývá, že holub skalní, volně žijící ve městech nebude nadále považován za volně žijícího ptáka ve smyslu 

směrnice o ptácích a § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny a nebude se tedy na něj vztahovat ochrana dle 

článku 1 směrnice o ptácích.  
124

 Viz Prchalová J.: „Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, Úplná znění zákona s komentářem, 

judikaturou a prováděcími předpisy“, 2. aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010, Linde Praha 2010, str. 53. 
125

 Dle vnitřního sdělení Ministerstva životního prostředí č. j. 620/1767/05 není důvodem postupu dle § 5b odst. 

1 zákona o ochraně přírody a krajiny např. kácení dřevin z důvodu přípravy pozemku ke stavbě. V tomto případě 

je nutno ke kácení dřevin přistoupit mimo hnízdní období ptáků, kdy touto činností nedojde k porušení zákazů 

daných § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, zdroj: http://www.mzp.cz/cz/volne_zijici_ptaci.  
126

 Takovéto rozhodnutí je dle výkladu Ministerstva životního prostředí nutné vždy, pokud dochází k úmyslnému 

odstraňování či poškozování funkčních hnízd (taková, která jsou právě využívaná hnízdícími druhy či ta, na něž 

je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách), zdroj: 

http://www.mzp.cz/cz/volne_zijici_ptaci.  

http://www.svetloproprahu.cz/
http://www.mzp.cz/cz/volne_zijici_ptaci
http://www.mzp.cz/cz/volne_zijici_ptaci
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přírody. Původní znění zákona o ochraně přírody a krajiny předpokládalo k vydání odchylky 

pro širší okruh adresátů formou vyhlášky Ministerstva životního prostředí, do novely (č. 

349/2009 Sb.), která provedla výše uvedenou změnu, byly vydány dvě takovéto vyhlášky. 

Dosud nebyla jejich platnost ukončena, je tedy třeba na ně pohlížet, jako na stále platné právní 

předpisy.  

Vyhláška č. 152/2006 Sb. ze dne 6. dubna 2006, o odchylném postupu při ochraně 

ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro 

jejich značení (dále jen „vyhláška o kroužkování“), která povoluje výjimku pro odchyt a 

rušení jedinců zvláště chráněných druhů ptáků ve smyslu § 50 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny na území České republiky pro účely výzkumu ekologie, migrace a 

prostorové aktivity ptáků prostřednictvím značení jejich jedinců (viz § 1 vyhlášky o 

kroužkování). Kroužkování ptáků v českých zemích má na evropské poměry velmi dlouhou 

tradici – začalo již roku 1910 prostřednictvím stanice LOTOS.
127

 V letech 1934-1964 bylo 

organizováno Českou ornitologickou společností (ČSO). Od roku 1964 je pak kroužkovací 

stanice součástí Národního muzea.
128

 Jeho velkou oblibu dokládá i fakt, že v současnosti je 

v České republice registrováno přes 430 kroužkovatelů v posledních několika letech se počet 

okroužkovaných ptáků v České republice pohybuje kolem 150 tisíc jedinců ročně.
129

 

Samozřejmě, aby bylo možné kroužkování provádět, je nutná určitá manipulace s volně 

žijícími ptáky (odchyt, vlastní nasazení kroužku, případně ještě sběr statistických údajů jako 

jsou váha, délka křídla apod.). Právě tato manipulace je v rozporu s nejenom s obecnou 

ochranou dle § 5a, ale i ochranou zvláštní dle § 56, ale na druhou stranu kroužkování, jako 

metoda sloužící ke zjišťování poznatků o chování, tahu a zvyklostech jednotlivých druhů jistě 

neodporuje celkovému záměru zákona. Proto ministerstvo životního prostředí vydalo právě 

vyhlášku o kroužkování.
130

 

Mnohem závažnější pro vztah vlastnictví a ochrany přírody je však druhá vyhláška, 

která byla na základě § 5b odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny vydána, vyhláška č. 

                                                           
127

 Již v roce 1910, pouhý rok poté, kdy začaly v Evropě organizovat kroužkování ptáků první ornitologické 

centrály v Anglii a Německu, byla zřízena zásluhou Kurta Loose a dr. K. Richtera kroužkovací stanice v rámci 

přírodovědného spolku Lotos v Liběchově u Mělníka (tehdy Liboch). Byla činná až do roku 1938. Více k historii 

kroužkování v českých zemích na www.nm.cz. 
128

 V současné době je kroužkovací stanice samostatným oddělením Přírodovědeckého muzea NM, sídlícím v 

Praze-Hostivaři. Kroužkování ptáků přináší původní poznatky objasňující zákonitosti migrace ptáků a řadu 

obecně biologických otázek, významně přispívá i k řešení problémů souvisejících s využitím a ochranou 

přírodního prostředí. Více viz www.birdlife.cz.  
129

 Od roku 1914 bylo na území bývalého Československa okroužkováno více než 5 milionů ptáků; pátý milion 

byl překročen v roce 2007, zdroj: www.casopis.ochranaprirody.cz.  
130

 Příkladem dnes již celoevropského kroužkovacího projektu je projekt CES (Constant Effort Sites). Poprvé byl 

spuštěn v roce 1983 ve Velké Británii a v současnosti probíhá na více než 600 místech ve většině evropských 

států. www.casopis.ochranaprirody.cz. 

http://www.nm.cz/
http://www.birdlife.cz/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
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294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného (dále jen „špačková 

vyhláška“), jejíž vydání inicioval Svaz vinařů a Jihomoravský kraj. Od samého počátku 

provázely špačkovou vyhlášku, mírně řečeno, rozporuplné reakce. Je nepochybné, že nálety 

tisícihlavých hejn tohoto ptáka na vinice způsobují velké ekonomické škody (a nejenom na 

vinicích, špaček, má-li příležitost, spolehlivě sklidí dozrávající třešně, rybíz i švestky), 

nicméně na druhé straně i špaček je jedním z „obyvatel“ České republiky a dá se tedy říci, že 

jeho existence je jedním z faktorů, které se dají zahrnout do podnikatelského rizika vinařů. 

Vydání tohoto předpisu je nepochybně úspěchem silné vinařské lobby ještě podpořené 

politicky tehdejším hejtmanem Jihomoravského kraje a ministrem životního prostředí. Obsah 

špačkové vyhlášky (která je svou povahou velmi odborným v podstatě biologickým textem) 

však již takovou výhrou pro vinaře není.  

Před vydáním špačkové vyhlášky bylo možné provádět odstřel špačka obecného
131

 

pouze na základě individuálního povolení vydaného dle § 5b zákona o ochraně přírody a 

krajiny na základě žádosti, což se vzhledem ke škodám, které špačci dle vinařů působí na 

úrodě vinné révy, ukázalo jako zdlouhavé a pro vinaře nedostatečné. Vinaři stejně tak nemohli 

uspět se žádostí, aby jim škody způsobené špačky, které dle vinařů dosahují milionových 

částek, hradil stát. Špaček obecný totiž není uveden v zákoně č. 115/2000 Sb. ze dne 5. dubna 

2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, který 

přesně vymezuje druhy, jež stát chrání a za které poskytuje náhrady. 

Nicméně špačková vyhláška má velmi úzce vymezené podmínky odstřelu špačka, 

takže se domnívám, že nenaplnila do ní vinaři vložené naděje. Předně dle § 1 špačkové 

vyhlášky je jejím účelem „prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích“, první 

problém je nasnadě – co jiné druhy révy, případně jiné druhy zemědělských plodin, dle 

přísného výkladu textu se na ně ochrana dle špačkové vyhlášky nevztahuje.
132

 Plašení špačků 

                                                           
131

 Špaček obecný (Sturnus vulgaris L.) je jedním ze špačků obývající území Evropy. Špaček obecný patří mezi 

nejhojnější evropské ptáky. Odhaduje se, že v Evropě žije kolem 35 až 60 milionů špačků a celosvětovou 

populaci tvoří více než 650 milionů jedinců. Přes jak se zdá hojný počet, se na tohoto ptáka vztahuje tzv. 

Bernská úmluva (Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních 

stanovišť). Více viz Sotolář R.: „CAUSA ŠPAČEK OBECNÝ – STURNUS VULGARIS LINNAEUS“, Ústav 

vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Valtická 

337, 691 44 Lednice, Česká republika. 
132

 Že tento problém není pouze akademický, dokazuje např. spor o odstřel špačka z důvodů ničení úrody třešní 

v severních Čechách (obec Klapý), který již doputoval až k Nejvyššímu správnímu soudu (podle sadařů špačci 

zlikvidují každý rok třešně za dva miliony korun). V povolení vydaném Městským úřadem Litoměřice 

Zemědělskému družstvu Klapý a potvrzeným Krajským úřadem Ústeckého kraje, které pro pěstitele z Klapého 

platí až do roku 2013, mají zemědělci přesně dané podmínky, kdy mohou střílet (které v zásadě kopírují 

podmínky špačkové vyhlášky). Toto povolení bylo napadeno Společností ochránců životního prostředí 

Litoměřice a případ skončil až u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který ji rozsudkem ze dne 31. 3. 2009, čj. 

15 Ca 248/2008 - 33, zamítl. Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím 8 As 33/2009 - 56 ze dne 18. června 2009 

shledal napadený rozsudek krajského soudu nezákonným, proto jej zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu 
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je možné jen pomocí lovecké střelné zbraně, toho se však mohou zhostit jen myslivci 

(ustanovení § 2 špačkové vyhlášky). Podmínkou střelby do hejna špačků je totiž vlastnictví 

zbrojního průkazu, loveckého lístku, povolenky k lovu a pojištění podle zákona o myslivosti. 

Znamená to tedy, že aby mohl vinař ochránit svou úrodu, musí být buď myslivec,
133

 nebo si 

myslivce k tomuto účelu najmout (ekonomická (ne)výhodnost tohoto řešení je zřejmá). Takto 

vybavený člověk může vystřelit pouze do více než tisícihlavého hejna, a to jen dvě rány (tato 

podmínek vzbuzuje na tvářích vinařů i myslivců úsměv, z pohledu ochrany přírody je však 

zcela na místě). Špačková vyhláška dále stanovuje odstřel v době od rozednění a maximálně 

hodinu před západem slunce a dále pouze v období od 15. srpna do 31. října (§ 3 odst. 1 

špačkové vyhlášky) a je místně omezena na území vinařské oblasti Morava s výjimkou 

pozemků nacházejících se na území Národního parku Podyjí (§ 3 odst. 2). Ustanovení § 4 

odst. 4 špačkové vyhlášky stanovuje povinnost dohledat postřelené či usmrcené jedince, 

sejmout jim případné značení (zejména ornitologický kroužek) a odevzdat je příslušnému 

orgánu ochrany přírody s informací o datu a lokalitě zástřelu. Obávám se, že naplňování této 

povinnosti ze strany střelců bude nulové. Závěrem se k „úspěšnosti“ špačkové vyhlášky dá 

jen poznamenat, že vinaři vedeni zcela jistě legitimní snahou ochránit svou úrodu před 

nájezdy špačků, zavdali příčinu k vytvoření jednoho z nejvtipnějších právních předpisů 

našeho právního řádu. 

 

Pro úplnost si dovolím připojit ještě jednu poznámku k možnosti vydání výjimky ze 

zákazu obecné ochrany ptáků (a to jakýmkoli z výše uvedených způsobů) dle zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Dle dikce ustanovení § 5b odst. 1 jedním z důvodů výjimky 

„prevence závažné škody na úrodě“. Přípustnost odchylného postupu ve smyslu § 5b odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny tedy není podmíněna již existující škodou na úrodě, ale 

prevencí, tedy předcházením, této škodě. Jinými slovy, aplikace tohoto zákonného ustanovení 

se odvíjí od hrozby vzniku škody, nikoliv od tohoto vzniku samotného.
134

 

 

K výjimkám ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 nutno 

uvést, že zatím byla na základě tohoto ustanovení vydána dvě opatření obecné povahy. Jedná 

                                                                                                                                                                                     

řízení, v něm krajský soud rozhodne vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vyjádřeným v tomto 

rozsudku. Jako důvod nezákonnosti napadeného rozhodnutí NSS uvedl, že nedošlo k naplnění podmínky dle § 

5b odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny – nebyla prokázána neexistence „jiného uspokojivého řešení“. 

V tomto případě tedy zájem ochrany přírody převážil nad zájmem ekonomickým. Více viz text citovaného 

rozhodnutí NSS: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0033_8As__0900056A_prevedeno.pdf.  
133

 V souladu s § 46 a násl. zákona o myslivosti. 
134

 Což potvrzuje i Nejvyšší správní soud v již citovaném rozsudku č. j. 8 As 33/2009 - 56 ze dne 18. června 

2009, str. 7. http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0033_8As__0900056A_prevedeno.pdf  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0033_8As__0900056A_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0033_8As__0900056A_prevedeno.pdf
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se v obou případech o opatření obecné povahy Krajského úřad Jihomoravského kraje a to (a) 

výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha 

bobra evropského (Castor fiber), konkrétně ze zákazu ničit jeho sídla a rušit jej a (b) výjimku 

ze zákazů (§ 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) u zvláště chráněného 

živočicha kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), a to jeho plašení střelbou, popř. jinými 

prostředky, a usmrcování odstřelem.  

 

Vedle obecné ochrany rostlin a živočichů (se speciálním ustanovením o ochraně volně 

žijících ptáků) se obecná ochrana dle zákona o přírodě a krajině vztahuje ještě na dřeviny (§ 7, 

8 a 9), jeskyně (§ 10) paleontologické nálezy (§ 11), krajinný ráz a přírodní park (§ 12) a tzv. 

přechodně chráněné plochy (§ 13).  

 

a) Z obecné ochrany dřevin
135

 jsou výslovně vyňaty dřeviny, na něž se vztahuje 

ochrana dle § 46 (památné stromy)
136

 a § 48 (zvláště chráněné rostliny a živočichové) zákona 

o ochraně přírody a krajiny a dále dřeviny rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa dle lesního zákona
137

 a dřeviny chráněné podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny je zde 

uložena výhradně vlastníkům, není tedy možné požadovat provedení péče po jiných 

subjektech (např. obci). Z pohledu vlastnictví je poměrně zásadním zásahem do práv vlastníka 

ustanovení odst. 2 § 7 ve spojení s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle teorie i praxe 

se trvalé porosty považují za součást pozemku,
138

 orgán ochrany přírody je však oprávněn 

uložit vlastníkům pozemků, na nichž se dřeviny nacházejí i jejich odstranění (avšak pouze 

z taxativně vymezených důvodů, kterými jsou dle odst. 2 § 7 zákona o ochraně přírody a 

krajiny nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, což je jistě 

legitimní z pohledu ochrany dřevin na pozemcích jiných vlastníků před šířením těchto 

chorob). Povolení ke kácení dřevin je možno vydat jen za závažných důvodů ze strany 

žadatele, kterými mohou být zastínění budovy, poškozování stavby kořeny apod. kdy orgán 

ochrany přírody nejprve vyhodnotí funkční a estetický význam takové dřeviny (nicméně je 

nasnadě, že pokud žadatel o povolení zdůvodní svůj záměr hrozící škodou na jiném majetku 

(např. domě), pak je nepovolení kácení z důvodu estetiky dřeviny celkem výjimečným 
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 Definice dřeviny je obsažena v § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
136

 Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, 

věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny 

historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé 

pověsti a báje. 
137

 Viz § 3 lesního zákona. 
138

 Viz např. § 2 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku ve spojení s § 120 odst. 1 občanského zákoníku. 
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úkazem). Všechny uvedené zákazy se samozřejmě nevztahují na všechny dřeviny, ale jen na 

dřeviny určité velikosti – tato je stanovena ve vyhlášce (§ 8 odst. 2), povolení se nevyžaduje 

pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé 

keřové porosty do celkové plochy 40 m
2
.
139

 Běžné úpravy porostů na zahradách, příjezdových 

cestách nebo jiných pozemcích jsou tedy těmito zákazy nedotčeny. V poslední době se však 

stále častěji diskutuje otázka, zda by neměla být tato kritéria pro kácení změněna (rozměry 

dřevin, pro které je třeba povolení ke kácení by měly být zmenšeny). Samozřejmě i při 

povolování kácení dřevin je nutno přihlížet k ochraně jiných zájmů dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a jiným relevantním právním předpisům, zejména k obecné ochraně 

živočichů (např. s ohledem na hnízdění ptáků), je proto žádoucí, aby ke kácení docházelo 

v době vegetačního klidu.
140

 

Novelou zákona o ochraně přírody a krajiny provedenou zákonem č. 349/2009 Sb. 

došlo ke zpřísnění postupu při povolování kácení stromů podél silnic a železnic 

zdůvodňovaném bezpečností silničního (železničního) provozu tak, že dle aktuálního znění je 

pro vydání povolení ke kácení těchto dřevin nutná dohoda orgánu ochrany přírody se 

silničním správním úřadem případně s drážním správním úřadem, nedohodnou-li se, rozhodne 

nejbližší nadřazený orgán, většinou tedy krajský úřad. Znění před touto novelou totiž vkládalo 

rozhodnutí o kácení stromořadí více do rukou silničních nebo železničních úřadů. Povolovací 

řízení je druhem správního řízení, a své slovo tedy bude mít i veřejnost. Obce také mají 

možnost žádat za vykácené stromy náhradní výsadbu (což před touto novelou nebylo možné). 

Tato změna zákona o ochraně přírody a krajiny byla iniciována především veřejností (petice 

proti kácení stromů podél silnic obsahovala přes 14 tisíc podpisů). Protesty vyvolal především 

záměr silničářů pokácet v roce 2009 na 9 tisíc stromů v alejích po celé České republice, kteří 

masové kácení zdůvodňovali bezpečností provozu na komunikacích.
141

  

Další výjimky, pro které není povolení potřeba, se vztahují zejména k jiným veřejným 

zájmům, jako jsou údržba břehových porostů (dle vodního zákona), provoz elektrizační a 
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 Přes poměrně jasně stanovená pravidla měření dřevin, se často objevují výkladové problémy. Více viz Miko 

L., Borovičková H. a kol.: „Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář“, 2. vydání, C.H.Beck 2007, str. 120. 

Dle Metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les vypracované Agenturou ochrany přírody a krajiny České 

republiky (2009) se „Plochou porostu keřů se míní celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých 

větví z korun předmětných keřů“. 
140

 Vegetační klid je období, kdy dřevina je v relativním vegetačním útlumu, tedy není výrazně aktivní, při 

vytváření nových vodivých pletiv. Stanovení doby vegetačního klidu je spíše odbornou záležitostí než právní, 

současná legislativa neurčuje tento pojem pevně stanoveným datem. Je však běžným zvykem tento termín při 

jednáních o stromech a porosty vůbec užívat – a to tak, že za termín období vegetačního klidu se považuje 

období od 1. 10. (někdy 1.11.) do 31. 3. 
141

 V roce 2008 zemřelo po srážce se stromem 177 lidí, což představuje pětinu obětí dopravních nehod tohoto 

roku. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/tisice-ohrozenych-stromu-podel-silnic-se-dockaly-zastani-ve-snemovne-1kq-

/domaci.aspx?c=A090617_124839_domaci_lpo.  

http://zpravy.idnes.cz/tisice-ohrozenych-stromu-podel-silnic-se-dockaly-zastani-ve-snemovne-1kq-/domaci.aspx?c=A090617_124839_domaci_lpo
http://zpravy.idnes.cz/tisice-ohrozenych-stromu-podel-silnic-se-dockaly-zastani-ve-snemovne-1kq-/domaci.aspx?c=A090617_124839_domaci_lpo
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plynárenské soustavy (dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů), pěstební důvody (tzn. zásah 

je součástí způsobu jejich pěstování) či obnova porostů.  

Zcela specifickou výjimkou z povinnosti žádat o povolení kácení dřevin obsahuje odst. 

4 § 8 – jedná se o bezprostřední ohrožení života a zdraví či hrozbu škody značného rozsahu 

stavem dřeviny (nicméně i v tomto případě je zde zakotvena povinnost o provedení kácení 

zpravit příslušný orgán ochrany přírody do 15 dní po jeho provedení – tedy alespoň ex post). 

Aplikace tohoto ustanovení však bývá poněkud komplikovaná. Není pochyb o tom, že pokud 

se jedná o strom, který je prohnilý či jinak vážně poškozený (havarijní stav stromů je dán 

především poškozením kořenů, infekcí kmenů a kosterních větví, tlakovým větvením v 

koruně, výskytem parazitů nebo dřevokazných hub, ale může být způsoben i např. sesuvem 

půdy) a hrozí jeho pád např. na ulici, je legitimita zásahu neoddiskutovatelná, nicméně 

problematické v tomto případě je určit, jaký vlastně je zdravotní stav daného stromu. Bohužel 

i přes stále vyspělejší technické metody je určení stavu dřevin stále spíše záležitostí intuitivní 

a záleží na erudici a zkušenostech posuzovatele.
142

  

Prováděcí právní předpis dle odst. 5 § 8, který má stanovit nedovolené zásahy do 

dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení 

kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém 

se kácení dřevin zpravidla provádí, prozatím nebyl vydán. 

Provedení zásahu spočívající v pokácení dřeviny sebou nese i možnost, že orgán 

ochrany přírody uloží žadateli povinnost k náhradní výsadbě nebo odvodu (§ 9 zákona o 

ochraně přírody a krajiny). Uložení povinnosti náhradní výsadby je pouze možností, nebude 

tedy ukládáno vždy. Záleží zcela jistě na množství pokácených stromů a na jejich kvalitě 

s ohledem na místní podmínky (jistě bude jinak posuzováno pokácení jednoho stromu na 

zahradě rodinného domu a pokácení 10 líp v centru obce, což je samozřejmě správně). 

Nicméně je nutné si uvědomit, že náhradní výsadba by neměla sloužit jako zástěrka a omluva 

pro bezuzdné kácení z důvodů, které nejsou uvedeny v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

Nelze tedy tolerovat takový přístup, kdy developer nového nákupního centra vykácí alej plně 

vzrostlých stromů a tento počin „kompenzuje“ výsadbou na jiném místě. Je nutné mít na 

paměti posouzení takového kácení s ohledem na jiný veřejný zájem (bohužel toto posouzení 

ztěžuje absence definice „veřejného zájmu“) a orgán ochrany přírody musí zvážit, zda 
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 Což dokazuje i případ z ledna 2009 z centra Zlína, kde shnilý padající strom zabil dva chlapce na autobusové 

zastávce. Po zpracování znaleckých posudků bylo zjištěno, že strom spadl kvůli vyhnilým kořenům, což bohužel 

nešlo při předchozích namátkových kontrolách zjistit. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kolem-silnic-padne-devet-

tisic-stromu-ohrozuji-ridice-rikaji-silnicari-13v-/domaci.aspx?c=A090218_083657_domaci_jte.  

http://zpravy.idnes.cz/kolem-silnic-padne-devet-tisic-stromu-ohrozuji-ridice-rikaji-silnicari-13v-/domaci.aspx?c=A090218_083657_domaci_jte
http://zpravy.idnes.cz/kolem-silnic-padne-devet-tisic-stromu-ohrozuji-ridice-rikaji-silnicari-13v-/domaci.aspx?c=A090218_083657_domaci_jte
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v konkrétním případě je veřejný zájem na nové výstavbě nadřazen veřejnému zájmu na 

zachování porostu. Ostatně povolení ke kácení dřevin by nemělo předcházet povolení, kterým 

je stavba pravomocně povolena (dle stavebního zákona), jedině tak lze totiž bez pochybností 

říci, že aby mohla být daná stavba realizována, musí být dřeviny pokáceny.
143

 

Uložení náhradní výsadby je v současné době jediným prakticky možným 

kompenzačním opatřením vzhledem ke kácení dřevin (jedná se o kompenzaci ekologické 

újmy vzniklé kácením dřevin). Jen pro upřesnění – náhradní výsadbu lze uložit pouze jako 

součást rozhodnutí o povolení kácení dřevin, nikoliv dodatečně. Samozřejmě výši takové 

újmy je těžké vyčíslit (s ohledem na estetickou a biologickou hodnotu dřevin jako součásti 

přírody, k jejichž pokácení či poškození došlo), aby bylo možno toto ustanovení zákona o 

ochraně přírody a krajiny vůbec prakticky použít (v souladu se zásadou předvídatelnosti 

rozhodování orgánů veřejné správy dle § 2 odst. 4 správního řádu) byla ze strany Agentury 

ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) v roce 2009 vypracována „Metodika 

oceňování dřevin rostoucích mimo les“. Ve výši ekologické újmy vypracované dle tohoto 

dokumentu pak orgán ochrany přírody může uložit realizaci výsadeb (metodika zavádí 

výpočet újmy jak za jednotlivé stromy, za skupiny stromů i keře a keřové porosty). Výsadby 

se ukládají na pozemku žadatele, pokud tam výsadby není možné nebo vhodné realizovat, je 

možné je uložit i na pozemcích jiných vlastníků s jejich svolením.
144

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny sice v § 9 odst. 3 ukládá povinnost tomu, komu není 

uložena náhradní výsadba zaplatit odvod do rozpočtu obce (tato platba je účelově určena na 

zlepšování stavu životního prostředí) či (kácel-li protiprávně) do Státního fondu životního 

prostředí, ale vzhledem k tomu, že výše, podmínky jejich ukládání i prominutí těchto odvodů 

má být stanovena zvláštním zákonem, který dosud nebyl vydán, je toto ustanovení prozatím 

nenaplněno. I přes to se však domnívám, že jeho text stojí za povšimnutí zejména s ohledem 

na formulaci kompenzace při protiprávním (nedovoleném) zásahu. Předně je zajímavé, že text 

daného ustanovení nepřipouští možnost neuložení žádného kompenzačního opatření a to jak 

při dovoleném kácení („….neuloží provedení náhradní výsadby…, je ten, kdo kácí dřeviny z 
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 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.8.2008, č. j. 4 As 20/2008 – 84. 
144

 Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les AOPK 2009: „Principiálně je metodika založena na výpočtu 

možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem) a to v 

časovém rámci pěti let. Zavedením tohoto časového rámce se metodický postup liší od čistě nákladových 

oceňovacích postupů. Vycházíme z předpokladu, že především u stromů je nelogické počítat s kompenzací jejich 

odstraňování v časovém rámci odpovídajícím jejich skutečnému věku, protože tento čas ve značném množství 

případů přesahuje délku jedné lidské generace. Vyčíslení pouze hodnoty nahrazované dřeviny by tak v podstatě 

legalizovalo znehodnocení životního prostředí pro stávající generaci obyvatel prostoru bez odpovídající 

kompenzace. V rámci stávající verze metodiky oceňování AOPK ČR se počítá s náhradou odstraňovaného 

stromu či keře formou výsadby více jedinců, jejichž funkční význam v horizontu stanovených pěti let povede k 

náhradě efektu dřevin odstraňovaných.“ Zdroj: www.nature.cz.  

http://www.nature.cz/
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důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu 

obce,…“), tak při protiprávní kácení („kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit 

odvod…“). Za druhé je nutné si povšimnout, že odvod je možno uložit pouze pro kácení 

z důvodu výstavby. Jistě je však možné si představit kácení i z důvodu jiných než je výstavba, 

ze znění tohoto ustanovení však nelze než dovodit, že pokud nebude náhradní výsadba 

uložena jako kompenzace kácení z jiných než stavebních důvodů (a toto kácení bude se 

souhlasem orgánu ochrany přírody), nelze na takovou situaci odst. 3 § 9 zákona o ochraně 

přírody a krajiny aplikovat a povinnost provést platbu do rozpočtu obce tak žadateli 

nevznikne. Pro protiprávní kácení se však pochopitelně nezmiňuje důvod protiprávního 

jednání a povinnost se zde ukládá všem. 

Dle následujícího odst. 4 § 9 je „zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo 

zaplacením odvodu podle odstavce 3 zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 

86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy“. Náhradní výsadba je tedy kompenzací za škodu, která 

vznikne při dovoleném jednání, zatímco odvody jsou definovány jako kompenzace za škodu 

vzniklou při nedovoleném jednání. Odst. 4 § 9 však zdánlivě staví oba „typy“ kompenzací na 

roveň, když obojí označuje za splnění povinnosti dle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické 

újmy.
145

 Avšak dle § 86 odst. 3 není uložením náhradního opatření dotčena povinnost náhrady 

škody podle jiných předpisů (půjde zejména o náhradu škody dle občanského zákoníku) ani 

možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin. Shrneme-li výše 

uvedené skutečnosti, dojdeme k závěru, že pokud někdo kácí dřeviny protiprávně, tedy bez 

povolení příslušného orgánu ochrany přírody, by byl povinen strpět vedle zaplacení odvodu 

do Státního fondu životního prostředí i postih za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný 

čin. Nicméně vzhledem k neexistenci speciálního zákona dle § 9 odst. 3 je prozatím tato 

debata čistě akademická. 

 

b) Specifické postavení mají v rámci obecné ochrany jeskyně (§ 10). Jak již bylo řečeno 

v kapitole o vlastnictví, jeskyně ze zákona nejsou součástí pozemku a nemohou být ani 

předmětem vlastnictví (§ 61 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Stejný právní režim 

je stanoven pro povrchovou a podzemní vodu (dle § 3 odst. 1 vodního zákona) s tím rozdílem, 
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 Pojem ekologické újmy je obsažen v zákoně o životním prostředí v ustanovení § 10, avšak podle ustanovení § 

27 lze uplatnit nápravná opatření za způsobenou ekologickou újmu pouze ve vztahu k protiprávnímu jednání a 

dále je zakotven také v samostatném zákoně č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, který je transpozicí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a 

nápravou škod na životním prostředí do právního řádu České republiky (ekologickou újmou je dle zákona o 

ekologické újmě jen taková újma, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, 

tj. chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo 

podzemní vody a půdu). 
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že pro vodu je stanovena možnost nabytí do vlastnictví (§ 3 odst. 2 vodního zákona), pro 

jeskyně tato možnost stanovena není (nemožnost jejich vlastnictví je tedy absolutní). Podle 

ustanovení § 61 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny „…vlastníci pozemků souvisejících 

s jeskyněmi jsou povinni v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto 

pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody“. Vlastnické právo k těmto pozemkům (resp. jeho 

převod) je zde tedy omezeno ze zákona (je zatíženo zákonným předkupním právem státu), 

byť jen relativně (viz poslední věty § 61 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) neboť je 

zde přesně stanovena lhůta kdy se musí orgán ochrany přírody vyjádřit k nabídce (resp. ji 

závazně písemně přijmout), pak předkupní právo státu k těmto pozemkům zanikne.  

Většina jeskyní na našem území je podle zákona o ochraně přírody a krajiny chráněna 

v kategoriích chráněných území (od přírodní památky až po národní park). Automaticky jsou 

přísně chráněny všechny jeskyně, tj. chrání i jeskyně neevidované, neidentifikované, ba dosud 

neznámé a neobjevené. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou jeskyně v dobývacím 

prostoru výhradních ložisek
146

, kdy lze jejich ochranu „uplatnit jen v dohodě s osobou 

oprávněnou k výkonu hornické činnosti“ (§ 90 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Tato výjimka se však netýká jeskyní v dobývacích prostorech ložisek nevyhrazených 

nerostů.
147

 Na všechny jeskyně, „zjištěné při dobývání nerostných surovin nebo při provádění 

geologických prací“ se vztahuje ohlašovací povinnost a zajištění předepsané dokumentace 

podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 667/2004 Sb.
148

 Poněkud problematicky se 

jeví z pohledu práva definice výplně a přírodních jevů v jeskyni. Pod těmito pojmy se obvykle 

rozumí různé krápníkové útvary, různé vodní útvary a sedimenty, které jsou součástí jeskyní a 

tedy vypovídají o době jejich vzniku a následném vývoji, o vývoji přírody a často i lidské 

populace a kultury.
149

  

Stejnou právní ochranu jako jeskyně
150

 požívají i přírodní jevy na povrchu (například 

krasové závrty, propasti, škrapy, ponory a vývěry krasových vod), které s jeskyněmi souvisejí 

(§ 10 odst. 4). Zákonné ochrany požívají jeskyně i podle jiných ustanovení zákona o ochraně 

přírody a krajiny, jsou biotopem zvláště chráněných živočichů (§ 50) a na paleontologické 

nálezy v jeskyních se vztahuje § 11, definující režim a podmínky jejich výzkumu a záchrany. 

                                                           
146

 Horní zákon definuje výhradní ložisko v § 5 ve spojení s § 6 a § 3 odst. 1. Mezi výhradní nerosty patří mimo 

jiné radioaktivní nerosty, magnezit, tuha, křemen, různí druhy solí aj. Pouze výhradní nerosty (resp. jejich 

ložiska na území České republiky) jsou ve výhradním vlastnictví státu.  
147

 Viz § 3 odst. 2 ve spojení s § 7 horního zákona. 
148

 Dokumentování jeskyně spočívá ve zjištění základních identifikačních údajů o jeskyni a její charakteristice, 

jejím zaměření a fotodokumentaci, popřípadě odběru vzorků přírodnin. 
149

 Více viz http://www.caves.cz/cz/sprava/kras-a-jeskyne/.  
150

 Jeskyně jsou dle § 10 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny definována jako „podzemní prostory vzniklé 

působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich“. 

http://www.caves.cz/cz/sprava/kras-a-jeskyne/
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Jeskyňářství má na našem území velkou tradici, což dokládá bohatá historie 

amatérských spolků zabývajících se objevováním, průzkumem i ochranou jeskyní.
151

 

V současné době se na území České republiky nachází kolem 3988 jeskyní a propastí
152

. Aby 

bylo možno zajistit pro takto velký počet jeskyní efektivní ochranu dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a pro potřeby zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště 

a druhy na území České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o 

stanovištích“) byla v roce 2008 vytvořena speciální aplikace (databáze) „Jednotné evidence 

speleologických objektů“ (JESO), jejímž správcem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

– oddělení péče o jeskyně, která při budování tohoto systému spolupracuje Správou jeskyní 

ČR a dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami.
153

 JESO je vedeno 

a spravováno jako veřejný registr s napojením na paralelně vytvářený Informační systém 

ochrany přírody (ISOP).
154

 Informace slouží zejména pro účely právní i praktické ochrany 

jeskyní, k poskytování základních informací o jeskyních pro výkon státní správy, pro územní 

plánování a přípravu i posuzování záměrů zásahů do krajiny.
155

 

Dle ustanovení § 10 odst. 2 je jakékoli ničení a poškozování jeskyní zakázáno, tento 

zákaz může být prolomen na základě povolení orgánu ochrany přírody a krajina avšak pouze 

za podmínek zde stanovených (zájem ochrany jeskyně nebo kdy jiný veřejný zájem nad tímto 

výrazně převažujícím). Speciální ustanovení obsahuje odst. 3 § 10 zákona o ochraně přírody a 

krajiny pro průzkum a výzkum jeskyní, což je zajímavé zejména ve vztahu k „amatérským“ 

jeskyňářským spolkům a systému JESO. Ze znění tohoto ustanovení totiž nevyplývá, že by 

orgán ochrany přírody mohl podmínit udělení povolení k průzkumu či výzkumu jeskyně 

podmínkami. Takovou podmínkou by např. mohlo být poskytnutí údajů z průzkumu pro 

potřeby aktualizace informací o jeskyni v systému JESO či zařazení jeskyně nové. Povinnost 

poskytnout dokumentaci totiž stanovuje zákon o ochraně přírody a krajiny pouze pro „zjištění 

jeskyně při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací…“ a pouze 
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 Např. Česká speleologická společnost, občanské sdružením zájemců o speleologii, krasové i pseudokrasové 

oblasti a jevy, přirozené i umělé podzemní prostory byla založena již v roce 1977. Výkon státní geologické 

služby v České republice je svěřen České geologické službě (původně Český geologický ústav) dle zákona č. 

62/1988 Sb., o geologických pracích (§17), která sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území 

a předává je správním orgánům, také zpracovává statistické údaje o zásobách a těžbě nerostných surovin v České 

republice. Historie České geologické služby sahá do roku 1919. 
152

 Údaj převzat z http://www.caves.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/.  
153

 Zejména s Českou geologickou službou o. s. s., Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Českou 

speleologickou společností, o. s. Více viz http://jeso.nature.cz.  
154

 ISOP je jednotný celostátní informační systém k získávání, zpracovávání, jednotnému udržování a 

poskytování dat v oboru ochrany přírody. Více viz www.nature.cz.  
155

 http://www.speleo.cz/article.asp?nDepartmentID=104&nArticleID=523&nLanguageID=1. 

http://www.caves.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/
http://jeso.nature.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.speleo.cz/article.asp?nDepartmentID=104&nArticleID=523&nLanguageID=1
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„osobě oprávněné k dobývání nebo osobě provádějící geologické práce“. Nicméně analogií 

k odst. 5 § 10 spolu s obecnými postupy pro udělování souhlasu dle zákona o ochraně přírody 

a krajiny a dle správního řádu lze dovodit, že orgán ochrany přírody může udělení souhlasu 

s průzkumem jeskyně takovouto podmínkou podmínit (vždyť jakýkoli průzkum včetně 

průzkumu jeskyní a souvisejících objektů bez zajištění a sdílení dokumentace je pouze ničím 

neodůvodněné poškození či ničení jevu). Orgán ochrany přírody tak může udělení příslušné 

výjimky vymínit předložením dokumentace průzkumu nebo výzkumu jeskyně s tím, že údaje 

budou následně zaneseny do systému JESO.
156

 Mnoho jeskyní je součástí evropsky 

významných lokalit začleněných do soustavy Natura 2000 nařízením vlády č. 132/2005 Sb. 

takže jsou chráněny v rámci speciálních ochranných podmínek soustavy Natura 2000. Na 

nejrozsáhlejší jeskynní soustavu na našem území se vztahují také ochranné podmínky podle 

Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (tzv. Ramsarská úmluva),
157

 pod č. 1413 

byla v roce 2004 do mezinárodního seznamu připsána lokalita „Podzemní Punkva – jeskynní 

systém protékaný krasovými vodami, o výměře 1,571 ha“. 

Jeskyně jako přirozené útočiště před povětrnostními vlivy a divokými zvířaty byly 

samozřejmě v minulosti často obydleny předchůdci člověka i pravěkými lidmi. Pozůstatky, 

které po takovém osídlení v jeskyních zůstaly, jsou tak důležitým dokladem o našem vývoji a 

jako takové jsou tato místa chráněna jako tzv. archeologická naleziště zákonem č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči (dále jen „zákon o památkové péči“). Jeskyně s 

archeologickými nálezy
158

 jsou kulturní památkou (viz § 2 zákona o památkové péči), o čemž 

vedou zápisy ve státním seznamu pracoviště Národního památkového ústavu, krajské úřady a 

obecní úřady s rozšířenou pravomocí. Zákon o památkové péči stanoví podmínky ochrany a 

užívání těchto památek a také sankce za jejich porušování. Vysoké pokuty stanoví za 

nepovolené výkopy na území s archeologickými nálezy, za neoprávněný archeologický 

výzkum a neplnění dalších zákonných povinností. 

 

c) Ochrana dle zákona o ochraně přírody a krajiny se poskytuje i geologickému dědictví 

a to prostřednictvím obecné ochrany přírody a územní ochranou. Lokality geologického 

dědictví jsou nedílnou součástí přírody a krajiny. Jejich význam je dán doložením 
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 Zdroj: http://www.speleo.cz.  
157

 Ramsarská úmluva je smlouva, která byla uzavřena 2. února roku 1971 v Ramsaru v Íránu. Slouží k ochraně 

mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu vodního ptactva. Na našem území je vyhlášeno 12 

významných mokřadů, poslední jsou „Krušnohorská rašeliniště – 11224 ha“, které byly zapsány v roce 2006. 

Více viz www.ramsar.org.  
158

 Archeologickým nálezem dle zákona o památkové péči je „věc (soubor věcí), která je dokladem nebo 

pozůstatkem života člověka a jeho činností od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod 

zemí“ (§ 23 odst. 1 zákona o památkové péči.). 

http://www.speleo.cz/
http://www.ramsar.org/
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geologického vývoje, přítomností dokladů o formách života a o podmínkách životního 

prostředí v minulosti, dokumentací tektonického a metamorfního vývoje, dynamiky vývoje 

zemského povrchu, výskytem minerálů, geomorfologií atd. Pro ochranu geologických lokalit 

je nejvyužívanější a nejvhodnější kategorie přírodní památka a národní přírodní památka. Dle 

definice zákona o ochraně přírody a krajiny je národní přírodní památkou (resp. přírodní 

památkou) „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště 

nerostů ... , a to i takový, který formoval svou činností člověk ...“ (ustanovení § 35 odst. 1 a § 

36 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Ochranu geologicky cenných lokalit zajišťuje 

stát vedle výše zmíněných způsobů i vytvořením systému a sítě národních geoparků České 

republiky v souladu se směrnicí MŽP č. 6/2007 ze dne 14. května 2007 k zabezpečení 

jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark.
159

 Institut geoparků u nás 

nevychází z legislativy. Geoparky vznikají na základě dobrovolné spolupráce různých 

subjektů v daném území, v úzké spolupráci se státní ochranou přírody. Celkem k lednu roku 

2011 je v registru význačných geologických lokalit České geologické služby veřejně dostupné 

informace k 2301 geologickým lokalitám, z toho má 876 statut územní ochrany – geologický 

jev je ovšem hlavním předmětem ochrany pouze u menší části z nich.
160

 Zastoupení 

geologických lokalit mezi zvláště chráněnými územími ukazuje tabulka č. 8 v příloze.  

V zákoně o ochraně přírody a krajiny je sice začleněn ještě institut zvláštní ochrany 

nerostů, protože však dosud nebyla vydána vyhláška se seznamem nerostů, nemůže být 

zvláštní ochrana nerostů uplatňována. Pro ochranu vzorků minerálů a zkamenělin má 

kompetence Ministerstvo kultury ČR podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu 

předmětů kulturní hodnoty a podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 

 

d) Jedním z ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, které často budí velké vášně 

je nepochybně § 12 – ochrana krajinného rázu a přírodní park. Samotný pojem „krajinný 

ráz“ je definován v § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Definice je pouze 

demonstrativní, za krajinný ráz se považuje „přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti.“ Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a 

přírodní hodnotu. Nejproblematičtější z hlediska přesnosti výkladu pojmů se jeví pojem 
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 V České republice jsou nyní dva národní geoparky – Geopark Český ráj (o rozloze skoro 700 km
2
) a Geopark 

Egeria (o rozloze 2.462 km
2
).  

160
 Česká geologická služba je nositelem projektu „Významné geologické lokality ČR“, v jehož rámci byl 

vytvořen komplexní systém evidence významných geologických lokalit, který je přístupný na internetu. 

Databáze obsahuje záznamy o lokalitách a důvodech jejich geologického významu, vědecké důležitosti, 

vhodnosti jejich využití pro výuku a osvětu. Systém obsahuje fotodokumentaci a mapovou lokalizaci, odkazy na 

literaturu. Menší část lokalit je již chráněna formou zvláště chráněných území, další jsou k ochraně doporučeny. 
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„estetická hodnota“, tu totiž nelze posuzovat objektivně, ale vždy jen subjektivně, takže 

správní orgán (orgán ochrany přírody) má široký prostor pro své uvážení. Je však vždy nutné 

mít na paměti, že zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví dvě podmínky pro nepovolení 

zásahu do krajinného rázu, které musí být splněny současně – zásahem musí být dotčena 

estetická i přírodní hodnota místa.
161

 Rozhodování o zásahu do krajinného rázu je aktuální 

zejména při povolování výškových staveb, jako jsou větrné elektrárny, vedení vysokého 

napětí či vysílače mobilních operátorů. Zásah do krajinného rázu lze tedy považovat za tzv. 

„neurčitý právní pojem“, který záměrně dává prostor orgánům ochrany přírody pro široké 

správní uvážení, které však při nesprávné aplikaci může překročit rámec zákona a stát se 

libovůlí. Navíc není zajištěna jednotnost rozhodování orgánů ochrany přírody, a to nejen v 

rámci jednotlivých územních samosprávných celků, ale i v rámci téhož orgánu, pokud se 

rozdílně posuzují odlišné druhy staveb, které však představují stejný zásah do krajinného rázu 

(např. vedení vysokého napětí a větrné elektrárny).
162

 Vzhledem k tomu, že dosud nebyl 

vydán obecně závazný předpis dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, vydalo 

Ministerstvo životního prostředí ke sjednocení postupu orgánů ochrany přírody při vydávání 

rozhodnutí týkající se možného zásahu do krajinného rázu (ve stejných případech, tj. při 

stejném druhu dotčení krajinného rázu musí být rozhodováno stejně, jinak se jedná o 

diskriminaci) zatím dva metodické pokyny, které se však týkají pouze zásahů způsobených 

stavbami větrných elektráren.
163

  

K ochraně krajinného rázu, který není chráněn dle části třetí zákona o ochraně přírody 

a krajiny může orgán ochrany přírody zřídit přírodní park (dle § 12 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny) a stanovit podmínky využití tohoto území. Krajinný ráz se neposuzuje v 

zastavěném území a v zastavitelných plochách
164

, což je logické neboť plošné a prostorové 

uspořádání těchto území již bylo v dohodě s orgánem ochrany stanoveno územním či 

regulačním plánem.  
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 Estetickou hodnotou krajiny, zejména pralesa se ve svých pracích dlouhodobě zabývá Mgr. Karel Štibral 

Ph.D., např. v publikaci „Darwin a estetika“, Pavel Mervart, 2006 či „Proč je příroda krásná?“ (estetické 

vnímání přírody v novověku), Dokořán, 2005.  
162

 Viz Ekologický právní servis, srpen 2010, Bouda P. a kol.: „Analýza zneužívání správního uvážení při 

posuzování zásahu do krajinného rázu ve vztahu k větrným elektrárnám“, str. 4. 
163

 Jedná se o „Metodický návod – Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z 

hlediska ochrany přírody a krajiny“ z roku 2009 a „Metodický pokyn k vybraným aspektům postupu orgánů 

ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., 

které souvisí s umisťováním staveb vysokých větrných elektráren“ z roku 2005. Metodické pokyny jsou pro 

orgány ochrany přírody závazné, neboť jde o interní normativní směrnice, které jsou pro orgány ochrany přírody 

závazná. Uvedené metodické pokyny jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/metodicke_materialy.  
164

 Jak jsou tyto pojmy definovány příslušnými ustanoveními stavebního zákona. 

http://www.mzp.cz/cz/metodicke_materialy
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Ochrana krajinného rázu pro svou relativní neurčitost je poměrně časným předmětem 

rozhodování soudů. Judikáty do jisté míry překlenují neurčitost pojmů vztahujících se 

k posuzování krajinného rázu, což je jistě pro celou věc přínosem. Za zajímavý považuji 

zejména: Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2008, č.j. 7 Ca 219/2007-58: „Při 

posuzování snížení či změny krajinného rázu (v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) je nutné vedle sebe 

hodnotit stav, pro nějž se určitá krajina či její část stala jedinečnou (ať z hlediska přírodního, 

historického, architektonického či jiného) a stav, jak bude vypadat po umístění stavby. 

Souhlas nelze zdůvodnit pouze tím, že se v dané lokalitě umísťuje množství jiných nových 

staveb, a pominout tak po staletí budovanou charakteristiku místa.“
165

 Důvody pro řádné 

odůvodnění uvedl NSS např. v rozsudku ze dne 12. 10. 2004, č.j. 6 A 97/2001-39: „Závěr 

správního orgánu o tom, zda stavba či jiná činnost mohou snížit či změnit krajinný ráz, musí 

být přezkoumatelný nejen z důvodu nezbytné právní jistoty, ale též proto, aby se fyzické či 

právnické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být takovým 

závěrem dotčeny, mohly k němu vyjádřit, předkládat návrhy, stanoviska a důkazní prostředky 

a uplatňovat i ostatní práva účastníků řízení.“ Judikáty NSS se také týkají formy rozhodování 

o zásahu do krajinného rázu. 
166

 

Závěrem tedy lze konstatovat, že v případě jakéhokoli hrozícího zásahu do krajinného 

rázu může orgán ochrany přírody zahájit řízení (a to i ex offo), jehož výsledkem bude vydání 

stanoviska dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (to může být souhlasné, 

nesouhlasné, nebo může stanovit podmínky, za nichž by záměr bylo možné realizovat, aby 

krajinný ráz nebyl dotčen, resp. byl dotčen co nejméně) a toto stanovisko orgánu ochrany 

přírody musí být řádně odůvodněno (z důvodu případné přezkoumatelnosti
167

). 
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 Obdobně Rozsudek NSS ze dne 9. 11. 2007, č.j. 2 As 35/2007-75, Rozsudky NSS ze dne 9. 11. 2007, č.j. 2 

As 35/2007-75 a ze dne 22. 4. 2009, č.j. 2 As 77/2008-139. 
166

 Posouzení formy rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu bylo předloženo rozšířenému senátu Nejvyššího 

správního soudu z důvodu rozdílných názorů sedmého senátu NSS a druhého senátu NSS (došlo k podstatné 

změně právní úpravy jako celku – přijetí zákona č. 500/2004 Sb.). Sedmý senát NSS ve svém rozsudku ze dne 

13. 8. 2009, č. j. 7 As 43/2009 -52 došel k závěru, že právní úprava závazných stanovisek podle § 149 zákona č. 

500/2004 Sb. není vyňata ze soudního přezkumu. Oproti tomu odlišný právní závěr učinil druhý senát NSS ve 

svém rozsudku ze dne 28. 7. 2009, č. j. 2 As 34/2009 – 65, kdy konstatoval, že podle „platné právní úpravy 

podléhá samostatnému soudnímu přezkumu závazné stanovisko pouze v případě, kdy tak stanoví zvláštní zákon 

ve vztahu k správnímu řádu.“ Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě rozsudkem ze dne 23. 8. 2011, 

č. j. 2 As 75/2009 - 113 o tom, že závazná stanoviska podle § 149 správního řádu nejsou samostatně soudně 

přezkoumatelná. Svůj závěr opřel o tvrzení, že existuje rozdíl mezi právním pojetím závazného stanoviska podle 

legislativní úpravy regulované zákonem č. 71/1967 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb., konkrétně jeho § 149. 
167

 Důvody pro řádné odůvodnění uvedl NSS např. v rozsudku ze dne 12. 10. 2004, č.j. 6 A 97/2001-39: „Závěr 

správního orgánu o tom, zda stavba či jiná činnost mohou snížit či změnit krajinný ráz, musí být přezkoumatelný 

nejen z důvodu nezbytné právní jistoty, ale též proto, aby se fyzické či právnické osoby, jejichž práva, právem 

chráněné zájmy či povinnosti mohou být takovým závěrem dotčeny, mohly k němu vyjádřit, předkládat návrhy, 

stanoviska a důkazní prostředky a uplatňovat i ostatní práva účastníků řízení.“ 
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e) Na pomezí mezi obecnou a zvláštní ochranou přírody podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny se nachází právní institut přechodně chráněná plocha. Podle § 13 zákona o 

ochraně přírody a krajiny může příslušný orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit 

za přechodně chráněnou plochu území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem 

významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů 

může orgán. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, zejména 

vědeckých, studijních či informačních. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem 

stanovenou dobu, případně na opakované období, například dobu hnízdění. V rozhodnutí o 

jejím vyhlášení se omezí takové využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo 

rušení vývoje předmětu ochrany (záměrem zde obvykle bývá omezit v těchto případech lidské 

aktivity v okolí inkriminovaného místa, zejména regulovat nadměrný pohyb osob a 

sportovně-rekreační využívání území, např. výkon horolezecké činnosti). 

Nelogické s ohledem na úpravu ochrany jiných institutů dle zákona o ochraně přírody 

a krajiny se jeví nemožnost vydat rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy 

opatřením obecné povahy. Toto rozhodnutí lze dle současného znění zákona o ochraně 

přírody a krajiny vydat pouze individuálním správním aktem, které však ze své povahy musí 

být adresováno zcela konkrétním právním subjektům, zejména vlastníkům a nájemcům 

pozemků, nelze tedy takovýmto rozhodnutím regulovat činnost předem neznámého okruhu 

subjektů a nelze žádným způsobem stanovit omezení neurčitému okruhu třetích osob, např. 

všem, kteří chtějí území využít ke sportovně-rekreační činnosti. Před uložením povinnosti 

(která bude tradičně spočívat v povinnosti zdržet se určitého rušivého chování) by orgán 

ochrany přírody měl vždy před užitím administrativního nástroje (individuální správní 

rozhodnutí) dát přednost možné dohodě s vlastníkem (případně nájemcem) o způsobu 

obhospodařování pozemků. Tak lze např. s vlastníkem lesa dohodnout, že po dobu hnízdění 

dravců nebude v okolí hnízda provádět těžbu a přibližování dřeva a pěstební činnosti s 

použitím mechanizačních prostředků, anebo s vlastníkem zemědělského pozemku sjednat 

dobu a způsob provádění seče travního porostu – jedná se o využití postupu podle § 68 odst. 1 

a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. uzavření dohody s vlastníkem či nájemcem 

pozemku (s možností případného poskytnutí finančního příspěvku podle § 69 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny). 

Právní institut přechodně chráněné plochy má ještě jedno omezení využití spočívající 

v tom, že rozhodnutím o jejím vyhlášení lze konkrétním subjektům pouze stanovit omezení ve 

způsobu využívání pozemku. Z textu § 13 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, 
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že adresátům nelze uložit povinnost něco aktivně konat (resp. uvedené ustanovení nepřipouští 

tuto možnost
168

). Zejména nelze na vlastnících či nájemcích pozemků vyžadovat, aby 

zamezili přístup třetím osobám na pozemek, oplotili jej či aby na něm prováděli jiná opatření 

k docílení zlepšení jeho stavu s ohledem na předmět ochrany přechodně chráněné plochy. 

Takováto opatření lze po vlastníkovi či nájemci pozemku žádat pouze v případě, že dojde na 

uzavření dohody ke zlepšení stavu životního prostředí dle § 68 odst. 1 a 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny.  

Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit na „předem stanovenou dobu“, nicméně není 

zde stanoveno žádné omezení trvání. Může tedy být vyhlášena např. pouze na několik měsíců, 

kdy toto období může být opakované
169

, ale i na poměrně dlouhou dobu.
170

  

Vznikne-li vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných podmínek přechodně 

chráněné plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu na jeho žádost finanční náhrada od úřadu 

ochrany přírody, který přechodně chráněnou plochu vyhlásil. Problematické se jeví stanovení 

takové částky – s ohledem na to, že zákon o ochraně přírody a krajiny neobsahuje žádné 

ustanovení o tom, co se rozumí pojmem „nikoli nepatrná újma“ je nutno vycházet z definice 

trestního zákona (byť je zde malá nepřesnost v pojmech, zákon o životním prostředí hovoří o 

„újmě“ zatímco trestní zákon o škodě, nicméně smysl obou zákonných ustanovení je stejný, 

není tedy nutné tento rozdíl považovat za podstatný) – § 138 odst. 1 trestního zákona stanoví 

„Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč,…“. Odst. 2 

uvedeného ustanovení navíc výslovně stanovuje, že „Částek uvedených v odstavci 1 (rozuměj 

v odst. 1 § 138 trestního zákona) se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k 

odstranění následků poškození životního prostředí, ...“. Shrneme-li tedy, co bylo řečeno o výši 

újmy, která musí vlastníkovi vzniknout, aby měl právo žádat finanční náhradu od úřadu 

ochrany přírody, dojdeme k tomu, že stanovení absolutních částek není problém (viz výše 

citované ustanovení trestního zákona), problémem naopak bude vždy stanovení výše újmy 

v konkrétním případě. Zákon o ochraně přírody a krajiny uvádí pouze jedno podpůrné 

kritérium a to v poslední větě odst. 2 § 13 „Orgán ochrany přírody při rozhodování o výši 

finanční náhrady může požadovat doložení žádosti doklady či údaji o výnosu pozemku.“ 

Z pohledu orgánu ochrany přírody zde tedy právní základ pro požadavek doložení výše 
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 Poslední věta § 13 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny zní: „V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí 

takové využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany.“ 
169

 Např. ochrana přechodně chráněné plochy „Pískovna Lžín“, jednoho z největších hnízdišť chráněných břehulí 

říčních na našem území se vztahuje každoročně v období hnízdění břehulí, tj. od 1. dubna do 15. září. 
170

 Např. přechodně chráněné plocha „Pískovna u Žemličky“ (lokalita významná jako místo rozmnožování 

chráněných obojživelníků a to čolka obecného, čolka horského, čolka velkého, skokana zeleného, skokana 

krátkonohého, skokana štíhlého a rosničky zelené) byla vyhlášena 1.7.2011 až do roku 2022. 
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náhrady je. Domnívám se však, že by bylo vhodnější toto ustanovení upravit v tom smyslu, že 

žadatel o finanční náhradu je povinen předložit podklad pro výpočet její výše, aby bylo 

omezeno požadování částek, které přesahují skutečně vzniklou škodu na úkor rozpočtů 

orgánu ochrany přírody. 

Předpokladem nároku na náhradu této majetkové újmy není porušení právní 

povinnosti (což by ostatně bylo nelogické), nýbrž újma vzniká z toho důvodu, že vlastník či 

nájemce naopak právo plně respektoval (tedy po dobu vyhlášení přechodně chráněné plochy 

nehospodaří na pozemku způsobem, kterým by zde hospodařil, pokud by přechodně chráněná 

plocha vyhlášena nebyla). Předmětem náhrady bude jak to, oč se majetek vlastníka nebo 

nájemce zmenšil v důsledku vyhlášených omezení, tak i to, o co se v důsledku těchto omezení 

majetek nezvětšil (tzv. ušlý zisk). Dalším předpokladem vzniku nároku na náhradu je příčinná 

souvislost mezi výše uvedenými omezeními a vzniklou majetkovou újmou. Náhrada za 

majetkovou újmu má podobu finanční náhrady a poskytuje se na žádost postižené osoby (není 

teda automaticky součástí rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy). Vzhledem 

k tomu, že ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny týkající se přechodně chráněné 

plochy obsahují zvláštní úpravu náhrady újmy vlastníku či nájemci pozemku, obecné 

ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny o náhradě újmy (§ 58 odst. 2) se v případě 

přechodně chráněné plochy nepoužije. 
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SHRNUTÍ 

 

Obecná ochrana přírody a krajiny je zajišťována zejména zákonem o ochraně přírody a 

krajiny. Představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů rostlin a živočichů, přírodních 

hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Lze 

ji rozčlenit ve třech úrovních – obecná ochrana územní, obecná ochrana druhová a obecná 

ochrana neživé části přírody a krajiny. 

Obecná ochrana územní, tzn. ochrana krajiny, poskytuje zákonnou ochranu celému 

území České republiky. Využívá k tomu několika nástrojů – územní systémy ekologické 

stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněné plochy. 

Obecná ochrana druhová chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, 

poškozováním a dalšími činnostmi, které by mohly vést k ohrožení těchto druhů na bytí. 

Dalšími, neméně důležitými nástroji obecné ochrany druhové je ochrana volně žijících ptáků 

a ochrana dřevin rostoucích mimo les. Stanovena je rovněž povinnost pro všechny fyzické i 

právnické osoby postupovat při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při 

vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 

zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

v souladu s právními předpis EU stanovuje v rámci obecné ochrany přírody výjimečné 

postavení ptáků. Zatímco se obecná ochrana zaměřuje na zachování celých populací druhů, 

obecná ochrana ptáků, zakotvená v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, se týká každého 

jedince třídy ptáků volně žijících na území států EU. Je omezen jejich odchyt, držení a 

usmrcování (s výjimkou lovu podle zákona o myslivosti), úmyslné ničení a odstraňování 

hnízd, sběr a držení vajec a úmyslné vyrušování zejména v době rozmnožování a odchovu 

mláďat. 

Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny poskytuje ochranu jeskyním, přírodním 

jevům na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí (např. krasové závrty, škrapy, ponory, vývěry 

krasových vod) a paleontologickým nálezům. 

 

Obecná ochrana přírody a krajiny je zaměřena na ochranu přírody jako celku, 

stanovuje minimální režim pro zachování a obnovu přírodních lokalit a krajiny a pro 

zachování všech druhů planě rostoucích rostlina a volně žijících živočichů.  
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Zvláštní ochrana přírody 

 

 

Část třetí zákona o ochraně přírody a krajiny je celá věnována zvláštní územní 

ochraně přírody a krajiny – dle § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny se (dle přísnosti 

ochrany) jedná o: 

a) národní parky, 

b) chráněné krajinné oblasti, 

c) národní přírodní rezervace, 

d) přírodní rezervace,  

e) národní přírodní památky a 

f) přírodní památky. 

 

Omezení vlastníků či uživatelů pozemků v některém zvláště chráněném území 

vyplývající z příslušných ustanovení části třetí zákona o ochraně přírody a krajiny nezakládají 

žádné nároky na náhradu nákladů vzniklých v důsledku omezení či vyloučení určité činnosti. 

Naopak, omezení a zákazy stanovené v § 14 – 45 zákona o ochraně přírody a krajiny 

mají za úkol realizaci ochrany přírody a krajiny, jsou naplněním ústavní zásady plynoucí 

z článku 11 odst. 3 resp. článku 35 odst. 3 Listiny (“…výkon vlastnického práva nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem…” resp. 

“…ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a 

kulturní památky nad míru stanovenou zákonem…”). Mnohé z uvedených zákazů a omezení 

jsou dovedeny do důsledků tím, že při jejich nerespektování nastupuje režim uvalení sankcí 

ve formě pokut za přestupek, resp. jiný správní delikt (např. § 87 odst. 3 písm. n): “Orgán 

ochrany přírody uloží pokutu ... tomu, kdo vykonává ve zvláště  chráněném  území  činnost 

zakázanou nebo vykonává  činnost,  pro  kterou  je  vyžadován  souhlas  orgánu  ochrany 

přírody, bez tohoto souhlasu.”).  

 

Jako nejpřísněji chráněné lokality jsou v zákoně o ochraně přírody a krajiny uvedeny 

národní parky. Jako jediné z výše uvedených území se vyhlašují zákonem (toto je nynější 

stav, dle předchozí právní úpravy se i národní parky vyhlašovaly nařízením vlády). 
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V současné době jsou na území České republiky čtyři národní parky (NP Šumava
171

, 

Krkonošský národní park
172

, NP Podyjí
173

 a NP České Švýcarsko
174

), 25 chráněných 

krajinných oblastí a 2238 maloplošných chráněných území (národní přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky.)
175

  

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny předpokládá, že území, které je vyhlášeno národním 

parkem má mimořádnou biologickou hodnotu (jedná se tedy o „přirozené nebo lidskou 

činností málo ovlivněné ekosystémy“). Smyslem zřízení národního parku je ochrana a 

zachování stavu takovýchto ekosystémů v co nejvyšší možné míře. Zákon o ochraně přírody a 

krajiny nadřazuje zájmy přírody nad zájmy jiné (§ 14 odst. 2 „Veškeré využití národních 

parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s 

vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.“), tedy i nad zájmy vlastníků 

pozemků a staveb na území národních parků.
176

 Tento princip nadřazenosti zájmů přírody nad 

všemi ostatními zájmy jakýchkoli jiných subjektů je základním vodítkem pro rozhodování o 

všech aktivitách, které se na území národních parků plánují, případně uskutečňují. 

Činnosti na území národních parků zakázané jsou vypočteny v § 16 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Nutno poznamenat, že zákazy nejsou absolutní, ale lze z nich udělit 

výjimku na základě § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny. Bez této výjimky však takovéto 

činnosti na území národních parků provádět nelze. 

 

Za zásadní z pohledu výkonu práv vlastníka považuji zejména zákazy uvedené v odst. 

1 písm. a) „hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména 

prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, 

struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch“, c) „tábořit a 

rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody“, d) „vjíždět a setrvávat s 

                                                           
171

 Vyhlášen dne 20.3.1991 nařízením vlády č. 163/1991 Sb., je to největší národní park na našem území s 

rozlohou 68 064 ha. 
172

 Vyhlášen nařízením vlády č. 165/1991 Sb., rozloha 54.969 ha. 
173

 Vyhlášen dne 20.3.1991 nařízením vlády č. 164/1991 Sb., rozloha 6.259 ha. 
174

 Vyhlášen dne 1.1.2000 zákonem č. 161/1999 Sb., rozloha 7.900 ha. 
175

 Stav k 31.12.2010, zdroj: Český statistický úřad, http://czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-

2010-0300.  
176

 Tento princip vyjadřuje i nařízení vlády č. 163/1991 Sb., o zřízení Národního parku Šumava a stanovení 

podmínek jeho ochrany v § 2 odst. 1 „Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního 

prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných 

cílů, jakož i využití území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí.“ a odst. 2 

„Hospodářské a jiné využití národního parku musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů podle 

odstavce 1.“. Obdobná ustanovení obsahují i ostatní předpisy o vyhlášení ostatních tří národních parků. 

http://czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-0300
http://czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-0300
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motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená 

se souhlasem orgánu ochrany přírody, ….“ a všechny zákazy uvedené v odst. 2. 

 

 

Hospodaření na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie 

 

Hospodařením je nutno rozumět nejenom komerční využívání pozemků, ale i správu 

pozemků související s jejich udržením ve stavu, který odpovídá záměru vlastníka. S ohledem 

na to, že podmínkou je použití intenzivní technologie, které mohou způsobit podstatné změny 

ekosystému. Běžné udržování pozemků (sekání trávy, hrabání listí či mýcení malých křovin) 

jistě není tímto ustanovením nijak omezeno, odstranění horní vrstvy půdy a její nahrazení 

půdou lepší kvality (např. za účelem vytvoření záhonů) by pak již vyžadovalo udělení 

výjimky ze zákazu dle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny (i když i zde by bylo nutno 

zvážit nakolik je uvedená „výměna“ půdy nevratným poškozením). 

 

 

Táboření a rozdělávání ohně 

 

Táboření a rozdělávání ohně je na území národních parků zakázáno zejména z důvodu 

omezení možného rušení zvěře táborníky a samozřejmě také z důvodu nebezpečí vzniku 

požáru.
177

 Text je nutno vykládat tak, že zákaz se vztahuje na celé území národního parku 

(tedy např. i na zahrady domů zde umístěných). Dovětek „místa vyhrazená orgánem ochrany 

přírody“ se vyskytují i u jiných zákazů v § 16 (odst. 1 písm. b), e), f), takové místo určí orgán 

ochrany přírody (forma tohoto souhlasu, resp. vyhrazení není stanovena, ale lze dovodit, že se 

jedná o rozhodnutí vydané ve správním řízení). 

Vyhradit místa, kde určité zákazy dle § 16 neplatí, resp. určit místa kde je možno 

činnosti zde uvedené provádět lze i v návštěvním řádu národního parku vydaném na základě § 

19 zákona o ochraně přírody a krajiny jako opatření obecné povahy. Toto vyhrazení může být 

vázáno na splnění časových či jiných okolností dále upřesněných v tomto dokumentu. 

Návštěvní řád se vztahuje na všechny osoby, které se na území národního parku zdržují nebo 

vykonávají činnost, ale lze ho vydat i jen pro část území národního parku. Samozřejmě 

podmínky a zákazy stanovené v návštěvním řádu nesmějí jít nad rámec zákonných předpisů, 

to by bylo v rozporu s článkem 2, odst. 3 a 4 Ústavy a článkem 2 odst. 3 a 4 Listiny. Navíc 
                                                           
177

 Viz také § 20 odst. 1 písm. k) lesního zákona. 
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návštěvní řád smí upravit pouze podmínky pro turistické, sportovní a rekreační aktivity osob 

na území národního parku a vyhradit místa pro některé činnosti, které je dle § 16 zákona o 

ochraně přírody a krajiny zakázáno mimo tato místa provádět.
178

 

 

 

Vjíždění motorovými vozidly 

 

Jednou z praktických podmínek výkonu vlastnického práva ke stavbě a pozemku je 

možnost fyzicky se k nemovitosti dostat. Vlastník nemovitosti chce své vlastnictví využívat, a 

to mimo jiné i tak, že k němu chce mít přístup vlastním dopravním prostředkem. S ohledem 

na zákaz vjíždět na území národních parků motorovými vozidly se zdá, že vlastníci 

nemovitostí na těchto územích nemohou svá vlastnické práva vůbec prakticky vykonávat. 

Ustanovení § 123 občanského zákoníku stanoví, že: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn 

předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním“ a k tomu 

ustanovení § 126 občanského zákoníku uvádí, že: „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, 

kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci 

na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.“ Z uvedeného vyplývá, že vlastník ve své dispozici s 

vlastnictvím může být omezen jen na základě, nebo v mezích zákona. Lze tedy logicky 

dovodit, že v případě, že zákon stanoví nějaký jiný zájem, který může být výkonem 

vlastnického práva ohrožen, tak tento zákon zároveň stanoví omezení výkonu vlastnického 

práva. Aplikujeme-li výše uvedené na problém zde řešený, tak dojdeme k závěru, že v 

případě, že výkon vlastnického práva ohrozí nebo může ohrozit zájmy chráněné zákonem o 

ochraně přírody a krajiny, je možné výkon vlastnického práva omezit do té míry, aby k 

ohrožování, popřípadě poškozování zájmů chráněných tímto předpisem nedocházelo (resp. 

bylo možné pouze do zákonem o ochraně přírody a krajiny povolené míry). Vedle uvedených 

ustanovení občanského zákoníku je k této problematice ještě nutné zmínit § 415 občanského 

zákoníku (odpovědnost za škodu), které uvádí: „Každý je povinen počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ 
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 Návštěvní řád NP Šumava vydaný dne 15.04.2011, Zn.: SZ NPS 01324/2011/19 – NPS 03253/2011 jako 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 tak obsahuje podmínky pro pohyb pěších osob a osob na lyžích, 

jízdu na kole, provozování vodních sportů a podmínky splouvání vyhrazených úseků vodních toků, pohyb na 

koních a další. K problematice táboření a rozdělávání ohně stanovuje aktuální Návštěvní řád NP Šumava v čl. 8 

„Tábořit a rozdělávat ohně lze v zastavěném území nebo na místech označených jako veřejná tábořiště. Kromě 

toho jsou na území národního parku místa označená jako nocoviště, která lze využít k přenocování pouze na 

jednu noc, a to v době od 18.00 do 9.00 hodin bez rozdělávání ohňů.“ Stejně jako Opatření obecné povahy č. 

2/2010, kterým byl s účinností od 1. října 2010 vydán návštěvní řád Krkonošského národního parku, upravuje 

vjezd a setrvání vozidel, vodní sporty, horolezectví, jízdu na kole… 
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K propojení roviny výkonu vlastnického práva a povinnosti ho vykonávat tak, aby 

nedocházelo k poškozování přírody a životního prostředí, je nutno propojit zákony, které tuto 

problematiku upravují. Výkon vlastnického práva (upraveno občanským zákoníkem), nesmí 

poškozovat přírodu a životní prostředí (upraveno mimo jiné zákonem o ochraně přírody a 

krajiny). Takže konkrétně, když vlastník, při dispozici se svým vlastnictvím, chce dodržet 

povinnost předcházet škodám na přírodě a životním prostředí, stanovenu mu ustanovením § 

415 občanského zákoníku, musí dodržet ochranné podmínky stanovené zákonem o ochraně 

přírody a krajiny, který tady slouží jako objektivní podklad (zákonný právní rámec) toho, aby 

při jeho dodržení, k poškozování přírody a životního prostředí nedocházelo.
179

 

Základní zákonná charakteristika národního parku (definovaná v § 15 zákona o 

ochraně přírody a krajiny) jasně stanovuje prioritu ochrany přírodních hodnot a jejich 

zachovávání, před ostatním využitím národního parku. V případě, že by se nějaká činnost 

dostala do konfliktu s ochranným režimem národního parku, pak by se tato činnost měla 

tomuto ochrannému režimu podřídit. 

Taxativní vyjmenování vozidel, které mají na území národního parku povolení vjíždět 

i mimo silnice a místní komunikace
180

 je ve zjevném rozporu s právy vlastníků nemovitostí na 

území národního parku, neboť tento výčet jejich vozidla neobsahuje. Definujme nejprve zde 

užité pojmy – silnice je dle § 5 silničního zákona „veřejně přístupná pozemní komunikace 

určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci“, místní komunikací se rozumí „veřejně 

přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce“ (§ 6 

silničního zákona). Pokud pohlédneme na zákaz uvedený v § 16 odst. 1 písm. d) pohledem 

silničního zákona je nasnadě, že ve výčtu komunikací chybí účelové komunikace, které budou 

z největší pravděpodobností na územích národních parků poměrně častým jevem, což je 

patrné již z její definice. Účelovou komunikaci definuje silniční zákona jako „pozemní 

komunikaci, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto 

nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k 

obhospodařování zemědělských a lesních pozemků…“. Vztahuje-li se zákaz pohybu 

motorových vozidel na všechny plochy mimo silnice a místní komunikace, vztahuje se 

nepochybně i na účelové komunikace. K pohybu na území národního parku mimo uvedené 

komunikace tak vlastníci nemovitostí zde umístěných potřebují výjimku z tohoto zákazu dle § 

43 zákona o ochraně přírody a krajiny, což je z pohledu rovného vlastnického práva 
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 Více viz Ekologický právní servis, www.eps.cz.  
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 Vozidla orgánů státní správy, vozidla potřebná pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu 

státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu a vozidla vodohospodářských organizací. 

http://www.eps.cz/
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znevýhodňuje oproti vlastníkům jiných nemovitostí, neboť jsou na ně kladeny povinnosti 

navíc (opatřit si uvedené povolení), kteří ostatní vlastníci nemají. Nicméně s ohledem na to, 

že omezení vlastníků nemovitostí v národním parku vyplývající z příslušných ustanovení 

zákona o ochraně přírody a krajiny nezakládají žádné nároky na náhradu nákladů vzniklých 

v důsledku omezení či vyloučení určité činnosti, lze pouze konstatovat, že toto omezení je 

„daní“ za možnost přímo užívat přírodní bohatství v jeho nejlepší kvalitě. Jistě to za 

takovouto možnost není velká oběť.  

Uvedený závěr ještě podporuje znění § 16 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně přírody a 

krajiny: „vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě 

vlastníků a nájemců pozemků“ neboť zde je již zcela zákaz vstupu (i vjezdu) vyjádřen 

mnohem přesněji – slovy „mimo cesty….“, pojem cesty opět není nikde definován, nicméně 

lze jím rozumět všechny pozemní komunikace dle silničního zákona a dále stezky a pěšiny (§ 

63 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Navíc je zde jasně vyjádřena výjimka pro 

vlastníky a nájemce pozemků na území národního parku, která v předchozím příkladu zcela 

chybí. Tento zákaz se však vztahuje pouze na 1. zóny národních parků. 

Je zjevné, že uvedený výklad je ve vztahu k celému účelu vyhlašování národních 

parků a vlastně k celému smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny logický. Snahou je zde 

nepochybně zamezit škodám na přírodě způsobených koly motorových vozidel a zplodinami 

vznikajícími při jejich provozu, tedy omezit provoz na nejvyšší možnou míru. Samozřejmě 

ani zde není zákaz absolutní, dle § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny lze 

z uvedeného udělit výjimku, pokud „jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany 

přírody“. Domnívám se, že zájem na využívání vlastnického práva přejezdem po účelové 

komunikaci, resp. příjezdem k vlastní nemovitosti na území národního parku takovým 

převažujícím veřejným zájmem je a v takovém případě je na místě tuto výjimku udělit.
181

 Za 

vjezd a setrvání vozidel na území národního parku, může být požadován poplatek, který je 

příjmem příslušného orgánu ochrany přírody – v tomto případě správy národního parku.
182

 

Výše poplatku stanoví vyhláška v § 9.
183
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 S ohledem na poměrně velké množství obcí nacházejících se na území národních parků přistoupil např. 

Krkonošský národní park k vydávání dokladů k vjezdu motorových vozidel do III. zóny KRNAPu elektronickou 

cestou. Viz tisková zpráva Správy Krkonošského národního parku ze dne 8.9.2011, www.krnap.cz. 
182

 Aktuálně využívá možnost vybírat poplatek za vjezd a setrvání vozidel na území národního parku pouze 

Krkonošský národní park. Viz platný návštěvní řád Krkonošského národního parku ze dne 16.9.2010, účinný od 

1.10.2010, článek 3. 
183

 Dle § 9 vyhlášky je výše poplatku za osobní automobil je maximálně 20 Kč za jeden den, za autobus, v 

maximální výši 50 Kč za jeden den, lze ho však vybírat i ročním paušálem ve výši maximálně 1.000 Kč za jedno 

motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3.000 Kč. 

http://www.krnap.cz/
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Myslivost a rybářství na území národních parků 

 

Orgán ochrany přírody může omezit i výkon práva myslivosti a rybářství (§ 21 zákona 

o ochraně přírody a krajiny).
184

 Chov a lov jednotlivých druhů zvěře nemůže být na území 

národních parků založen na komerčním hospodaření se zvěří, ale musí být součástí celkového 

managementu ochrany území a jeho druhové rozmanitosti. Je však třeba si uvědomit, že 

území národního parku není zcela „nezávislé“ a ovlivňují ho stejné vlivy, jako jiná území (viz 

např. problém invazivních druhů). Na území národních parků se vyskytují vedle dalších 

živočichů i zbytkové populace druhů lovné zvěře, které pro zachování existence vyžadují 

kromě striktního zákazu lovu zejména ochranu biotopů, ve kterých žijí, což je v podstatě 

důvod vyhlášení národního parku na takovém území (v Národním parku Šumava patří mezi 

tyto druhy např. tetřev hlušec nebo tetřívek obecný). Oproti této skupině se však i na území 

národních parků vyskytují druhy lovné zvěře, jejíž stavy jsou neúměrně vysoké. Důvody jsou 

zejména: výdělečné využívání trofejové zvěře (např. jelen evropský), tradiční velký zájem o 

chov a lov (např. srnec obecný), nebo z důvodů neúspěšné regulace přirozeného přírůstku 

(např. prase divoké). Vysoké stavy takovéto zvěře pak přinášejí mnohé problémy (z nichž 

nejzávažnější je poškozování lesa) a vyžadují výrazné snížení populační hustoty. Další 

skupinu lovné zvěře tvoří druhy nepůvodní, které se na tyto území šíří buď přirozenou 

expanzí (např. daněk skvrnitý nebo psík mývalovitý), nebo sem byly záměrně introdukovány 

(např. muflon). Proto zákaz lovu na území národních parků není uveden ve výčtu zákazů (§ 

16 zákona o ochraně přírody a krajiny), ale je zde dána možnost omezit lov a rybaření 

rozhodnutím orgánu ochrany přírody.  

V této souvislosti považuji za zajímavé, že zatímco na území národního parku je lovit 

a rybařit dovoleno (není vyloučeno) s tím, že orgán ochrany přírody může tyto aktivity omezit 

nebo zakázat (z vlastního podnětu zahájí správní řízení), na území národních přírodních 

rezervací (§ 28 a násl. zákona o ochraně přírody a krajiny) je situace opačná – tyto činnosti 

jsou zde zakázány, resp. povoleny jen se souhlasem orgánu ochrany přírody (§ 30 zákona o 

ochraně přírody a krajiny). V tomto ohledu se zdá ochrana zvěře a ryb v národních přírodních 
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 Dle zákona o myslivosti (§ 2 písm. a) se myslivostí rozumí „soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu 

k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých 

tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví“ a rybářstvím se dle zákona o rybářství (§ 2 

písm. a) rozumí „chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při 

výkonu rybářského práva“. 
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rezervacích silnější než na území národních parků, což je nelogické. Praktický dopad tohoto 

rozdílu je však minimální. 

 

Další omezení ve vztahu k vlastnictví na území národních parků jsou uvedeny v § 22 a 

§ 23 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o omezení ve vztahu k lesům a dalšímu 

majetku umístěnému na území národních parků.  

 

 

Lesy národních parků 

 

Lesem se dle § 2 písm. a) lesního zákona rozumí „lesní porosty s jejich prostředím a 

pozemky určené k plnění funkcí lesa“. Lesy dělíme podle jejich převažujících funkcí na a) lesy 

ochranné (jedná se o lesní porosty na zvláště nepříznivých stanovištích, jako jsou sutě nebo 

rašeliniště, dále o vysokohorské porosty a klečové lesní porosty
185

), b) lesy zvláštního určení 

(např. lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, na území národních parků a 

národních přírodních rezervací (viz dále), a také lesy, u nichž veřejný zájem na zlepšení a 

ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí 

lesa je nadřazen funkcím produkčním – zde se jedná o v prvních zónách chráněných 

krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, příměstské lesy, 

lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou a 

potřebné pro zachování biologické různorodosti a další
186

) a c) lesy hospodářské, které jsou 

lesním zákonem definovány negativně, jako takové, které nejsou zařazeny ani mezi lesy 

ochranné ani mezi lesy zvláštního určení.
187

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 23 stanovuje, že lesy národních parků nelze 

zařazovat do kategorie lesů hospodářských a nemohou tedy sloužit k produkci dřeva, mohou 

být zařazeny do kategorie „ochranné“ a pokud nesplňují kritéria daná lesním zákonem, jsou 

automaticky zařazeny do kategorie „zvláštního určení“. Toto vyplývá ze základního smyslu 

národních parků, kterým je ponechat některé části přírody jejich přirozenému vývoji, do 

kterého ovšem patří i některé přírodní procesy, které se neslučují s hospodářským využitím 

lesa. Jedná se zejména o ponechání padlých stromů na místě, zákaz chemického ošetřování 

dřevin proti škůdcům a jiné. Stejné omezení stanovuje zákon o ochraně přírody a krajiny 
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 Viz § 7 lesního zákona. 
186

 Viz § 8 lesního zákona. 
187

 Viz § 9 lesního zákona. 
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v ustanovení § 31 pro lesy v národních přírodních rezervacích. Je otázkou, zda by i tyto 

procesy neměly na území národních parků (resp. chráněných územích) probíhat zcela 

samovolně bez zásahu člověka (hovoříme-li zde o ponechání území zcela „volně“). Pro hovoří 

zejména jejich přirozenost – tedy to, že jsou nedílnou součástí přírodního prostředí a jejich 

regulace toto prostředí pozměňuje a přetváří, proti pak hovoří ochrana jiných zájmů – 

zejména ochrana majetku (a to i mimo chráněná území neboť škůdci jistě neberou ohled na 

hranice chráněných území) a ochrana života a zdraví lidí zejména při turistických aktivitách 

(škůdci napadené stromy jsou náchylnější k pádu). Zákon o ochraně přírody a krajiny 

umožňuje provedení zásahů proti škůdcům a při mimořádných okolnostech (např. sněhová či 

větrná kalamita) ve smyslu lesního zákona, § 32 a § 33 na základě souhlasu orgánu ochrany 

přírody. Orgánem příslušným k vydání tohoto souhlasu je dle § 79 odst. 3 písm. d) zákona o 

ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí. Že tato debata není čistě 

akademická, ale má velký praktický význam můžeme aktuálně sledovat při sporech o kácení 

stromů napadených kůrovcem v Národním parku Šumava (viz také výše). Hlavním 

argumentem Správy Národního parku Šumava pro kácení stromů napadených kůrovcem je, že 

zasahovat musí, protože posláním národního parku je ochránit lesy.
188

 Hlavním argumentem 

aktivistů, z nichž nejviditelnější bylo v současném sporu Hnutí Duha, proti kácení je to, že se 

na Ptačím potoce
189

 kácí v hnízdní sezóně, aniž by Správa Národního parku Šumava měla 

výjimky ze zákona o ochraně přírody dle § 56.
190

  

Nutno dodat, že nynější „spor o kůrovce“ na Šumavě není prvním. I v minulosti 

národního parku se v nejcennějších částech proti kůrovci zasahovalo. Již v polovině 90. let se 

Správa NP Šumava postavila kůrovci s pilou v ruce (na lokalitě Mokrůvka a na Studené hoře). 

Tehdejší kalamita přišla z německé strany, kde kůrovci nechali volnou ruku. Na české straně 

se tehdejší ředitel NP Šumava rozhodl k zásahu až za určitou hranicí, takže část lesa byla 

ponechána přírodnímu vývoji, v druhé části se zasahovalo. Po patnácti letech je ze silničky 

vidět rozdíl mezi dvěma lesy. Na jedné straně klasický, nízký les s částečně holými pasekami. 
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 Což ovšem není tak úplně pravda – posláním národních parků je zachování či zlepšení přírodních poměrů 

daného území obecně, tedy nejenom lesa.  
189

 Lokalita ve II. zóně NP Šumava, která má oficiální název „Na zatraceném“, ale pro veřejnost je známá spíše 

pod jménem „Ptačí potok“. 
190

 Podle naprosté většiny vědců si ale příroda v pásmu horských smrčin sama opravdu poradí, a dokonce 

rychleji, než to dokáží lesníci kácením a následnými výsadbami. Pokud kůrovec sežere dospělé smrky, v 

podrostu hned čeká další generace, která rychle odrůstá. Podle vědců by ale národní park měl chránit přírodu tak, 

jak se nám zachovala, podobně jako chráníme historické památky. Na Šumavě to znamená zachovat původní 

porosty horských smrků, jejichž zbytky se zachovaly v nejvyšších partiích parku. V nižších polohách by 

přirozeně měly růst jedle a buky, místo nich jsou ale vysázeny smrkové monokultury. Čili ochranářsky by 

ideální bylo nechat zhruba 30 % parku, kde rostou horské smrky, svému vývoji. Ve zbytku parku by postupně 

měly být současné smrky nahrazeny buky a jedlemi. Více k této tématice na www.ekolist.cz.  

http://www.ekolist.cz/
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Na dohled tvořený hlavně mladými smrčky. Na druhé straně stejné smrčky, které vyrůstají 

mezi šedivými kmeny odumřelých stromů.
191

 

Právní spor je zde veden o pojetí výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. 

právní kvalifikaci zásahu proti kůrovci. Dle § 43 odst. 3, resp. 4 zákona o ochraně přírody a 

krajiny povoluje výjimky za zákazů uvedených mimo jiné i v § 16 příslušný orgán ochrany 

přírody, kterým je na území národního parku správa národního parku. Nicméně jak již výše 

uvedeno souhlas k provádění zásahu proti škůdcům na území národního parku dle § 22 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny uděluje dle § 79 odst. 3 písm. d) Ministerstvo životního 

prostředí. Nutné je tedy nejprve provést právní kvalifikaci zásahu proti kůrovci. 

Není asi pochyb o tom, že plánované použití těžké techniky (tzv. harvestory) k těžbě a 

odvozu napadených stromů způsobí poškození půdního krytu a narušení vodního režimu v 

dané lokalitě čímž dojde k podstatné změně v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů a k nevratnému poškození půdního povrchu, čímž dojde k narušení obecných 

ochranných podmínek národního parku. Kvalifikujeme-li tedy zásah proti kůrovci provádění 

správou národního parku takto (dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny) 

pak by k udělení souhlasu byla příslušná správa národního parku. Pokud by k boji proti 

kůrovci byly použity techniky mírnější – kácení a odkorňování pomocí motorových pil v 

kombinaci s loupáním na stojato, pak by zde byla opět k udělení souhlasu správa národního 

parku.
192

 Tento výklad považuji za nesmyslný, zejména s ohledem na to, že správa národního 

parku uvádí jako hlavní důvod zásahu boj proti kůrovci, tedy škůdci. Udělení souhlasu s 

použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a 

nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v národních parcích a v národních 

přírodních rezervacích zákon o ochraně přírody a krajiny výslovně svěřuje Ministerstvu 

životního prostředí. Domnívám se tedy, že pokud došlo ke kácení stromů na území národního 

parku z důvodu jejich napadení škůdcem – kůrovcem, pak k tomuto zásahu bylo nutné udělení 

souhlasu Ministerstva životního prostředí. Námitka, že v daném případě je na místě aplikace 

lesního zákona nijak neutrpí. Lesní zákon upravuje § 32 zásahy k ochraně lesa, mimo jiné i 

při mimořádných okolnostech (jmenovitě větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, 

nebezpečí vzniku požárů), § 47 odst. 3 lesní zákon výslovně stanovuje, že „v lesích národních 

parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním předpisem“, kterým je zákon 

o ochraně přírody a krajiny. § 22 zákona o ochraně přírody a krajiny uvádí, že výše uvedené 

                                                           
191

 Údaje převzaty z článku http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sumava-pily-utichly-o-co-slo-a-co-bude-dal.  
192

 Viz „Stanovisko České inspekce životního prostředí k případnému použití těžké techniky v lokalitě Ptačí 

potok“ ze dne 27.8.2011. Z tohoto stanoviska považuji za nutné upozornit zejména na podmínku, že dřevní 

hmota pokácených stromů zůstane na místě, tedy nebude hospodářsky ani jinak využita. 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sumava-pily-utichly-o-co-slo-a-co-bude-dal
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ustanovení lesního zákona lze na území národních parků použít jen se souhlasem orgánu 

ochrany přírody, kterým je výslovného znění § 79 odst. 3 písm. d) zákona o ochraně přírody a 

krajiny Ministerstvo životního prostředí a nikoli správa národního parku. Upozorňuji, že 

v tomto výkladu záměrně opomíjím případné dopady kácení na tzv. naturová území dle části 

čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny a nutnosti udělení výjimky ze zákazů zde 

stanovených neboť k vyjasnění právní kvalifikace uvedeného problému provedené 

odůvodnění dle mého názoru zcela postačuje.
193

  

Navíc vzhledem k umístění NP Šumava není kůrovcový problém jen záležitostí 

českou, ale má i přeshraniční dopad. Na základě mezinárodní dohody o ochraně lesů na 

společné hranici uzavřené ve Vídni dne 13. října 2009 mezi Ministerstvem životního prostředí 

České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního 

prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky jsou obě strany povinny provádět 

opatření proti kůrovci na území přiléhající ke státní hranici. Původně byl tento závazek k 

asanaci kůrovcem napadených stromů v pásmu 200 metrů od státní hranice, dodatkem k 

dohodě z 9. května 2011 bylo zásahové pásmo místy rozšířeno na 500 metrů od státní 

hranice.
194

  

V současnosti je Plzeňským krajem a současně Ministerstvem životního prostředí 

připraven speciální zákon o Národním parku Šumava. Největší rozdíly obou návrhů spočívají 

zejména v odlišném pojetí zonace (dle § 17 zákona o ochraně přírody a krajiny se území 

národních parků zpravidla dělí do tří zón ochrany přírody vymezených s ohledem na přírodní 

hodnoty, nejpřísnější režim ochrany se stanoví pro první zónu).
195

 S ohledem na zásadnost 

                                                           
193

 Kácení probíhalo v území, které je součástí soustavy Natura 2000, konkrétně se jedná o evropsky významnou 

lokalitu Šumava, jde také o ptačí oblast Šumava (vyhlášenou nařízením vlády č. 681/2004 Sb.), kdy předmětem 

ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného, tetřeva hlušce, čápa černého, chřástala polního, kulíška 

nejmenšího, sýce rousného, datla černého, jeřábka lesního a datlíka tříprstého a jejich biotopy. Vzhledem k 

tomu, že kácení probíhalo na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti, mělo být nejprve vydáno 

stanovisko příslušného správního orgánu podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na 

základě posouzení, zda předpokládaná činnost může mít sama nebo ve spojení s jinými významný vliv na 

příznivý stav EVL a PO. V případě, že takovýto vliv by nebyl vyloučen, měl být záměr posouzen postupem 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Přesto Správa NP Šumava prováděla 

kácení bez posouzení podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a postupovala tak v rozporu 

s příslušnými právními předpisy. Současně porušila čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. Více viz www.eps.cz.  
194

 Preferovanou metodou je uvedeno loupání kůry ze stojících smrků, asanace ležících vývratů a umisťování 

lapačů. Správa NP Šumava bude v tomto případě pouze vykonavatelem, za plnění mezinárodní dohody nese 

odpovědnost stát Česká republika. Za roky 2008 - 2010 bylo vytvořeno v NP Šumava 1 100 ha nových holin. 

Celková těžba, jako přímý důsledek bezzásahovosti, byla v roce 2010 rekordních 350 000 kubíků dřeva. Ve 

stejném roce Správa NP Šumava vydala 115 výjimek s povolením kácení v zónách, kde byla asanace stromů 

napadených lýkožroutem vyloučena. Vstup do I. zón parku byl těžařům umožněn v 56 případech. V roce 2010 

odumřelo v bezzásahových oblastech 500 000 kusů smrků. www.npsumava.cz.  
195

 Poslední zonace NP Šumava byla provedena v roce 1995 a platí dosud. Prvních zón se 135 a zabírají zhruba 

13,5 % rozlohy parku.  

http://www.eps.cz/
http://www.npsumava.cz/
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připravovaného právního předpisu pro vymezení národního parku Šumava uvádím několik 

poznámek k oběma připravovaným návrhům. 

 

Ministerský návrh zákona o NP Šumava počítá s rozdělením druhých zón na část A a 

část B. Část A by se měla v budoucnosti stát první zónou, část B na vstup do první zóny 

připravována nebude. Naopak by se v ní mělo lesnicky hospodařit, i když přírodě blízkým 

způsobem (co se rozumí tímto pojmem, není blíže vysvětleno). Části druhých zón by se zase 

mohly stát bezzásahovými úředním rozhodnutím (jak je tomu i nyní). Návrh zákona navíc 

předpokládá vytvoření přílohy zákona s vymezením výčtu povolených činností v jednotlivých 

zónách, což je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, když se povolují některé 

výslovné činnosti a ostatní (ale není řečeno které) se zakazují.
196

 Ministerský návrh zcela 

nesmyslně konstruuje vznik Správy NP (která existuje i nyní), definuje její působnost a 

pravomoci jejího ředitele, dále zavádí tzv. Společný výbor národního parku jako jakousi 

paralelu ke Správě NP, kterému svěřuje některé pravomoci nynější Správy NP. Společný 

výbor národního parku je návrhem označen za „orgán správy“ (českému právnímu řádu to 

neznámý pojem) a dle návrhu by měl mít 9 členů, jmenovaných a odvolávaných ministrem 

životního prostředí, přičemž jednoho člena jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho 

člena z řad zaměstnanců správy, dva členy ze zástupců dotčených krajů, dva členy ze 

zástupců dotčených obcí a tři členy z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků (jednoho 

zástupce Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jednoho zástupce 

Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a jednoho zástupce 

Akademie věd České republiky). Na první přečtení je patrná nesmyslnost celého ustanovení. 

Pomineme-li zjevnou vadu spočívající v zavádění nového právního pojmu (orgán správy), pak 

jistě nelze pominout nesmyslnost navrhovaného složení výboru (přestože stát vlastní na území 

NP Šumava vysoké procento lesních pozemků (uvádí se obvykle až 85%) a jiných 

(zemědělských pozemků), jsou v navrhovaném složení pouze dva zástupci státu), nehledě na 

to, že výbor by vlastně přebral funkci Rady NP (jejíž existence by se stala neopodstatněnou). 

Vedle výše uvedených, trpí ministerský návrh zákona o Šumavě ještě mnoha dalšími právními 

i faktickými chybami, o nichž se již nebudu zmiňovat. 

Lze shrnout, že ministerský návrh zákona o Šumavě je značně nekvalitní po věcné i 

právní stránce, utilitárně pojatý, jednostranně zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, v 

rozporu s obecnými zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, v rozporu s 
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 Viz Stejskal V.: „Posudek návrhu zákona o vyhlášení Národního parku Šumava“, 12.6.2012. 
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mezinárodními standardy ochrany přírody, není v souladu s ústavním pořádkem ČR, ani s 

mezinárodními a evropskými závazky.
197

  

 

Naproti tomu Plzeňský návrh zákona o NP Šumava nově definuje rozdělení zón 

národního parku, celková rozloha by se měnit neměla. První zóny s nejcennějším územím 

mají nově pokrývat zhruba 18 % plochy a namísto 135 zón by jich mělo být nejvýše dvacet. 

Podle tohoto návrhu zákona nesmí vymezení prvních zón a uplatňované způsoby péče 

„způsobovat podstatné negativní změny na území vně těchto zón“.
198

 Zonace by se dle návrhu 

Plzeňského kraje mohla měnit pouze změnou zákona. Tento návrh také zavádí vedle druhé a 

třetí zóny i zónu čtvrtou (ta by měla pokrývat pouze území obcí, tedy zhruba 6 % parku). 

Zákon o ochraně přírody a krajiny hovoří v § 17 o „zpravidla“ třech zónách, bližší podmínky 

stanoví právní předpis vyhlašující národní park, z toho logicky vyplývá, že lze navrhnout čtyři 

zóny. Nicméně navrhovaný právní status IV. zóny s cílem udržet a podporovat využívání této 

VI. zóny pro rozvoj obcí, trvalé bydlení, podnikání a služby, zemědělství, turistiku a rekreaci. 

Takto navrhované pojetí IV. zóny nenaplňuje poslání národního parku a neodpovídá ani 

mezinárodnímu pojetí institutu národního parku. Lze tedy konstatovat rozpor se zákonem o 

ochraně přírody a krajiny.
199

 V obcích v národním parku (Národní park Šumava byl vyhlášen 

na území 22 obcí a ty jsou nyní jeho součástí) by se podle návrhu tedy mělo hospodařit stejně 

jako v sídlech mimo park (v podstatě zde zmizí prvek přírody).
200

 Zcela svérázně pak 

Plzeňský návrh pojal vymezení I. zóny národního parku, do níž „mohou být zařazeny pouze 

pozemky fyzických a právnických osob s písemným souhlasem jejich vlastníka.“ Navrhované 

ustanovení je opět v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a základními principy 

vyhlašování zvláště chráněných území. Ochrana přírody je jedním z významných ústavně 

definovaných státních cílů a může být důvodem pro omezení některých základních práv a 

svobod, zejména práva vlastnického. Vyhlášení národního parku může vést k omezení 

svobody jednotlivců a povinnosti strpět omezení této svobody, a to na základě řádného 

projednání připomínek vlastníků ve správním řízení (§ 40 zákona o ochraně přírody a 
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 Viz Stejskal V.: „Posudek návrhu zákona o vyhlášení Národního parku Šumava“, 12.6.2012. 
198

 K tomuto problému viz posudek doc. JUDr. Vojtěcha Stejskala, Ph.D. z pražské Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy: „Omezovat vymezení a způsob péče o území prvních zón dopady na okolní území je absurdní a svědčí o 

naprostém nepochopení smyslu existence parku.“ „Kritériem pro posouzení vhodnosti či přípustnosti činnosti, ať 

na území první zóny či vně, je zachování předmětu ochrany právě na území prvních zón.“. 
199

 Stejskal V., Sobotka, M.: „Odborné stanovisko k návrhu Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním 

parku Šumava“, Praha, 25. června 2011, str. 7. 
200

 Je nepochybné, že obce na území národních parků jsou oproti obcím mimo chráněné území omezeny. 

Nejčastěji se problémy objevují při povolování staveb. Na území národních parků všechny stavby povoluje 

správa národního parku, resp. vydává závazné stanovisko, bez jehož vydání nelze stavbu provést (§ 44 zákona o 

ochraně přírody a krajiny). 
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krajiny), bohužel však tento návrh nebyl projednán ani s obcemi, jejichž území se návrh 

dotýká ani s vlastníky, kteří mohou být navrhovanou právní úpravou dotčeni na svých 

právech a nebylo jim tak umožněno uplatnit k němu námitky.
201

 Dalším podstatným rysem 

Plzeňského návrhu je doplnění přílohy, která by se měla stát součástí zákona se seznamem 

cest na území parku. Je nasnadě, že pokud by v budoucnu mělo dojít k jakékoli úpravě tohoto 

plánku cest, muselo by dojít ke změně zákona, což je vzhledem ke složitostem legislativního 

procesu považováno za zbytečnou komplikaci. V podstatě to znamená neměnnost této 

potencionální přílohy, což podle mého názoru ničemu neprospěje. Předmětný návrh zákona 

Plzeňského kraje o Národním parku Šumava trpí značnými formálními i obsahovými 

nedostatky. Z hlediska věcného nerespektuje mezinárodní standardy ochrany přírody a péče o 

biodiverzitu, porušuje systematiku práva životního prostředí na úseku ochrany přírody a 

krajiny; obsahuje četné materiální i formální chyby, v některých ohledech je i v rozporu s 

ústavními předpisy, především s Ústavou a Listinou, i s evropským unijním právem; konečně 

porušuje i obecné zásady právní a zásady legislativního procesu.
202

 Plzeňský návrh zákona o 

Šumavě byl dne 1.8.2011 předložen Poslanecké sněmovně, vláda s ním vyslovila nesouhlas 

(stanovisko vlády č. 435/1
203

) a dne 12.6.2012 bylo projednávání tohoto návrhu přerušeno. 

 

NP Šumava má rozlohu 68 tisíc hektarů, v uvedeném kompromisním návrhu se 

předpokládá pro nejpřísnější ochranu území 15 tisíc hektarů (pro srovnání – sousedící 

Národní park Bavorský les má rozlohu 24 tisíc hektarů a má 12 tisíc hektarů první zóny s 

nejpřísnější ochranou), s drobnými a dočasnými vstupy člověka se počítá na dalších třech 

tisících hektarech první zóny a do stejného režimu spadne také území dalších 5800 hektarů. 

Dohromady tedy 24 tisíc hektarů první zóny (což je vlastně rozloha celého NP Bavorský les), 

3. zóna zaujímá pouze 5,1% z rozlohy Národního parku Šumava. V tomto území mají obce 

podle územně plánovací dokumentace vyznačeno zastavěné a zastavitelné území, v tomto 

území bude mít prioritu rozvoj obcí. 

                                                           
201

 Stejskal, V., Sobotka, M.: „Odborné stanovisko k návrhu Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním 

parku Šumava“, Praha, 25. června 2011, str. 2, str. 8. 
202

 Stejskal V., Sobotka, M.: „Odborné stanovisko k návrhu Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním 

parku Šumava“, Praha, 25. června 2011, str. 12. 
203

 Ve svém nesouhlasném stanovisku vláda uvedla, že při přípravě návrhu nebyl dodržen postup dle § 40 a § 41 

zákona o ochraně přírody a krajiny, když návrh nebyl projednán s dotčenou veřejností, návrh zavádí odlišný 

právní režim v jednom ze čtyř národních parků, což není žádoucí, taktéž vláda nepovažuje za vhodné, aby správu 

v NP Šumava zajišťovala obecně prospěšná společnost, jak předpokládá návrh a v neposlední řadě vláda 

poukazuje na nadbytečnost několika navrhovaných ustanovení, neboť daná problematika je již upravena 

v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Více viz Stanovisko vlády č. 435/1 k návrhu Zastupitelstva Plzeňského 

kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
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Právo vlastnictví k některému majetku v národních parcích 

 

Ustanovení § 23 zakotvuje nemožnost zcizení některého majetku na území národních 

parků, který byl ke dni účinnosti zákona o ochraně přírody a krajiny (tedy k 1.6.1992) ve 

vlastnictví státu. Toto ustanovení pouze podporuje veřejný zájem státu na zachování 

celistvosti národních parku, aby mohla být co nejlépe zachována jejich přírodní hodnota. 

Tento zákaz se nevztahuje na převody odůvodněné zájmem ochrany přírody a dále jím nejsou 

ohrožena práva osob podle předpisů o majetkové restituci. Zákaz převodu zemědělských a 

lesních pozemků v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v 

prvních a druhých zónách národních parků obsahuje také zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách 

převodu zemědělských a lesních pozemků v § 2 odst. 1 písm. i). Obdobný zákaz je stanoven v 

§ 32 pro majetek v národních přírodních rezervacích a § 35 odst. 3 pro národní přírodní 

památky, oproti národním parkům jsou zde však navíc uvedeny i nezastavěné pozemky
204

 na 

území národních přírodních rezervací, resp. národních přírodních památek (výše uvedené 

ustanovení § 23 uvádí pouze lesy, lesní půdní fond, vodní toky a vodní plochy na území 

národních parků).  

 

Omezení vlastnických práv s ohledem na přírodu a její ochranu nastává i v jiných 

typech chráněného území než pouze v národním parku. Chráněné krajinné oblasti (§ 25 a násl. 

zákona o ochrany přírody a krajiny) jsou zvláště chráněná území, kde hlavním předmětem 

ochrany je krajina včetně krajinného rázu.
205

 Na rozdíl od zákazů platných pro národní parky 

je v I. zónách chráněných krajinných oblastí zakázáno nejenom umisťovat a povolovat nové 

stavby ale i měnit využití území (§ 26 odst. 2 písm. a) a b) zákona o ochrany přírody a 
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 Co se rozumí nezastavěným pozemkem lze dovodit ze stavebního zákona – jedná se o pozemek, který není 

zahrnutý do zastavěného území (vymezeného územním plánem obce, příp. tzv. „intravilán“) nebo do zastavitelné 

plochy (tedy části území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v politice územního 

rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s 

ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam). 
205

 Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je souhrnem 

příznačných znaků, vlastností, jevů a hodnot určité krajiny vytvářejících její celkový charakter. Charakter krajiny 

vždy utváří dějinné souvislosti v přírodním rámci. Krajina vytváří každé území a podle uspořádání znaků, které 

ji vytváří, jejich vztahů a měřítka, lze rozlišit mnoho typů krajiny. Za základní typy můžeme považovat krajinu 

přírodní a krajinu kulturní. Přírodní krajinu utváří především znaky přírodní povahy, civilizační vliv zde není 

vůbec patrný nebo je výhradně podřízený přírodním podmínkám. Kulturní krajina je naopak vytvářena činností 

člověka. Viz www.wikipedia.org.  

http://www.wikipedia.org/
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krajiny). Tento zákaz směřuje právě k zachování vzhledu a využití krajiny, aby byl naplněn 

účel chráněné krajinné oblasti.  

V případě národních přírodních rezervací je v některých ohledech omezení 

vlastnického práva jako práva vlastníka volně disponovat se svým majetkem dokonce ještě 

silnější (§ 29 zákona o ochrany přírody a krajiny). Např. v případě zákazu hospodaření na 

pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie – v I. a II. zónách chráněných 

krajinných oblastí je zakázáno takto hospodařit v případě, že by tyto zásahy mohly způsobit 

podstatné změny v ekosystémech, u národních přírodních rezervací se jedná o změny veškeré, 

obdobně toto platí pro provádění terénních úprav
206

 a jakoukoli stavební činnost (v národních 

přírodních rezervacích nelze povolovat umístění jakýchkoli staveb).  

 

Výjimkou u zvláštní územní ochrany je režim náhrady újmy vzniklé či trvající 

v důsledku omezení vlastníka či nájemce zemědělského nebo lesního pozemku nebo rybníku 

s intenzivním chovem podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

 

Další druhy omezení, vyplývající z části páté zákona o ochraně přírody a krajiny 

 

Výše uvedená úprava představuje územní ochranu na veřejnoprávní bázi, tj. zřizuje je 

stát obecně závazným právním předpisem. Určitý typ zvláště chráněného území však zákon o 

ochraně přírody a krajiny umožňuje zřídit i soukromoprávní formou ochrany; jedná se o dvě 

maloplošná území, a sice o přírodní rezervaci a přírodní památku. Kromě těchto dvou 

kategorií tak lze učinit i v případě tzv. památného stromu (§ 46 zákona o ochraně přírody a 

krajiny). 

 

a) Zřízení věcného břemene 

 

Podle ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny orgány ochrany přírody 

mohou zřizovat evropsky významné lokality, přírodní rezervace, přírodní památky a památné 

stromy včetně jejich ochranných pásem též na základě písemné dohody o ochranných 

podmínkách uzavřené mezi orgánem oprávněným k jejich vyhlášení a vlastníkem dotčeného 

                                                           
206

 Terénní úpravou se dle stavebního zákona § 3 odst. 1 myslí „zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně 

mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o 

hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, 

násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu“. 
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pozemku za předpokladu, že takto zřízená ochrana bude k pozemku vázána trvale formou 

věcného břemene. Předpokládá se tedy, že vlastník je s ochrannými podmínkami srozuměn, 

neboť jde o dvojstranný právní úkon, který obě dvě smluvní strany (vlastník na jedné a stát 

prostřednictvím orgánu ochrany přírody na druhé straně) uzavírají dobrovolně, ani jednu 

z nich nelze k uzavření smlouvy nutit.
207

 

 

Podmínka věcného břemene je jednou z možností zajištění veřejných zájmů na 

zachování přírodních a krajinných hodnot tam, kde vlastník sám souhlasí se zřízením územní 

ochrany a tím i s jistým omezením výkonu svých vlastnických práv. Právní úprava institutu 

věcného břemene vychází z občanského zákoníku (§ 151n a násl. občanského zákoníku). Jde 

o věcné právo k věci cizí, které omezuje vlastníka nemovité věci (tj. stavby nebo pozemku) ve 

prospěch někoho jiného tak, že tento vlastník je povinen něco trpět (např. průchod svým 

pozemkem), něčeho se zdržet (např. nezorat pastvinu), popř. i něco aktivně konat (např. kosit 

louku). Jedná se o omezení vlastnického práva podle § 119 odst. 2 občanského zákoníku. 

Občanský zákoník obecně vyžaduje nést náklady na předmět věcného břemene, souvisejících 

s udržováním věci (v tomto případě pozemku) zatížené věcným břemenem, a to v přiměřené 

výši. Pokud jde o tuto povinnost, pak pro stanovení výše nákladů, platí v zásadě dohoda mezi 

oprávněným (stát) a povinným (vlastník pozemku) z věcného břemene. Pokud takové dohody 

není dosaženo, pak nastupuje režim § 151n odst. 3 občanského zákoníku, podle kterého je 

oprávněný z věcného břemene povinen nést přiměřené náklady na zachování a opravy 

předmětu věcného břemene. Užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést 

podle míry spoluužívání. Přiměřenost by se měla posuzovat vždy individuálně, a to nejen ve 

vztahu k povaze užívaného pozemku, ale i ke způsobu jeho užívání. 

 

Ustanovení § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny upravuje postup při vyhlašování 

zvláště chráněných území. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území nebo vymezení zón 

národního parku nebo chráněné krajinné oblasti oznamuje písemně úřad ochrany přírody 

příslušný k vyhlášení nebo vymezení známým vlastníkům a nájemcům nemovitostí dotčených 

zamýšlenou ochranou. Od doby oznámení záměru vyhlásit část přírody podle § 40 odst. 2 

zákona o ochraně přírody a krajiny za zvláště chráněnou až do vyhlášení, nejdéle však po 

dobu jednoho roku, se musí každý zdržet všech zásahů, které by negativně měnily či 

                                                           
207

 V současné době je na území ČR 16 území smluvně chráněných na základě aplikace § 39 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Jedná se o Boletice, Červené dolíky, Felbabku, Fickův rybník, Hradiště, Hrachoviště, 

Janovické rybníky, Jeřišno – Heřmaň, Jílové u Děčína – škola, Ledný potok, Les u Libeže, Libavou, Octárnu, 

Ohrazenický potok, Padrťský potok a Polnou. Zdroj: http://drusop.nature.cz.  

http://drusop.nature.cz/
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poškozovaly dochovaný stav přírody území navrhovaného ke zvláštní ochraně. Tuto ochranu 

nelze prolomit žádnou výjimkou. 

 

Z výše uvedeného můžeme tedy již bez pochybností dovodit, že v případech zásahů ze 

strany státu (veřejné moci) do vlastnických práv soukromých osob z důvodů ochrany přírody 

a krajiny náleží těmto osobám náhrada podle právních předpisů (zde tedy jmenovitě podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny) a to náhrada v peněžní formě. Ustanovení § 59 zákona o 

ochraně přírody a krajiny však umožňuje i náhradu v podobě materiální. Ve smyslu § 4 odst. 

1 zákona o ochraně přírody a krajiny je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 

tvořících základ systému ekologické stability ochrana tohoto systému. Jeho vytváření je 

veřejným zájmem (dle již zmiňovaného § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), na 

kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. K zajištění podmínek pro vytváření systému 

ekologické stability se podle § 59 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny v dohodě s 

vlastníkem pozemku uskuteční opatření, projekty a plány podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Vyžaduje-li vytváření systému ekologické stability změnu v užívání 

pozemku, se kterou jeho vlastník nesouhlasí, nabídne mu pozemkový úřad výměnu jeho 

pozemku za jiný ve vlastnictví státu, a to v přiměřené výměře a kvalitě jako je původní 

pozemek, a pokud možno v téže obci, ve které se nachází převážná část pozemku původního. 

Nabídnout výměnou jiný pozemek dovoluje zákon o ochraně přírody a krajiny pozemkovému 

úřadu jen v případě, že vlastník pozemku nesouhlasí se změnou užívání svého dosavadního 

pozemku. Samotná výměna se pak uskuteční jedině opět v případě souhlasu vlastníka 

s výměnou. 

 

b) Možnosti vyvlastnění 

 

Extrémní případ zásahu do vlastnických práv vlastníka pozemku představuje 

ustanovení § 60 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o možnost 

vyvlastnění nemovitosti či práva k ní za účelem ochrany přírody a krajiny. Lze jej použít 

tehdy, pokud není možné dosáhnout téhož účelu dohodou s vlastníkem, popř. uživatelem 

nemovitosti. Vyvlastnit nemovitost (stavbu nebo pozemek) či práva k ní za účelem ochrany 

přírody a krajiny lze v případech stanovených zákonem o vyvlastnění. Vyvlastnění je 

v souladu s článkem 11 odst. 4 Listiny resp. § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění možné pouze jen 

pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení 

tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Aplikováno na 
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případ, kdy veřejným zájmem je ochrana přírody a krajiny by k vyvlastnění mohlo dojít pouze 

za předpokladu, že nedošlo k dohodě mezi vlastníkem nemovitosti a státem. Vyvlastnění za 

účelem dle zákona o ochraně přírody a krajiny upravuje i stavební zákon v § 170 odst. 1 písm. 

b/: „Práva k pozemkům a stavbám…lze odejmout nebo omezit…jde-li o...veřejně prospěšné 

opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 

zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability 

a ochranu archeologického dědictví…“. 

 

c) Předkupní právo 

 

Ustanovení § 61 zákona o ochraně přírody a krajiny upravuje také předkupní právo 

státu k pozemkům určitého charakteru. Vlastníci nezastavěných pozemků ležících mimo 

sídelní útvary na území národních parků, národních přírodních rezervací, národních 

přírodních památek a vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi jsou povinni v případě 

jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany 

přírody. Pokud orgán ochrany přírody neprojeví o tyto pozemky do 60 dnů od obdržení 

nabídky pozemku písemně závazný zájem, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit. K 

zajištění výkupu pozemků zvláště chráněných území či významných krajinných prvků do 

vlastnictví státu lze poskytnout příspěvek ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky. V současné době se vedle výkupů pozemků za účelem ochrany přírody a krajiny ze 

strany státu dle výše popsaného schématu objevují i obdobné iniciativy různých občanských a 

ekologických sdružení. Jedná se o zcela dobrovolnou snahu těchto sdružení, ale i jednotlivců 

o přispění k ochraně životního prostředí formou vytvoření jakýchsi soukromých chráněných 

oblastí a území tím, že sdružení nebo jeho členové vykupují ekologicky cenné oblasti přírody 

do svého vlastnictví (např. Sdružení Krajina uspořádalo veřejnou sbírku za účelem výkupů 

přírodně cenných pozemků a podpory ekologické výchovy).
208

 Tím, že se zde jedná o čistě 

soukromoprávní vztah mezi prodávajícími a kupujícími (kupní smlouva dle občanského 

zákoníku), chybí zde pochopitelně garance i donucovací moc státu, nicméně na druhou stranu 

je zde dána možnost vlastníků takového pozemku v rámci výkonu svého vlastnického práva 

k pozemku omezit na takovém pozemku veškeré aktivity negativně ovlivňující jeho 

ekologickou hodnotu.  

                                                           
208

 Od roku 2003 je Sdružení Krajina z hlediska výměry přírodně cenných ploch, ke kterým má nájemní nebo 

vlastnický vztah, největším pozemkovým spolkem v republice. V roce 2005 pečovalo toto sdružení o přibližně 

150 ha ručně kosených podmáčených luk na různých místech kraje Vysočina a Pardubického. Do této činnosti se 

ročně zapojuje přes 200 lidí z řad místních obyvatel i dobrovolníků z měst). www.sdruzenikrajina.cz. 

http://www.sdruzenikrajina.cz/
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d) Vstup a volný průchod přes pozemky 

 

Ustanovení § 62 a 63 zákona o ochraně přírody a krajiny se týká omezení vlastnictví 

prostřednictvím povinností vlastníka strpět vstup na své pozemky. Pracovníci všech orgánů 

ochrany přírody, kteří se při výkonu své pracovní činnosti prokáží služebním průkazem, mají 

právo vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky při plnění úkolů vyplývajících ze 

zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny. 

Mohou přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace 

nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí. Při výkonu této činnosti jsou pracovníci 

orgánu ochrany přírody povinni co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna 

práva vlastníka. Za škody způsobené pracovníky orgánů ochrany přírody při výkonu jejich 

činnosti podle § 62 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny odpovídá stát. Této 

odpovědnosti se nemůže zprostit, jde o absolutní odpovědnost. Pokud jde o otázku rozsahu a 

způsobu náhrady škody, je třeba vycházet z obecného režimu náhrady škody obsaženého 

v občanském zákoníku. 

 

Zatímco ustanovení § 62 upravuje vstup na pozemky pouze pro pracovníky orgánů 

ochrany přírody, ustanovení § 63 se vztahuje na každou osobu. Každý má právo na volný 

průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud 

tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu 

osobnosti či sousedských práv (k sousedským právům více viz § 127 občanského 

zákoníku
209

). Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce 

pozemku a obecně závazné právní předpisy. Pokud dochází k oplocování či ohrazování 

pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu dle ů 63 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny (viz dále), pak musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými 

opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku (§ 63 odst. 4 zákona 

o ochraně přírody a krajiny). 

 

                                                           
209

 Ustanovení § 127 občanského zákoníku je občanskoprávním provedením čl. 11 odst. 3 Listiny, kde se praví, 

že „vlastnictví zavazuje a že nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem“. Tedy je zakázán takový výkon vlastnického práva, kterým se neoprávněně zasahuje do cizího 

vlastnického, resp. jiného práva (např. nájemního práva) nad míru přiměřenou daným poměrům. Takové 

omezení výkonu vlastnického práva lze zároveň považovat za jedno z jeho historicky nejstarších omezení.  
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Práva podle § 63 odst. 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, 

zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, 

louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či 

půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle § 

63 odst. 2 omezit nebo upravit odchylně. 

 

Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí 

není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Obce 

vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu 

své územní působnosti. 

 

Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních rezervacích, 

národních přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí nebo 

poškozování jeskyně, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody po 

projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo 

jejich částí (§ 64 zákona o ochraně přírody a krajiny). Zákaz či omezení vstupu musí být 

řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v 

terénu. Ústavním základem omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody je článek 14 

odst. 3 Listiny („Tyto svobody (rozuměj svoboda pohybu a pobytu a právo svobodně opustit 

území republiky) mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost 

státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na 

vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.“). 

 

e) Podmínky pro výkon činnosti 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny má i další instituty regulace dispozic vlastníků a 

uživatelů s pozemky. Podle § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny příslušný orgán ochrany 

přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, 

která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, 

popřípadě je oprávněn takovou činnost zakázat. Zákon o ochraně přírody a krajiny zde 

poskytuje orgánům ochrany přírody právní prostředek k regulaci chování povinných osob při 

výkonu činností dovolených, které by však mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo 

zvláště chráněných částí přírody. Omezení činnosti bude mít podobu stanovení podmínek 

jejího výkonu. Omezení či zákaz činnosti je nutné vydat formou správního rozhodnutí v rámci 
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správního řízení. Odkladný účinek odvolání je podle § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 

krajiny vyloučen. Případná náhrada způsobené újmy vlastníkovi podle § 58 odst. 2 by mohla 

přijít v úvahu, pokud by orgán ochrany přírody omezoval svým rozhodnutím výkon práva, 

které bylo legálně prováděno, pokud by bylo prováděno nelegálně, pak by nárok na náhradu 

nevznikl.  

 

f) Opatření ke zlepšování přírodního prostředí 

 

Podle § 68 zákona o ochraně přírody a krajiny vlastníci a nájemci pozemků mají 

povinnost zlepšovat podle svých možností stav dochovaného přírodního a krajinného 

prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické 

stability. Upozorňuji, že nejde o povinnost absolutní, neboť povinná osoba je limitována 

rozsahem svých možností a rozsahem svého vlastnického, resp. uživatelského práva (jen 

v rozsahu pozemků, které vlastní, nebo má v nájmu). Nyní mohou nastat dvě situace. První, 

kdy povinný subjekt povinnost nedodrží, druhá, kdy dodrží. 

 

1. V případě prvním, jsou podle § 68 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny příslušné 

orgány ochrany přírody oprávněny provádět samy či prostřednictvím jiného zásahy ke 

zlepšení přírodního a krajinného prostředí, neučiní-li tak k výzvě příslušného úřadu ochrany 

přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu zvláště chráněných 

částí přírody a významných krajinných prvků. Zákon o ochraně přírody a krajiny zde přímo 

svým textem (§ 68 odst. 4) omezuje vlastnické právo vlastníků a uživatelů pozemků, jichž se 

provádění zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí týká tím, že uvádí, že vlastníci 

a nájemci dotčených pozemků jsou povinni strpět provádění zásahů dle § 68 odst. 3 zákona o 

ochraně přírody a krajiny a umožnit osobám, které je zajišťují, vstup na své pozemky. Orgán 

ochrany přírody je však povinen předem vyrozumět vlastníky či nájemce o rozsahu a době 

zásahu. Za případné škody vzniklé vlastníkům či nájemcům pozemků v souvislosti s těmito 

zásahy odpovídá orgán ochrany přírody, který zásahy nařídil, čímž ovšem není dotčena 

odpovědnost osob provádějících tyto zásahy, které jsou povinny počínat si tak, aby případná 

škoda byla co nejmenší. O nákladech na tato opatření ke zlepšení přírodního a krajinného 

prostředí zákon o ochraně přírody a krajiny nehovoří, z logiky věci by je měl nést vlastník či 

nájemce, neboť tato náhradní opatření byla provedena vlastně za ně, proto, že je vlastník či 

nájemce nesplnil, avšak je pravdou, že často může tato částka být velmi vysoká. Obvyklý 
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postup je takový, že na nákladech se vlastníci či nájemci podílejí jen do výše svých možností, 

což vede v praxi ke složitému prokazování. 

 

2. V případě druhém, kdy povinný subjekt povinnost zlepšovat přírodní a krajinné 

prostředí dodržuje, dává zákon v § 68 odst. 2 k provádění péče o pozemky z důvodů ochrany 

přírody vlastníkům či nájemcům dotčených pozemků možnost dobrovolně uzavírat s orgány 

ochrany přírody či obcemi (neboť i obce jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

orgány ochrany přírody a krajiny) písemné dohody, jejichž obsahem budou opatření směřující 

k dosažení tohoto cíle. Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob hospodaření ve zvláště 

chráněných územích a ptačích oblastech. Možnost uzavírat písemné dohody sice dává zákon o 

ochraně přírody a krajiny vedle orgánů ochrany přírody i obcím, ty ji však z pochopitelných 

důvodů (tj. požadavek na finanční kompenzace) prakticky nevyužívají. Vzhledem k tomu, že 

smlouvu dle tohoto ustanovení uzavírá na jedné straně orgán ochrany přírody a na straně 

druhé fyzická či právnická osoba, jedná se o tzv. veřejnoprávní smlouvu dle § 159 a násl. 

správního řádu.
210

 Limitující zde ovšem je, že smlouvu dle ustanovení § 68 odst. 2 zákona o 

ochraně přírody a krajiny lze uzavřít pouze k „provádění péče o pozemky“ a „způsobu 

hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech“, bohužel tedy není možné 

uzavřít tuto smlouvu např. k provádění aktivit směřujících ke zlepšení podmínek hnízdících 

ptáků apod., resp. znění smlouvy je nutno věnovat velkou pozornost, aby v důsledku nepřesné 

formulace nedošlo k její neplatnosti.  

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny dále v § 69 stanoví, že k uskutečnění záměrů 

uvedených v § 68 odst. 2 lze poskytnout vlastníkům nebo nájemcům dotčených pozemků 

finanční příspěvek za předpokladu, že se tito zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté 

práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí. Tento finanční příspěvek může poskytnout na 

základě písemné dohody orgán ochrany přírody nebo obec.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nezbytným předpokladem a zákonnou podmínkou je v 

obou případech písemná forma uzavíraných dohod. Přitom je zřejmé, že se v případě 

poskytnutí finančního příspěvku na provedení péče o pozemky z důvodu ochrany přírody 

                                                           
210

 To, zda ustanovení správního řádu na tyto smlouvy dopadá (resp. zda lze tyto podřadit pod tzv. veřejnoprávní 

smlouvy) je však diskutabilní, ze správního řádu totiž toto jednoznačně nevyplývá. Výčet druhů veřejnoprávních 

smluv je obsažen v § 160 a 161 správního řádu, není zde však vymezen typ smlouvy, uzavírané mezi správním 

orgánem a fyzickou nebo právnickou osobou na základě úpravy ve zvláštním zákoně tam, kde nevykonávají 

zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy ani se nenahrazuje smlouvou 

správní rozhodnutí. 
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nemusí vždy uzavírat dvě písemné dohody, ale je možné a rovněž i administrativně 

jednodušší k oběma účelům sjednat jedinou písemnou dohodu, která bude řešit jak provádění 

vlastní péče, tak samozřejmě i s tímto spojené poskytnutí finančního příspěvku. 

 

Z pohledu subjektů výše uvedených dohod či spíše jen dohody je zřejmé, že na jedné 

straně bude stát vždy orgán ochrany přírody (popř. obec). Jelikož zákon o ochraně přírody a 

krajiny v kompetenčních ustanoveních blíže nespecifikuje, které orgány ochrany přírody by to 

měly být, mají tuto možnost de iure všechny orgány ochrany přírody. Samozřejmě s tím 

omezením, že tento nástroj mohou reálně využívat jen v rámci své působnosti a současně k 

plnění úkolů stanovených jim zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

 

Na straně druhé pak může vystupovat pouze subjekt s vlastnickým či nájemním 

vztahem k dotčenému pozemku či pozemkům. Možnost uzavření dohody a následný nárok na 

poskytnutí finančního příspěvku se proto nevztahuje na další subjekty, které by mohly 

připadat v úvahu jako např. vlastníka či nájemce budovy (v souvislosti např. s výskytem 

netopýrů), správce pozemků či osoby provádějící sjednaná opatření se souhlasem vlastníka či 

nájemce. V této souvislosti upozorňuji na drobnou odchylku u subjektů oprávněných 

k obdržení finančního příspěvku v odst. 2 § 69, o které se zmíním dále.  

 

Předmětem dohod (resp. dohody) je pak provádění péče o pozemky z důvodu ochrany 

přírody či způsob hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech a s tímto 

spojené následné poskytnutí finančního příspěvku. V § 69 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 

krajiny se následně váže poskytnutí finančního příspěvku pouze na dvě možnosti spočívající v 

tom, že se subjekt v zájmu zlepšení přírodního prostředí určité činnost zdrží nebo naopak v 

zájmu zlepšení přírodního prostředí provede práce dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 

Vyhláška v § 19 udává, z jakých údajů se vychází v případě prokazování újmy a jak se 

prokazují náklady v případě výdajů spojených s výkonem práce v zájmu ochrany přírody. V 

podstatě však zužuje možnost poskytování příspěvku v případě zdržení se určité činnost 

pouze na úhradu účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky jinak 

obhospodařovaných a dále v případě provedení dohodnutých prací v zájmu ochrany přírody 

jen na úhradu věcných, materiálových a osobních výdajů s tímto spojených. Příspěvek může 

být po splnění všech dohodnutých podmínek vyplacen jednorázově nebo i opakovaně během 

delšího období, které by ale nemělo přesáhnout 5 let. S ohledem na každoroční schvalování 
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rozpočtů na obecní, krajské a rovněž i státní úrovni, se však provádění opatření s vazbou na 

finanční příspěvek uzavírá prakticky vždy jen v rámci daného kalendářního roku. 

 

Pro úplnost je snad ještě možné dodat, že ustanovení § 69 zákona o ochraně přírody a 

krajiny neumožňuje poskytnout vlastníku nemovitosti finanční kompenzaci za zřízení 

věcného břemene z důvodu ochrany přírody a krajiny podle § 39. Naopak je možné finanční 

příspěvek poskytnout za provedení náhradního ochranného opatření podle § 49 či § 50 zákona 

o ochraně přírody a krajiny, tj. např. záchranný přenos rostlin či živočichů. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny sice zmocnění k bližšímu vymezení podrobností formou prováděcího 

právního předpisu neobsahuje, interpretací lze však dovodit, že je možné per analogiam užít 

ustanovení § 19 vyhlášky. Zde je nutno si povšimnout, že znění odst. 2 § 69 zákona o ochraně 

přírody a krajiny se liší od znění odst. 1 tohoto ustanovení ve spojení s § 68, rozdíl je 

v identifikaci subjektů, které jsou oprávněny obdržet finanční příspěvek – zatímco v § 68 a 

v odst. 1 § 69 se jedná pouze o „vlastníky či nájemce pozemků“, v odst. 2 § 69 se hovoří o 

„osobě, která provede náhradní ochranné opatření“. Lze se tedy důvodně domnívat, že 

v případě § 50 může finanční příspěvek obdržet i osoba jiná než vlastník, či nájemce, v úvahu 

přicházejí např. občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana přírody (je diskutabilní, zda je 

k obdržení příspěvku nutná dohoda mezi vlastníkem, resp. nájemcem a osobou provádějící 

náhradní ochranné opatření, resp. jeho souhlas, nicméně vzhledem k tomu, že se nepochybně 

bude jednat o zásah do vlastnických práv, domnívám se, že takováto dohoda, resp. souhlas 

nutný je). Obdobná úvaha však pravděpodobně neobstojí u § 49, v němž se výslovně uvádí, že 

dohodu o způsobu hospodaření může (resp. za podmínek zde stanovených je povinen) orgán 

ochrany přírody uzavřít pouze s vlastníkem nebo nájemcem pozemku a tak i přes obecnost 

textu odst. 2 § 69 zde zákonodárce měl zřejmě na mysli vlastníka či nájemce a nikoli osobu 

od těchto odlišnou. Pro úplnost ještě nutno uvést, že § 58 odst. 6 zákona o ochraně přírody a 

krajiny připouští možnost finančního příspěvku (finanční náhrady) v rámci dohody uzavřené 

dle § 39 „Ve smlouvě podle § 39 nebo § 45c lze finanční náhradu upravit odchylně; finanční 

náhrada však nemůže být vyšší, než umožňuje prováděcí právní předpis.“ 

 

Ke znění a interpretaci § 68 a § 60 zákona o ochraně přírody a krajiny judikoval 

Ústavní soud – nálezem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 256/2010 Sb.
211

 zamítl návrh 

skupiny senátorů na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Skupina 

                                                           
211

 Ústavní nález byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 256/2010 Sb. a je veden ve Sbírce nálezů a usnesení 

Ústavního soudu, svazku 47 jako nález č. 202, str. 613.  
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senátorů argumentovala ve svém návrhu tím, že „provedení zásahů ke zlepšení stavu 

dochovaného přírodního prostředí ze strany orgánů ochrany přírody nebo třetích osob není 

podmíněno vydáním žádného individuálního správního aktu, při jehož vzniku by byla 

vlastníkovi pozemku, na kterém má být zásah prováděn, poskytnuta možnost relevantním 

způsobem uplatnit svá práva a hájit své zájmy“, „z ustanovení § 68 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny navíc nelze odvodit, jakou podobu mohou zásahy na zlepšení přírodního 

prostředí mít, neboť podoba těchto zásahů, ani jejich rozsah ani meze“, „realizace zásahů… 

nekoresponduje s potřebou naplnění veřejného zájmu na zachování přírodního a krajinného 

prostředí, neboť směřuje nikoliv k zachování, nýbrž ke změně stavu“ a v neposlední řadě tím, 

že „orgány ochrany přírody mohou realizovat nucené omezení vlastnického práva bez 

současného přiznání nároku na poskytnutí odpovídající náhrady“. MŽP ve svém vyjádření 

k návrhu k procesní problematice informování vlastníka či nájemce pozemku o zásahu uvádí, 

že „vyrozumění vlastníka či nájemce pozemku podle § 68 odst. 4 zákona o ochraně přírody a 

krajiny je v praxi prováděno písemnou výzvou, na základě jednání je pak sepsán protokol o 

projednání záměru“, dle vyjádření MŽP nemůže tedy nastat „situace, kdy se vlastník pozemku 

až z vyrozumění o provedení zásahu dozví, k provedení které konkrétní činnosti byl orgánem 

ochrany přírody vlastně vyzván a jaký druh zásahu a v jakém rozsahu bude na jeho pozemku 

prováděn“, k argumentaci o naplnění, resp. nenaplnění podmínky veřejného zájmu změnou 

stavu MŽP uvádí „zlepšování stavu dochovaného přírodního a krajinného prostředí je vázáno 

na zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability, jde tedy 

jednoznačně o vyjádření veřejného zájmu sledovaného zákonem o ochraně přírody a krajiny“, 

ohledně neadekvátnosti omezení vlastnického práva MŽP upřesňuje, že v „žádném případě 

nedochází k nucenému omezování vlastnických práv ani k ukládání nezákonných povinností. 

Naopak řada zásahů je prováděna ve prospěch vlastníků nebo nájemců, zejména v případě 

opatření proti invazním druhům.“  

Ústavní soud, jak již bylo řečeno výše, návrh zamítl, provedl přitom však 

vyčerpávající právní rozbor napadených ustanovení. ÚS předně vymezil právní status výzvy 

dle odst. 3 § 68, když dovodil, že se „jedná o individuální správní akt“ byť nepřesně nazvaný, 

na nějž je aplikovatelný správní řád, „skýtající vlastníkovi (nájemci) pozemku procesní 

ochranu jeho hmotných práv, přičemž posléze přichází v úvahu soudněsprávní ochrana.“ 

Uvedený závěr opřel ÚS zejména o následující argumentaci: „Výzvou je dotčena autoritativně 

právní sféra vlastníka (nájemce) pozemku. V důsledku nerealizace výzvy ze strany vlastníka 

(nájemce) pozemku vzniká oprávnění orgánu ochrany přírody (či třetí osoby) provádět 

konkrétní opatření a současně povinnost vlastníka (nájemce) pozemku povinnost strpět 
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provádění tohoto opatření a povinnost umožnit osobám, které jej zajišťují, vstup na 

pozemky.“; a dále „Doručením výzvy dle napadeného ustanovení se vlastník (nájemce) 

pozemku dostává do postavení subjektu, kterému je uložena správním orgánem (orgánem 

ochrany přírody) povinnost provést konkrétní opatření (za účelem zachování druhového 

bohatství přírody a udržení systému ekologické stability).“ K absenci zákonné specifikace 

zásahů ÚS uvádí, že „Nelze totiž a priori zformulovat (do zákona) podobu (všech) 

myslitelných opatření za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému 

ekologické stability, které praktický život přináší.“ Proto zde existuje institut správního 

uvážení, aby bylo možno postihnout všechny situace, které v reálném světě mohou nastat. 

V tomto však ÚS protiústavnost neshledává. K existenci či neexistenci povinnosti poskytnout 

za omezení vlastnického práva finanční příspěvek ÚS podává obšírnou právní analýzu, jejímž 

závěrem je deklarace konformnosti textu § 68, resp. § 69 s ústavními předpisy. ÚS dovozuje, 

že finanční příspěvek je nutno poskytnout (dle ÚS je na straně orgánu ochrany přírody 

povinnost nahradit vlastníkovi újmu, způsobenou omezením vlastnického práva na základě § 

68) ve všech variantách, které v situaci předvídané ů 68 mohou nastat. Tedy v případě, že 

vlastník sám provede zásah ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí (v reakci na výzvu 

orgánu ochrany přírody), zásah je proveden orgánem ochrany přírody (třetí osobou) na 

základě písemné dohody s vlastníkem, zásah je proveden vlastníkem na základě písemné 

dohody s orgánem ochrany přírody a dokonce i v případě, že zásah je proveden vlastníkem, 

aniž by byla dohoda s orgánem ochrany přírody formálně uzavřena. Ústavní soud tímto 

nálezem výslovně stanovil, že zachování, ochrana a zlepšování druhového bohatství přírody, 

systému ekologické stability krajiny a zlepšování přírodního a krajinného prostředí je 

„legitimním, ústavně konformním cílem na ochraně životního prostředí, který je ve veřejném 

zájmu.“
212

 

 

                                                           
212

 Částečně převzato z článku Stejskal V.: „Nález Ústavního soudu ČR č. 256/2010 Sb. – zamítnutí návrhu 

skupiny senátorů na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb.“, in České právo životního prostředí č. 

1/2011. 
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SHRNUTÍ 

 

Zvláštní ochrana přírody je zaměřena specificky na (a) zvláštní územní ochranu a (b) 

zvláštní druhovou ochranu. 

Cílem zvláštní ochrany území nejčastěji bývá udržení nebo zlepšení dochovaného 

stavu území nebo ponechání území či jeho části samovolnému vývoji. K uskutečnění cílů této 

ochrany zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území, 

národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO) (jsou společně označována jako 

velkoplošná chráněná území), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), 

národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP) (jsou souhrnně označována jako 

maloplošná chráněná území), které celkem tvoří 15 % rozlohy České republiky. Zákon o 

ochraně přírody a krajiny definuje podmínky, které jsou obecné pro všechny typy zvláště 

chráněných území a dále definuje i specifické ochranné podmínky pro jednotlivé typy 

chráněných území. Jedná se o relativní zákazy určitého typu chování, ze kterých jsou však za 

určitých podmínek možné výjimky (dle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny). Všechna 

zvláště chráněná území jsou evidována v ústředním seznamu ochrany přírody, který vede 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Chráněná území představují významný nástroj péče o 

přírodní a krajinné dědictví. 

Národní parky jsou nejpřísněji chráněnými oblastmi, jejichž značnou část zaujímají 

přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a 

neživá příroda mají mimořádný význam, přičemž veškeré využití národních parků musí být 

podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů. V České republice jsou čtyři národní 

parky, Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko a NP Podyjí, pokrývají 1,52 % 

rozlohy území státu. Základní ochranné podmínky národních parků jsou vymezeny v § 15 

zákona o ochraně přírody a krajiny a mohou být konkretizovány (na rozdíl od ostatních 

chráněných území) v návštěvním řádu NP, který vydává správa NP obecně závaznou 

vyhláškou. Národní parky jsou území se zvláštní biologickou, vědeckou a v neposlední řadě i 

estetickou hodnotou a jako takové jsou mimořádně chráněny. Všechny činnosti, které se na 

jejich území uskutečňují, musejí být v souladu s tímto účelem, ochrana přírody je zde na 

prvním místě. V případě, že by mělo dojít ke konfliktu jakéhokoli jiného zájmu (např. 

ekonomického) se zájmem ochrany přírody v národním parku, je vždy nutno upřednostnit 

zájem přírody. Pouze za výjimečných okolností, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje 

nad zájmem ochrany přírody, lze povolit ze zákazu výjimku. Každý jednotlivý případ je však 
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nutno posuzovat samostatně a objektivně, aby nedocházelo k paušalizovanému povolování 

výjimek, které by mohly oslabit mimořádné postavení národních parků v systému zvláštní 

územní ochrany přírody.  

Chráněné krajinné oblasti jsou v zákoně o ochraně přírody a krajiny definovány jako 

„rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, 

významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným 

zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení“. Omezení 

vzhledem k lidským činnostem (zejména hospodářské a rekreační využití) těchto území není 

tak přísné jako v národních parcích, ale nesmí poškozovat přírodní hodnoty chráněné v rámci 

těchto oblastí. V současné době existuje v ČR 25 chráněných krajinných oblastí, které 

pokrývají 13,78 % rozlohy území státu. 

Ochrana maloplošných chráněných území je dále zákonem o ochraně přírody a krajiny 

odstupňována dle důležitosti objektu ochrany.  

Zvláštní ochrany je poskytována i tzv. památným stromům (§ 46 zákona o ochraně 

přírody a krajiny), jedná se o mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí a 

jejich ochrannému pásmu. Výjimky ze zákazů u památných stromů je možné povolit pouze 

v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu 

ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. Na udělení výjimky není právní nárok. 

Památné stromy jsou stejně jako zvláště chráněná území evidovány v ústředním seznamu 

ochrany přírody. 

Zvláštní druhová ochrana je poskytována druhům rostlin a živočichů, které jsou 

vzácné či ohrožené. Stanoveny jsou tzv. základní ochranné podmínky zahrnující zákazy 

určitých aktivit, které by mohly představovat ohrožení pro tyto druhy – samostatně pro 

rostliny (§ 49 zákona o ochraně přírody a krajiny) a pro živočichy (§ 50 zákona o ochraně 

přírody a krajiny). Zákazy nejsou absolutní, ale za určitých podmínek (§ 56) je možno z nich 

povolit výjimku. Na rozdíl od obecné ochrany druhů se zvláštní ochrana druhů vztahuje i na 

jednotlivce daného druhu (včetně mrtvých jedinců a výrobků z nich), všechny jeho části a 

všechna vývojová stádia neboť i jejich ohrožení či poškození může mít vliv druh jako celek. 

Chráněny jsou taktéž stanoviště druhů – biotopy a to jak přírodní tak uměle vytvořené. 

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je stanoven v přílohách II. a III. 

vyhlášky. Důležitým, byť ne právně závazným podkladem pro zvláštní druhovou ochranu 

jsou tzv. červené knihy a červené seznamy. Jedná se odborné vědecké podklady obsahující 

soupis druhů dle aktuálního stavu ohrožení. Druhy jsou dle intenzity ohrožení rozděleny na 1. 

kriticky ohrožené, 2. silně ohrožené a 3. ohrožené. Podle aktuálních červených seznamů, 



108 

 

vyjadřujících míru ohrožení jednotlivých druhů, je v České republice v současné době 

ohroženo cca 34 % druhů savců, 52 % druhů u nás hnízdících ptáků, 50 % druhů plazů, 43 % 

druhů obojživelníků, 43 % druhů ryb, 60 % druhů vyšších rostlin a 43 % mechorostů.
213

 

V rámci zvláštní druhové ochrany je stanoven i postup pro chov, dovoz, vývoz a 

prodej jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Udělení výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů dle § 56 podléhá splnění několika podmínek. První a nejdůležitější podmínkou je 

existence jiného veřejného zájmu, který musí převažovat nad zájmem ochrany přírody. 

Aplikace této podmínky v praxi bývá problematická. Vzhledem k tomu, že „veřejný zájem“ 

není v právním řádu definován (i když některé činnosti či aktivity jsou výslovně právními 

předpisy za veřejný zájem označeny), je nutno vždy posuzovat naplnění této podmínky 

individuálně. Je nutné se vyhnout situacím, kdy je za veřejný zájem vydáván zájem úzké 

skupiny lidí nebo dokonce jednotlivce. Při posuzování převažujícího veřejného zájmu by měl 

rozhodující orgán ochrany přírody zohlednit všechna hlediska a všechna dostupná fakta 

daného případu. Dalšími podmínkami jsou neexistence jiného uspokojivého řešení a to, že 

povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska 

ochrany a dále existence některého z důvodů uvedených v § 56 odst. 2, kterými jsou: a) 

zájem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních 

stanovišť, b) zájem prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, 

vodách a ostatních typech majetku, c) zájem veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo 

z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 

ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní 

prostředí, d) účel výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu 

nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto 

účely, včetně umělého rozmnožování rostlin, e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro 

odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství. 

 

Ochrana jednotlivých cenných území i druhů rostlin a živočichů je stanovena zákonem 

o ochraně přírody a krajiny poměrně rozsáhle, odpovídá evropským i mezinárodním 

standardům. Problematické je často její vynucování v praxi, což je způsobeno zejména malou 

informovaností veřejnosti, a naopak snahou určitých skupin tuto ochranu bagatelizovat. Často 

                                                           
213

 Zdroj: Ministerstvo životního prostředí. Celkem bylo na území ČR zaznamenáno více než 2.700 druhů 

vyšších rostlin, 2.400 druhů nižších rostlin, 50.000 druhů bezobratlých a asi 380 druhů obratlovců 

(rozmnožujících se v ČR). 
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navíc dochází k tomu, že je zasaženo do vývoje zvláště chráněného území či biotopu zvláště 

chráněného druhu bez příslušné zákonné výjimky a případ je řešen až ex post za pomoci 

sankčních nástrojů, což jistě není situace žádoucí.  
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Soustava Natura 2000 

 

 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, 

kterou společně vytváří členské státy Evropské unie a která umožňuje zachovat přírodní 

stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z 

hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Je určena k ochraně 

nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních 

stanovišť na území Evropské unie a jejím cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, 

rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce 

ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Natura 2000 

byla do českého právního řádu zakomponována novelou zákona o ochraně přírody a krajiny č. 

218/2004 Sb. (tzv. „naturová novela“). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají již zmíněné 

směrnice EU a to směrnice o ptácích
214

 a směrnice o stanovištích.
215

 Směrnice ve svých 

přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají 

být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Požadavky obou směrnic jsou implementovány 

do národní legislativy zejména prostřednictvím zákona o ochraně přírody a krajiny – část IV. 

 

Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO za účelem 

ochrany ptáků (angl. Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích 

evropsky významné lokality – EVL za účelem ochrany přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (angl. Sites of Community Importace – SCI). 

Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území 

Natura 2000. 

Důvodem samostatného oddílu věnovaného soustavě Natura 2000 v této práci je 

jednak její původ – myšlenka evropské soustavy chráněných území, který by „propojovala“ 

(byť ne v pravém slova smyslu, ale spíše právním) území zvláštní přírodní hodnoty napříč 

celou Evropskou unií a umožnila tak efektivnější (zejména ve smyslu stejného právního 

režimu) ochranu zejména živočichů (kteří volně přecházejí mezi jednotlivými státy) a dále to, 

že novela zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s implementací „naturových“ směrnic 

do Českého právního řádu byla velkou novelou zakotvující zcela novou část IV. do zákona o 

                                                           
214

 Směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků. 
215

 Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
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ochraně přírody a krajiny (NATURA 2000) a měnící mnoho dalších ustanovení tohoto 

právního předpisu.  

 

Definici soustavy Natura 2000 obsahuje zákon o ochraně přírody a krajiny 

v ustanovení § 3 odst. 1 písm. r) „Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se 

stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a 

stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu 

příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České 

republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi
216

 a vyhlášenými evropsky 

významnými lokalitami
217

.“ Stručněji řečeno je podle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny 

na území České republiky Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými 

lokalitami, které požívají smluvní ochranu (dle § 39) nebo jsou chráněny jako zvláště 

chráněné území (dle § 14). 

Aktuálně je na území České republiky 1082 evropsky významných lokalit
218

 a 41 

ptačích oblastí
219

 (většina ptačích oblastí byla vymezena již v roce 2004), soustava o celkové 

rozloze 11 059 km
2
 pokrývá 14 % rozlohy České republiky (evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti se na třetině rozlohy soustavy překrývají). Poslední dvě ptačí oblasti, 

Českobudějovické rybníky
220

 a Dehtář,
221

 se však dlouho nedařilo dokončit kvůli námitkám 

Ministerstva zemědělství a České republice již z tohoto důvodu hrozilo řízení u Evropské 

Komise (tzv. infringement).
222

 Toto řízení bylo zastaveno v březnu 2011 vyhlášením obou 

jmenovaných lokalit za ptačí oblasti.
223

 Problémy se vyskytly i při schvalování ptačí oblasti 

                                                           
216

 Co se rozumí ptačí oblastí, popisuje zákon o ochraně přírody a krajiny v § 45e jako „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“. Ptačí oblasti vyhlašuje vláda nařízením. 
217

 Definice evropsky významné lokality je obsažena v § 3 odst. 1 písm. q) zákona o ochraně přírody a krajiny ve 

spojení s § 45a zákona o ochraně přírody a krajiny. 
218

 EVL jsou v ČR vyhlašovány pro ochranu 105 evropsky významných druhů rostlin (40 druhů) a živočichů (65 

druhů) a 61 typů přírodních stanovišť, mezi něž patří např. zvonek český, bobr evropský či rašelinné lesy. 

Celkem 1 082 EVL pokrývá 10 % rozlohy ČR (7 857 km
2
). Údaje z oficiálního webu Natura 2000 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat. 
219

 PO jsou v ČR vyhlašovány pro ochranu 47 druhů volně žijících ptáků, mezi něž patří např. orel mořský, čáp 

bílý či ťuhýk obecný. Celkem 41 PO pokrývá 9 % rozlohy ČR (7 034 km
2
). Údaje z oficiálního webu Natura 

2000 http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat. 
220

 Ptačí oblast Českobudějovické rybníky je pravidelným hnízdištěm významné populace kvakoše nočního, 

rybáka obecného, slavíka modráčka a jde také o důležité tahové shromaždiště pro husu velkou a kopřivku 

obecnou. 
221

 Ptačí oblast Dehtář je významným hnízdištěm rybáka obecného a podzimním shromaždiště husy velké. 
222

 Obě ptačí oblasti byly nakonec vyhlášeny a to nařízením vlády č. 405/2009 Sb. byla vyhlášena Ptačí oblast 

Českobudějovické rybníky, nařízením vlády č. 406/2009 Sb. byla vyhlášena Ptačí oblast Dehtář. Obě nařízení 

nabyla účinnosti dnem opublikování ve Sbírce zákonů, tzn. dne 25. 11. 2009. 
223

 Jednalo se o řízení „2007/2193 nesprávné vyhlášení chráněných ptačích oblastí podle směrnice 79/409/EHS o 

ochraně volně žijících ptáků“.  

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat
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Heřmanský stav-Odra-Poolzí, která byla vyhlášena dne 4.6.2007 v menším rozsahu, než byla 

původně navržena.
224

 Vláda ČR odmítla schválit původní variantu ptačí oblasti kvůli záměru 

kraje na výstavbu strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně.  

 

Přestože v rámci soustavy Natura 2000 jsou chráněny druhy rostlin a živočichů (mělo 

by se tedy jednat o přírodní území) nelze a ani to není úplně žádoucí na těchto chráněných 

územích vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich 

udržení. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv. Ovšem veškeré plány a 

projekty, které nějakým způsobem mohou významně ovlivnit ptačí oblasti nebo evropsky 

významné lokality, podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování 

předmětu ochrany. V České republice je v rámci soustavy Natura 2000 chráněno celkem 103 

druhů (63 živočišných a 40 rostlinných).
225

 Vytváření soustavy Natura 2000 se tak dotýká 

především vlastníků a uživatelů pozemků, obcí, zájmových organizací a skupin. 

 

Jistým specifikem soustavy Natura 2000 je důraz, který je kladen na dobrovolné 

přístupy k ochraně životního prostředí – tedy na smluvní ochranu území. Ne, že by do 

implementace Natury 2000 do zákona o ochraně přírody a krajiny smluvní ochrana území 

nebyla možná, s Naturou 2000 však dochází k posílení pozice dobrovolné ochrany.  

V první řadě bylo naturovou novelou do § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 

vymezujícího jeho účel zakotveno pravidlo, že ochrana přírody se neobejde bez zapojení 

příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků a že při ní musí být respektovány 

hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry. 

Zakotvení soustavy Natura 2000 se projevilo v nové formulaci § 39 zákona o ochraně 

přírody a krajiny, kde doznala významného posílení smluvní ochrana přírody, která může být 

využita u EVL namísto jejich vyhlášení za některé z maloplošných zvláště chráněných 

území
226

 a u památných stromů. Smluvní ochrana tak poprvé a v jednoznačném souladu se 

zájmy vlastníků pozemků a s principy subsidiarity a proporcionality získává statut 

plnohodnotné alternativy k ochraně zřízené státní mocí (vrchnostenské). Smlouva dle tohoto 

ustanovení musí být písemná a takováto smluvně zřízená ochrana je vázána k pozemku 

formou věcného břemene (v podstatě se tedy bude jednat o dvě smlouvy – jedna, která zřídí 

                                                           
224

 165/2007 Sb., Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší (účinnost 1.6.2008). 
225

 Výčet konkrétních druhů a typů stanovišť z území ČR je obsažen ve vyhlášce č. 166/2005 Sb., k provádění 

některých ustanovení z. o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č. 51/2005 Sb., druhy a počet ptáků, pro 

které se vymezují ptačí oblasti. 
226

 Jedná se o národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. 
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ochranu a druhá, která zřídí věcné břemeno, v praxi se však pravděpodobně bude jednat o 

jednu smlouvu obsahující jak zřízení ochrany tak věcného břemene). Věcné břemeno se 

zapisuje do katastru nemovitostí a z textu ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny 

je zřejmé, že se jedná o věcné břemeno zřízené smlouvou nikoli tzv. zákonné věcné břemeno, 

o úplatnosti či bez-úplatnosti věcného břemene ustanovení nehovoří. Vzhledem k tomu, že ze 

znění § 68, resp. § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny nevyplývá, že lze v rámci dohody 

dle § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny poskytnout finanční příspěvek, resp. nutno 

konstatovat že v režimu smlouvy uzavřené dle § 39 tento příspěvek není možné poskytnout. 

Opět je zde tedy disproporce v právech vlastníků – na straně jedné jsou vlastníci ochotní zřídit 

EVL smlouvou, kteří však nejsou oprávněni za toto obdržet finanční příspěvek a na straně 

druhé vlastníci, kteří hospodaří (resp. nehospodaří) na zvláště chráněných územích, ale na 

základě smlouvy dle § 68 jsou oprávněni obdržet příspěvek dle § 69. Je nepochybné, že postoj 

obou „typů“ vlastníků k ochraně přírody je stejný a to pozitivní, měli by tedy mít stejný 

přístup k finančním prostředkům. 

Řešení se zde nabízí jen jedno a to takové, že bude EVL zřízena smlouvou dle § 39 (a 

ochrana zapsána do katastru formou věcného břemene) a vedle bude ještě uzavřena dohoda 

dle § 68 odst. 2 („Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob hospodaření ve zvláště 

chráněných územích a ptačích oblastech.“), na základě které bude poskytnut příspěvek dle § 

69. Administrativní náročnost takového postupu je zřejmá. Zřízení věcného břemene za úplatu 

však zákon o ochraně přírody a krajiny nepřipouští. 

Naproti tomu, vyhlášení ptačí oblasti nelze nahradit smlouvou s vlastníky a nájemci 

pozemků, je však možné uzavřít smlouvu o způsobu hospodaření v ptačích oblastech, přičemž 

na straně orgánů ochrany přírody vázne kontraktační povinnost (tj. při splnění stanovených 

podmínek jsou povinny smlouvu uzavřít), což je poměrně neobvyklé. Proces uzavírání 

smlouvy je obsažen v § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Ze znění ustanovení § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny je jasně patrné 

upřednostnění smluvní ochrany před direktivním nařízením státu.
227

 Nicméně formulace 

tohoto ustanovení vykazuje jisté „dětské nemoci“ – např. uvádí památný strom ve výčtu EVL 

jejichž ochranu je možné zajistit uzavřením smlouvy. Památný strom však nemůže být 

vyhlášen za EVL, takže jeho uvedení zde je nadbytečné. Stejně tak nelze použít smluvní 

ochranu pro CHKO a národní park (tyto se však ve výčtu nenachází) a také nelze smluvně 

chránit již existující zvláště chráněné území, resp. území, která jsou již chráněna a dle zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Smluvní ochrana je tedy možná pouze u nově vznikajících EVL, 
                                                           
227

 „Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v součinnosti s vlastníky pozemků….“ 
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resp. EVL jejich území není v žádném maloplošném zvláště chráněném území, přičemž není 

logický důvod, pro který by smluvní ochrana nemohla být alternativou ochrany i vůči těm 

zvláště chráněným územím, které již existují, akceptace takovéto smluvní ochrany je obvykle 

pro dotčené vlastníky snazší a navíc je zpravidla i levnější pro obě strany.
228

 Dalším 

limitujícím faktorem zde je, že smluvní ochranu je možno zřídit pouze pro celou plochu 

daného území, zákon o ochraně přírody a krajiny tedy neumožňuje společnou smluvní a 

zákonnou ochranu v rámci jedné EVL, což považuji za poměrně velkou komplikaci při 

užívání smluvní ochrany. Je však pravda, že pokud by byla jedna EVL chráněna smluvně a 

druhá vrchnostensky (tedy vyhlášením maloplošného zvláště chráněného území) pak by zde 

jistě docházelo k disproporci a sporům s tím souvisejícím. Většina EVL na území České 

republiky je svou rozlohou menší než 1 km
2
. Pouze 22 EVL má rozlohu větší než 50 km

2
.
229

 

Vzhledem k tomu, že smlouvu uzavírá orgán ochrany přírody a vlastník pozemku, který se má 

stát EVL, bude pro úspěch vyjednání smlouvy rozhodný také počet vlastníků. Nelze 

předpokládat, že by bylo mnoho EVL, které leží plně na pozemcích jednoho vlastníka (i když 

je pravdou, že EVL v České republice jsou svou průměrnou rozlohou nejmenší v porovnání s 

ostatními státy Evropské unie), nicméně je žádoucí aby na straně vlastníků bylo co nejméně 

subjektů. 

Úkolem příslušných orgánů ochrany přírody je nalezení vhodného kompromisu mezi 

nároky daných předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a ekonomickými zájmy 

vlastníků, správců a nájemců dotčených pozemků. Při užívání smluvní ochrany je však nutné 

mít na paměti, že ochrany musí směřovat i mimo subjekty uzavírající smlouvu, musí tedy 

dostatečně zajišťovat ochranu i vůči třetím osobám. Nelze-li toto smlouvou zajistit, nesmí 

orgán ochrany přírody takovou smlouvu uzavřít. 

 

Pouze v případě dobrovolné spolupráce všech zúčastněných stran může být cíl 

soustavy Natura 2000, tedy zachování vybraných druhů typů přírodních společenstev a druhů 

rostlin a živočichů v dostatečné kvalitě a početnosti do budoucnosti, dlouhodobě udržitelný.
230

 

 

Natura 2000 vnesla do českého právního řádu ještě další specifické a poměrně 

rozsáhlé změny. Jednou z nejpodstatnějších je změna stavebního zákona, další velkou změnou 
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 Flora M.: „Naturová novela a hospodaření v lesích“, in Lesnická práce, časopis pro lesnickou vědu a praxi, 1. 

srpna 2006. 
229

 Údaje převzaty z http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat.  
230

 Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, AOPK, 

Praha 2008. 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat
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v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 je úprava posuzování vlivů na životní 

prostředí upravené zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v 

platném znění (dále jen „zákon EIA“). 

 

Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů 

pro EVL a PO upravuje § 45g. Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo 

nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky 

významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému 

vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování 

mohlo být významné z hlediska účelu zákona o ochraně přírody a krajiny, nestanoví-li § 45i 

jinak. 

Ustanovení § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny upravují tzv. naturovou 

EIA/SEA. Pokud by provedením určité činnosti mělo dojít k závažnému nebo nevratnému 

poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je EVL nebo PO určena, 

nebo docházet k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou 

tato území určena (došlo by k významnému ovlivnění stavu předmětu ochrany), je nutné 

takovou činnost posoudit. V případě hodnocení důsledků na území soustavy Natura 2000 se 

jedná o zvláštní posuzovací proces, který má vyhodnotit vliv na předmět ochrany určený na 

základě požadavků obou směrnic (směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích). Při procesu 

hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na území soustavy Natura 2000 se procesně postupuje 

obecně dle zákona EIA s tím, že postup dle zákona EIA je však vyloučen v případě postupu 

dle § 4 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny (hodnocení důsledků lesních hospodářských 

plánů a lesních hospodářských osnov pro evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti – viz 

níže) a dále procesní úprava v § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny je zvláštní právní 

úpravou oproti obecné úpravě v zákoně EIA se použije se přednostně. Navíc dle § 45i odst. 2 

poslední věty platí pro územní plánování speciální úprava, kterou je stavební zákon.
231

  

 

Stavební zákon v § 18 odst. 1 stanovuje jako jeden z cílů územního plánování 

„….vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
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 Viz Miko L., Borovičková H. a kol.: „Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář“, 2. vydání C.H.Beck 

2007, str. 223. 
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soudržnost společenství obyvatel území…“. Nicméně tento „vyvážený vztah“ je poněkud 

oslaben značně antropocentrickým zněním odstavce 4 uvedeného ustanovení, kde jsou na 

prvním místě uvedeny zejména předměty ochrany spojené s člověkem, zatímco přírodní 

hodnoty jsou vyjmenovány až ve větě druhé a ještě je zde upřednostněna jejich cena pro život 

obyvatel před jejich hodnotou jako takovou.
232

 Mezi úkoly územního plánování dle 

stavebního zákona patří samozřejmě i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
233

 jehož 

součástí je i posouzení vlivu na EVL nebo PO a dále posouzení vlivu na životní prostředí 

zpracované dle přílohy k § 19 odst. 2 stavebního zákona (Rámcový obsah vyhodnocení vlivů 

politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro 

účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí /Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území/). V tomto ustanovení stavební zákon odkazuje na zákon o ochraně přírody a 

krajiny, přesně na § 45i, který upravuje postup pro pořízení koncepce
234

 nebo záměru,
235

 kdy 

tento musí být vždy předložen orgánu ochrany přírody ke stanovisku (toto stanovisko je třeba 

vydat ve fázi zadání územně plánovací dokumentace), zda tento může mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost EVL nebo PO. Pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučí 

možný negativní vliv na soustavu Natura 2000, je třeba, aby autorizovaná osoba podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny § 45i vydala posouzení.  

Stavební zákon se ochranou soustavy Natura 2000 zabývá dále v § 37 odst. 5. „Pokud 

Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

stanoví, že zásady územního rozvoje mají negativní vliv na území evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti a neexistuje alternativní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, 

lze návrh zásad územního rozvoje přijmout jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného 

zájmu a jen tehdy, byla-li přijata kompenzační opatření k zajištění ochrany a celistvosti území 
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 Viz § 18 odst. 4 stavebního zákona: „Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 

a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 

krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 

podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 

nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území.“ 
233

 Tedy slovy stavebního zákona „vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 

územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 

pro soudržnost společenství obyvatel území“. 
234

 Zákon o ochraně přírody a krajiny definici koncepce a záměru neobsahuje, pouze odkazuje na zákon EIA, ale 

je nutno vycházet při výkladech těchto pojmů i z textu směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Dle zákona 

EIA se koncepcí rozumí „strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné 

správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané“. 
235

 Dle zákona EIA se záměrem rozumí „stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k zákonu o EIA“, 

tedy např. trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha, těžba ropy v množství nad 50 

t/den a zemního plynu v množství nad 50 000 m3/ den, zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů a další. 
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evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, dohodnutá s Ministerstvem životního 

prostředí. Toto ministerstvo informuje o kompenzačních opatřeních Komisi. Jde-li o negativní 

vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy, lze návrh zásad 

územního rozvoje přijmout jen z důvodů veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo 

příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem k přijetí návrhu jen na základě stanoviska 

Komise.“  

Povinnost posouzení vlivů na PO a EVL podle § 45i zákona o ochraně přírody a 

krajiny existuje bez ohledu na to, zda již jsou nebo teprve budou vyhlášeny nařízením vlády. 

Ustanoveními § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny byl nepřímo novelizován 

zákon EIA a posouzení vlivů na EVL a PO se stalo nedílnou součástí postupu podle zákona 

EIA.
236

 Již na počátku procesu posouzení musí být zřejmé, zda jsou předmětem posouzení 

také vlivy na tyto oblasti (PO a EVL). Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem 

nevyloučí významný vliv koncepce či záměru na EVL nebo PO, musí být koncepce 

předmětem posouzení podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny v rámci zákona EIA. 

Pokud je závěr posouzení vlivu negativní (tedy případné realizace koncepce nebo záměru 

bude mít na PO a EVL negativní dopad), nelze tento záměr či koncepci beze změn uskutečnit. 

Lze je uskutečnit pouze za předpokladu navržení kompenzačních opatření,
237

 vysoce 

převažujícího jiného veřejného zájmu a za předpokladu, že neexistuje žádná jiná alternativa.  

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny lze tedy v případě, že posouzení prokáže 

negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje variantní řešení s menším negativním 

vlivem nebo bez něj, navrženou koncepci nebo záměr schválit jen z naléhavých důvodů 
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 Ustanovení § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že jakákoliv koncepce nebo záměr 

(koncepce a záměr zde budou vykládány dle zákona EIA), který může samostatně nebo ve spojení s jinými 

významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. To se 

nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území. 
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 Dle ustanovení § 45i odst. 9 se kompenzačními opatřeními pro účely koncepce rozumí zajištění možnosti 

nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a 

konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními opatřeními pro účely 

záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve 

stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě, představují opatření 

specifická pro každý záměr nebo koncepci jdoucí nad rámec běžných způsobů ochrany EVL a PO. Jejich cílem 

je kompenzovat negativní dopady záměru nebo koncepce a poskytnout kompenzace přesně odpovídající 

negativním účinkům na dotčený druh nebo stanoviště. Kompenzační opatření lze je použít jen tehdy, kdy ostatní 

pojistky, obsažené v příslušných právních předpisech, nebyly účinné a nakonec padlo rozhodnutí o realizaci 

záměru či koncepce, který má negativní vliv na soustavu Natura 2000. Kompenzační opatření mají zachovat 

míru, kterou lokalita přispívá k příznivému stavu z hlediska ochrany jednoho nebo několika přírodních stanovišť 

v rámci příslušné biogeografické oblasti. Opatření potřebná k běžné ochraně PO a EVL nelze považovat za 

kompenzační pro škodlivý projekt (záměr či koncepci). Kompenzační opatření musí být provedena navíc. 
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převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních opatření nezbytných 

pro zajištění ochrany a celistvosti území Natura 2000.
238

  

Kompenzační opatření podle § 45i odst. 9 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví 

rozhodnutím orgán ochrany přírody. Podle stavebního zákona není stanovena ani forma, ani 

přesný postup pro přijímání kompenzačních opatření, je tedy nutno užít zákon o ochraně 

přírody a krajiny, jako zákon speciální. O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu 

jejich zajištění informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního 

prostředí, které informuje Komisi. Informace o kompenzačních opatřeních musí umožňovat 

Komisi zhodnotit způsob, jakým jsou v konkrétním případě zajištěny cíle ochrany dané 

lokality. Úlohou Komise však není navrhování kompenzačních opatření (toto je úlohou 

příslušného orgánu ochrany přírody). 

Stavební zákon zmiňuje posouzení negativního vlivu na území EVL nebo PO ještě v § 

65 odst. 3. Dle tohoto ustanovení se v případě, že posouzení vlivu záměru prokáže negativní 

vliv na EVL nebo PO, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje 

nebo územního plánu z hlediska těchto vlivů, postupuje obdobně podle § 37 odst. 5 

stavebního zákona. Stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle § 37 odst. 5 

stavebního zákona vydává Ministerstvo životního prostředí a jedná se o obdobu stanoviska 

podle §10g zákona EIA. V tomto stanovisku může být současně stanoveno, že zásady 

územního rozvoje nebo územní plán mají negativní vliv na EVL nebo PO. Přitom 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí má být stejně jako posouzení vlivu na EVL nebo PO 

jednou ze součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Je nutné dodat, že vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí nemá být směšováno s posouzením vlivu na EVL nebo na PO. 

Jedná se o dva různé postupy, které by měly být provedeny zvlášť (navíc posouzení vlivů na 

EVL a PO provádí osoba s jinou autorizací, než jaká je třeba k provedení vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí). Obsahem vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je obojí – tedy jak 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí tak vyhodnocení vlivů na území Natura 2000. 

 

Speciální úpravu ve vztahu k zákonu EIA obsahuje § 4 odst. 3, resp. odst. 4 zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Na řízení o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody 

pro schválení lesních hospodářských plánů (LHP), k protokolárnímu předání lesních 

hospodářských osnov (LHO) dle lesního zákona a dalším činnostem se nepoužije zákon EIA 

                                                           
238

 Více viz Stejskal V., tisková konference k situaci na Šumavě ze dne 19.4.2011; dále Povolná V.: „NATURA 

2000 a nový stavební zákon“, Ekologický právní servis, program Legislativa. 
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ale výhradně postup dle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. správní řád (§ 90 odst. 1
239

). 

Ve vztahu k EVL a PO zákon o ochraně přírody a krajiny výslovně uvádí, že při vydávání 

závazného stanoviska k LHP a LHO provede orgán ochrany přírody také hodnocení jejich 

dopadu na území lokality Natura 2000 a tím, že orgán ochrany přírody takovéto souhlasné 

závazné stanovisko ke schválení LHP a protokolárnímu předání LHO nevydá, pokud by tyto 

měly významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany EVL nebo PO. Závazné 

stanovisko vydané tímto postupem pak nahrazuje odůvodněné stanovisko podle § 45i odst. 1. 

zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 4 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

 

                                                           
239

 Ustanovení § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: „Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle 

tohoto zákona k plánům a politikám, které nejsou schvalovány ve správním řízení, se též nevydávají ve správním 

řízení. Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle 

zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu….“  
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SHRNUTÍ 

 

Evropská soustava Natura 2000 je významným počinem. Její vytvoření vyžadovalo 

nejenom koordinaci všech států EU ale i provedení mapování přírodních biotopů 

v jednotlivých členských státech. 

Pod ochranu soustavy Natura 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 

nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a 181 

druhů ptáků. V České republice se z toho vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů 

živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků. Soustava na území ČR pokrývá 14 % její 

rozlohy.
240

 

Legislativně je soustava Natura 2000 zakotvena dvěma směrnicemi, směrnicí o ptácích 

(směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků) a 

směrnicí o stanovištích (směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin). Ochranu území začleněného do soustavy Natura 2000 si 

určuje každý členský stát na svém území podle svých vlastních zákonů. Má však povinnost 

převést do svého právního řádu výše uvedené evropské směrnice. Požadavky obou směrnic 

jsou do českého právního řádu převedeny zákonem o ochraně přírody a krajiny.  

Soustavu Natura 2000 tvoří evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), 

které se na třetině rozlohy soustavy překrývají. Při jejich výběru je kladen důraz na přírodní 

hodnotu jednotlivých území, jejich význam jako stanoviště pro určené druhy, má v ní být 

zahrnuto nejhodnotnější území bez ohledu na vlastnické vztahy, současné hospodářské 

využití, sociální, hospodářské a jiné zájmy. Zásadní je zde nejenom ochrana druhů, ale 

zejména ochrana jejich biotopů a stanovišť.  

Soustava Natura 2000 vnesla do českého právního řádu mnoho změn. Jedná se 

nejenom o změnu zákona o ochraně přírody a krajiny (tzv. „naturová novela“, zákon č. 

218/2004 Sb.) a navazujících předpisů, ale i o změny dalších právních předpisů, např. 

stavebního zákona. Z pohledu výkonu vlastnického práva se jeví jako zásadní změna 

pozitivního charakteru akcelerace možnosti smluvní ochrany (dle § 39 resp. § 45e zákona o 

ochraně přírody a krajiny). Jako poměrně negativní z pohledu vlastníků lze označit rozšíření 

povinností při uskutečňování záměrů a koncepcí o nutnost předložit návrh koncepce nebo 

záměru orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s 

                                                           
240

 Oficiální stránky soustavy Natura 2000 v ČR, www.nature.cz/natura2000.  

http://www.nature.cz/natura2000
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jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Protože v rámci soustavy Natura 2000 jsou chráněny druhy a stanoviště, které jsou v 

naší přírodě přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela 

vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udržení. 

Domnívám se, že i přes svou poměrnou složitost – ať již se jedná o legislativní vymezení 

nebo praktické problémy, je soustava Natura 2000 krokem, který povede ke sjednocení 

systému územní a druhové ochrany v rámci EU a k jeho posílení.  
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ČÁST 2. 

Náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření 

 

 

Ustanovení § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny, který byl nově formulován 

zákonem č. 218/2004 Sb. (tzv. euronovela) s účinností k 28. 4. 2004 zavedl do českého 

právního řádu v oblasti ochrany životního prostředí nový finanční institut – náhrady 

vlastníkům (či nájemcům) zemědělské půdy,
241

 lesního pozemku
242

 nebo rybníka s chovem 

ryb nebo vodní drůbeže
243

 za ztížení hospodaření na těchto pozemcích. Tato ztráta na 

výsledku hospodaření je majetkovou újmou na straně vlastníků těchto pozemků 

(znevýhodněním), kterou se stát prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

(která je pověřena administrací finančních náhrad mimo územní působnost správ národních 

parků byla opatřením č. 2/09 MŽP ze dne 26. 11. 2009) zavazuje nahradit.  

Na jedné straně tedy stojí vlastníci, kteří chtějí plně (co nejvíce) využívat svého 

vlastnického práva (obsah vlastnického práva je souhrnem dílčích oprávnění, a to oprávnění 

vlastníka věc držet, věc užívat a požívat a oprávnění s věcí disponovat, ovšem součástí 

vlastnického práva jsou i jiná oprávnění, např. právo věc opustit, právo věc neužívat, právo 

věc zcizit atd.
244

), na straně druhé stojí stát, který toto jejich právo omezuje ve veřejném 

zájmu, kterým je ochrana přírody a krajiny. S institutem vlastnického práva (resp. jeho 

omezením) je nutno zmínit dva základní principy vyplývající rovněž z Listiny – princip 

„vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva jen ve veřejném zájmu, na základě 

zákona a za náhradu” (čl. 11 odst. 4 Listiny) a princip sociální vazby vlastnictví vyjádřený 

maximou „vlastnictví zavazuje” (čl. 11 odst. 3 Listiny). Oba principy, ač opticky protichůdné, 

umožňují, aby vlastnické právo bylo omezeno; zatímco však první z nich předpokládá, že 

                                                           
241

 Zemědělskou půdou se dle zákona o ochraně ZPF § 1 odst. 2 a 3 rozumí pozemky zemědělsky 

obhospodařované, tedy orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a 

má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. 
242

 Viz lesní zákon § 3. 
243

 Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda 

potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, 

závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, 

ochranné terasy proti erozi apod. (zákon o ochraně ZPF § 1 odst. 3). 
244

 Nedotknutelnost vlastnictví však není důvodné a ani správné interpretovat jako neomezitelnost vlastnictví a 

ústavněprávní předpisy v některých nepochybně vyspělých státech zmíněné západní Evropy omezení vlastnictví 

ve veřejném zájmu zcela pravidelně připouštějí způsobem, který je textu Listiny velmi podobný, bez ohledu na 

to, zda se v právních řádech těchto států současně setkáme s výslovnou deklarací nedotknutelnosti vlastnictví 

nebo ne.  
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omezení musí být kompenzováno náhradou, druhý počítá s omezením zásadně bezplatným. 

Jelikož náhrada za omezení vlastnického práva je zpravidla poskytována z veřejných zdrojů, 

vzniká přirozené pnutí mezi zájmem vlastníků a zájmem správce veřejných financí, neboť 

souhrn omezení vlastnického práva vyplývajících z právních předpisů rozděluje každý z nich 

jiným způsobem – vlastník má zájem na tom, aby byl maximálnímu počtu omezení přiznán 

charakter vyvlastnění s právem na náhradu, zatímco správce veřejných financí by veškerá 

omezení nejraději zahrnul do rámce sociální vazby.
245

  

Na první pohled se tato konstrukce jeví logická – pokud je ochrana přírody a krajiny 

veřejným zájmem (§ 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), jehož garantem je stát a 

tato je prosazována státem „na úkor“ soukromých vlastníků pozemků, kteří jsou tak omezeni 

na výkonu svého vlastnického práva, pak by toto omezení mělo být kompenzováno. 

Klíčovým problémem zde bude nepochybně výše této kompenzace, resp. způsob jejího určení 

a její právní povaha.  

 

Předmětem kompenzace je dle znění ustanovení § 58 odst. 2 újma, která „….vznikne 

nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona včetně 

prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě a nebo z omezení 

vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 újma, 

má nárok na její finanční náhradu….“. Právními tituly nároku na kompenzaci újmy za vzniklé 

či trvající omezení vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny jsou omezení v důsledku 

ochrany zvláště chráněných území soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů 

organismů a památných stromů včetně prováděcích předpisů nebo z rozhodnutí vydaných na 

jejich základě; dále z omezení plynoucích z opatření v plánech systémů ekologické stability 

krajiny a dále vyplývající z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle 

tohoto zákona.
246

 

Jedná se zde tedy o újmu majetkovou a primárně je tato nahrazována v penězích 

(náhradu jinou formou právní předpisy nevylučují, dá se zde uvažovat např. o směně 

pozemku, nicméně vzhledem k procesní náročnosti tohoto postupu se toto nejeví jako časté 

řešení). Je nutné mít na paměti, že finanční náhrada se podle uvedeného ustanovení poskytuje 

                                                           
245

 Flora M.: „K lesu jako předmětu vlastnictví“, in Lesnická práce, časopis pro lesnickou vědu a praxi, 7. srpna 

2006. 
246

 Pešout P., Hůlková J.: „Současný stav vyplácení újmy za ztížení hospodaření“, in Ochrana přírody 5/2011, 

2.1.2012. 
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výhradně za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
247

 nebo hospodaření na rybnících 

s chovem ryb nebo vodní drůbeže.
248

 Náhrada tedy náleží výhradně za omezení 

obhospodařování v té míře, k čemu je pozemek určen. Náhrada nepřísluší za omezení jiného 

charakteru, např. za ztížení výkonu rybářského práva nebo mysliveckého hospodaření nebo za 

omezení činností spojených s cestovním ruchem nebo výzkumem.
249 

K určení výše náhrady je nutno nejprve definovat, co se rozumí újmou v pojetí 

zákona o ochraně přírody a krajiny a jaký je právní režim jejího přiznání, zda se jedná o 

nárok soukromoprávní či veřejnoprávní. Pro rozlišení soukromoprávních (občanskoprávních) 

vztahů od veřejnoprávních vztahů je rozhodující především posouzení vzájemného postavení 

jejich subjektů, jak vyplývá z příslušných ustanovení právní normy, která na tyto vztahy 

dopadá.
250

 V praxi lze tyto dvě skupiny právních vztahů (t. j. vztahy soukromoprávní a vztahy 

veřejnoprávní) rozlišit především podle toho, zda podléhají soudní jurisdikci. Ty, které 

jurisdikci soudů podléhají, jsou potom vztahy soukromoprávními.
251

 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny je nepochybně předpisem veřejnoprávním, neboť 

zakládá nerovné postavení účastníků právních vztahů (stát vs. občan), nicméně nelze 

automaticky předpokládat, že všechny nároky z něj vznikající jsou čistě veřejnoprávního 

charakteru.
252

 Orgány ochrany přírody jsou zmocněny k rozhodnutí o poskytnutí náhrady dle 

§ 58 odst. 3 a 4 („Finanční náhradu …. poskytne z prostředků státního rozpočtu příslušný 

orgán ochrany přírody na základě písemného uplatnění nároku…“), nicméně pokud žadatel 

není uspokojen může (a často tak žadatelé činí) podat soukromoprávní žalobu u obecného 

soudu. K tomu např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2614/2000 ze dne 18.04.2002, 

který ve sporu o „závěr odvolacího soudu, podle něhož k projednání a rozhodnutí dané věci 
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 Podle § 2 písm. d) lesního zákona je hospodařením v lese míněna „obnova, ochrana, výchova a těžba lesních 

porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.“ 
248

 Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů. 
249

 Vokasová M.: „Náhrada újmy za ztížení hospodaření“, in Lesnická práce, časopis pro lesnickou vědu a praxi, 

24. července 2006. 
250

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1211/2001 ze dne 24.04.2002. 
251

 Eliáš, K.: „Rekodifíkace českého soukromého práva“, Právník č. 2/1997, str. 105 a násl. 
252

 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2614/2000 ze dne 18.04.2002: „Vztah mezi účastníky, kteří 

mají navzájem subjektivní práva a subjektivní povinnosti (vystupují jako jejich nositelé) a vyznačují se - s 

ohledem na rozsah, jímž se podílejí na formování a realizaci vztahu - rovným postavením (srov. § 2 odst. 2 obč. 

zák.), má právní teorie i praxe za typický vztah soukromoprávní. Na rozdíl od vztahů veřejnoprávních, které 

vycházejí z integrace zájmů různého typu nebo různé strukturální úrovně a pro jejichž subjekty je 

charakteristický vztah nadřízenosti a podřízenosti v tom smyslu, že konkrétní obsah vztahu je (pod správním 

donucením) určován úřední mocí, pro soukromoprávní vztahy platí, že žádný z účastníků nemůže jinému 

účastníku ukládat jednostranné povinnosti, ani na něj převádět práva a že žádný z účastníků není právně 

způsobilý autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech vznikajících z těchto vztahů, resp. tvořících obsah 

daného vztahu.“ 



125 

 

není dána pravomoc soudu, nýbrž jiného orgánu (podle odvolacího soudu Ministerstva 

životního prostředí ČR)“ neuznal argument odvolacího soudu „Není-li tedy výslovně 

stanoveno, že by měl rozhodovat soud v občanském soudním řízení, není dána k projednání a 

rozhodnutí věci soudní pravomoc (§ 7 o.s.ř.)
253

“ a neztotožnil se se závěrem odvolacího 

soudu, „že o (subjektivním) právu na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v 

lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení rozhodl, nerozhodují v občanském 

soudním řízení soudy, nýbrž orgány státní správy lesů v řízení správním.“
254

 Z výše 

uvedeného lze tedy konstatovat, že nárok na náhradu újmy (škody) dle § 58 zákona o ochraně 

přírody a krajiny je nárokem soukromoprávním. Náhrada škody je svou podstatou náhradou 

ušlého zisku – tedy toho, o co by se majetek žadatele zvětšil, nebylo-li by daného rozhodnutí 

(stanoviska, usnesení,…).
255

 Zda existuje důvod k náhradě škody – tedy zda je zde objektivní 

stav „omezení hospodaření“, na základě kterého lze náhradu škody (újmy) přiznat je možno 

zjistit pouze srovnáním jaký by byl způsob hospodaření za normálních okolností (nebylo-li by 

uvedené rozhodnutí, stanoviska, usnesení,… vydáno) a zda by žadatel jinak v daných 

lokalitách hospodařil bez omezení, tj. tak, že by dosáhl předpokládaného zisku.  

Dalším důležitým pojmovým znakem náhrad je subjekt, který je oprávněn k finanční 

náhradě – je to vlastník nebo nájemce příslušného pozemku, nikoli však oba současně. 

Jednoznačně je zde upřednostněn vlastník před nájemce ze zřejmého důvodu „síly“ titulu, kdy 

vlastnické právo je právem silnějším než právo nájemní. Požádá-li tedy o výplatu nájemce, je 

nutno vyčkat, zda v zákonné lhůtě nepožádá také vlastník, případně vyrovnání je pak již 

předmětem jejich vzájemného smluvního vztahu. 

Obdobné postavení mají (i když toto je možno považovat za sporné) i subjekty 

oprávněné k hospodaření s majetkem státu – státní podniky (zřízené zákonem č. 77/1997 
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 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
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 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2614/2000 ze dne 18.04.2002: „Zatímco veřejnoprávní 

charakter vztahu vzniklého třetí osobě z rozhodnutí orgánu státní správy je zjevný (o rovnosti subjektů nemůže 

být řeči, konkrétní obsah realizace vztahu je určován úřední mocí), poměr mezi vlastníkem (popř. subjektem 

vykonávajícím jeho práva), jemuž vznikla újma, a orgánem státní správy, který o omezujících opatřeních při 

hospodaření v lese rozhodl, není svou podstatou vztahem nesoucím typické znaky veřejnoprávní regulace, i když 

je upraven právní normou obsaženou v předpise správní povahy. Soukromoprávní charakter uvedeného vztahu 

vyplývá z postavení jeho účastníků (na straně jedné vlastník lesa, popř. subjekt vykonávající jeho práva, tedy 

fyzická nebo právnická osoba, které vznikla újma, na straně druhé stát, reprezentovaný příslušným orgánem 

státní správy, který o omezení hospodaření v lese rozhodl), z obsahu, jímž je subjektivní právo na náhradu 

specifické újmy a jemu odpovídající subjektivní povinnost újmu odčinit, a rovněž z (nepřímého) předmětu, tj. 

vlastního práva na náhradu újmy. Okolnost, že právní skutečností, ze které daný vztah vzniká, je správní 

rozhodnutí omezující hospodaření v lese, na charakteristice subjektivního práva na náhradu újmy coby práva 

povahy soukromoprávní nic nemění.“ 
255

 Viz ustanovení § 442 odst. 1 občanského zákoníku, dále viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 

119/2003 ze dne 30. 6. 2004: „Ušlý zisk je v podstatě ušlým majetkovým prospěchem a spočívá v nenastalém 

zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, které bylo možno - kdyby nebylo škodné události - důvodně 

očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí…“. 
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Sb.), organizační složky státu a státní organizace (dle zákona č. 219/2000 Sb.). S ohledem na 

to, že velké množství lesů je ve vlastnictví státu a subjektem příslušným k hospodaření s nimi 

jsou Lesy České republiky, státní podnik (LČR).
256

 V současné době dochází k paradoxní 

situaci, která dle mého názoru neodpovídá původnímu záměru zákonodárce – LČR jako státní 

podnik požaduje po státu (prostřednictvím AOPK ČR) náhradu za ztížení lesního 

hospodaření. Tento přístup se mi jeví jako absurdní. Odporuje totiž základní logice, aby stát 

hradil újmu za omezení vzniklé či trvající ve veřejném zájmu na svých pozemcích 

organizacím, které zřizuje k jejich správě. Je určitě dobré tuto újmu vyčíslovat, ale není 

efektivní ji mezi státními či státem zřizovanými institucemi vyplácet.
257

 V současné době je 

vedeno proti státu (AOPK) ze strany LČR několik desítek soudních sporů k vymožení částky 

za ztížení hospodaření v celkové částce přes 40 mil Kč.  

Průlomovým je zde rozsudek Městského soudu v Praze 21 Co 84/2011 ze 

dne 31.5.2011, který vyloučil oprávněnost nároku LČR na finanční náhradu. Z uvedeného 

rozsudku také plyne, že státní subjekty obecně (tedy státní podniky, organizační složky státu a 

státní organizace) nemají nárok náhradu újmy za ztížené hospodaření vůči státu, mají nárok 

pouze na náhradu zvýšených hospodářských nákladů, pokud v souvislosti s omezením 

vzniknou. Z uvedeného rozhodnutí cituji: „…státní podnik vykonává při hospodaření s 

majetkem ve vlastnictví státu práva vlastníka podle zvláštních předpisů, ale z tohoto 

ustanovení nelze dovozovat, že by byl státní podnik oprávněn uplatňovat vlastnická práva k 

majetku ve vlastnictví České republiky, se kterým pouze hospodaří. Že by tato práva mohl 

uplatňovat proti samotnému vlastníku. V zásadě je to pojmově vyloučeno.“ Dále se Městský 

soud v Praze v uvedeném rozsudku zabývá vztahem mezi správcem lesa – LČR a vlastníkem 

lesa, kterým je Česká republiky, k tomu cituji: „Je tak vyloučeno, aby státní podnik založený 

ve veřejném zájmu uplatňoval vůči svému zakladateli návrh na náhradu újmy, který je 

odůvodněn výlučně omezením hospodaření na pozemcích zakladatele, se kterými státní podnik 

hospodaří na základě aktu zakladatele učiněného ve veřejném zájmu ochrany životního 

prostředí. Opačný výklad by byl naprosto zcela absurdní.“ K aktivní legitimaci LČR Městský 

soud v Praze v tomto rozhodnutí dále uvádí: „Smyslem ustanovení čl. 11 odst. 4 LPSZ 

(rozuměj Listiny) totiž je, že pokud je omezeno vlastnické právo v zájmu veřejném, v zájmu 
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 Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České 

republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví 

státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 39 tisíc km určených vodních toků a bystřin 

(výrazný nárůst km spravovaných vodních toků oproti předešlým letem je od 1. 1. 2011 způsoben převodem 

správcovství od Zemědělské vodohospodářské správy v rámci její transformace). Roční těžby se pohybují 

průměrně kolem 7 mil. m
3
 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu. Převzato z www.lesycr.cz.  

257
 Pešout P., Hůlková J.: „Současný stav vyplácení újmy za ztížení hospodaření“, in časopis Ochrana přírody 

5/2011, 2.1.2012. 

http://www.lesycr.cz/
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společnosti (tedy nikoliv výlučně v zájmu vlastníka) je rozumné a spravedlivé, aby omezení 

vlastnického práva bylo vlastníku vykompenzováno tím subjektem, v jehož prospěch je k 

danému omezení přistoupeno, tj. společností prostřednictvím státu. Nelze spravedlivě 

požadovat, aby náklady společnosti nesl jen vlastník, jehož právní vlastnická sféra je 

omezována. Žalobce je v postavení správce svěřených pozemků a žalovaný jejím vlastníkem, 

který rozhoduje např. i o omezení těžby dřeva nebo o zařazení lesního pozemku do určité 

kategorie, která těžbu zcela vylučuje. Takto rozhoduje stát jako vlastník, zatímco žalobce, 

který tímto vlastníkem není, takto rozhodovat ani nemůže.“ V podstatě tedy Městský soud 

v Praze vyloučil možnost, aby státní podnik uplatňoval nárok na náhradu újmy na majetku, 

který mu nepatří a se kterým pouze hospodaří v zastoupení vlastníka, tedy státu. V současné 

době je proti tomuto rozsudku podáno ze strany LČR dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, je 

tedy možné, že toto klíčové rozhodnutí bude ještě změněno. Jde o rozsudek vpravdě revoluční 

i s ohledem na to, že k aktivní legitimaci státního podniku opakovaně judikoval v minulosti 

Nejvyšší soud ČR nutno však dodat, že na jiném právním základě (náhrada újmy vzniklé v 

důsledku omezení hospodaření v lese dle § 11 odst. 3 lesního zákon). Např. v rozhodnutí 25 

Cdo 325/2002 ze dne 28.08.2003 publikovaném pod č. 46 ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek, ročník 2004 „Stát tedy byl vlastníkem lesních porostů, žalobce však uvedená 

oprávnění, jež jinak přísluší vlastníku, vykonával, a to svým jménem. Z tohoto plyne, že 

žalobce, který vykonával právo hospodaření s lesním národním majetkem - s lesním půdním 

fondem a lesními porosty, a který tvrdí, že na tomto majetku byla státem způsobena škoda 

emisemi, je ve vztahu ke státu subjektem relevantního hmotněprávního vztahu, jehož obsahem 

jsou práva a povinnosti vycházející z úpravy náhrady škody proti těm, kdo za škodu 

odpovídají, tedy i proti státu.“ V rozhodnutí 25 Cdo 4/2008 ze dne 29.07.2010 byla žalovanou 

(Českou republikou) zpochybněna aktivní legitimace žalobce (LČR), jako „…nevlastníka lesů 

s ohledem na § 16 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, podle něhož vlastnická 

práva neuvedená v odstavci 2 (mezi něž patří podle žalované i podání žaloby na náhradu 

škody za omezení vlastnického práva) vykonává zakladatel státního podniku…“ s čímž se však 

NS ČR neztotožnil, když poukázal na „…ustanovení § 4 odst. 1 lesního zákona, podle něhož 

pokud jde o lesy ve vlastnictví státu, vztahují se práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto 

zákona na právnickou osobu, které je svěřeno nakládání s těmito lesy, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. Jelikož lesní zákon nikde nevylučuje, aby právo na náhradu škody podle § 11 

odst. 3 (lesního zákona) uplatňovala právnická osoba, které bylo svěřeno nakládání s lesy, a 

jelikož takovou právnickou osobou žalobce bezpochyby je…“.  
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Problém s kompenzací újmy na pozemcích ve vlastnictví státu vyústil v návrh novely 

ustanovení § 58 odst. 2, kterou navrhla skupina poslanců
258

 dne 6.6.2012. Podle návrhu 

novely by měla být na konec odst. 2 § 58 přidána věta „Nárok na náhradu újmy podle tohoto 

ustanovení nevzniká ani netrvá na pozemcích ve vlastnictví státu.“ Důvodová zpráva návrhu 

novely uvádí „Novela je předkládána i v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze, 

který svým rozsudkem čj. 21 Co 84/2011 – 64 ze dne 31. května 2011 nepřiznal nárok na 

náhradu újmy státnímu podniku s tím, že soud přihlédl i k tomu, že státní podnik sice 

hospodaří s určeným majetkem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 zák. č. 77/1997 Sb. (o státním 

podniku) jako vlastník, neboť vykonává práva i povinnosti vlastníka, ale vlastníkem ani 

nájemcem není.“ Podle důvodové zprávy návrhu novely by nadále nebylo možné požadovat 

náhradu za újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích, které jsou 

ve státním vlastnictví, na kterých stát sám deklaroval veřejný zájem na ochraně přírody. 

S touto myšlenkou se lze ztotožnit, nicméně ke škodě věci je návrh novely nedotažený a 

vyvolává více otázek než odpovědí. Vláda svým stanoviskem ze dne 26.6.2012 k uvedenému 

návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny vyslovila nesouhlas. Ve stanovisku uvedla, 

že „Navrhovaná úprava neodůvodněně znevýhodňuje osoby, které užívají pozemky ve 

vlastnictví státu, oproti osobám, které užívají pozemky, jež jsou ve vlastnictví jiných osob, než 

je stát, když v nároku na kompenzaci újmy omezuje nejenom stát, jako vlastníka předmětného 

pozemku, resp. jeho organizační složky či státní podniky, jež s tímto majetkem hospodaří, ale i 

osoby odlišné od státu, které takové pozemky ve vlastnictví státu užívají na základě řádného 

právního důvodu, např. nájemní smlouvy.“ Dle stanoviska vlády k tomuto návrhu novely 

zákona o ochraně přírody a krajiny by se zde mohlo jednat o nepravou retroaktivitu, neboť 

návrh novely neobsahuje přechodná ustanovení a není tak vyřešena situace, kdy „nájemní 

smlouvu na pozemky ve vlastnictví státu nájemce uzavíral s vědomím, že za zákonem 

stanovených podmínek bude mít nárok na finanční náhradu“, což by po přijetí novely nebylo 

možné. Dle stanoviska vlády by „Navržená úprava by proto mohla vést, jakkoli je nepravá 

retroaktivita v zásadě obecně přípustná, k potenciální hrozbě soudních sporů, v nichž by 

nájemci napadali existenci či obsah již uzavřených nájemních smluv s ohledem na změnu 

podmínek ze strany státu.“ Dle názoru vlády, vyjádřeném v uvedeném stanovisku, se jeví jako 

vhodnější ponechat výklad současného znění § 58 soudům.
259
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 Sněmovní tisk 701/0 poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka a Tomáše Úlehly. 
259

 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701) ze dne 26.6.2012. 
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LČR jsou příjemcem nejvyšší částky z titulu náhrady újmy dle § 58 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. V letech 2005 – 2010 jim bylo vyplaceno necelých 44 mil. Kč, což tvoří 

41,6 % vyplacené částky.
260

 

 

Aktuálně je ohledně vyplácení (resp. nevyplácení) náhrad dle § 58 zákona o ochraně 

přírody a krajiny vedeno 48 soudních sporů, ve 40 případech je žalobcem LČR, ve 3 

případech společnost Kinský Žďár, a.s., ve 2 případech Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., 

dále v 1 případě Mendelova univerzita Brno, také v 1 případě fyzická osoba, a 1 případ je 

zvláštní, zde byla žaloba podána skupinou obcí dle části páté zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu (MŽP i AOPK nejsou přímo žalovaní, vystupují v pozici 

správního orgánu, který vydal napadené správní rozhodnutí). Celková výše aktuálně vedených 

sporů je 139.147.580,- Kč (s přísl. k 30. 5. 2012 cca 21. mil. Kč),
261

 tedy jedná se o částku 

nemalou, opět s největším podílem sporů vedených LČR, což jen podporuje snahy o konečné 

vyjasnění problému nároku organizací zřizovaných státem na náhradu újmy za ztížení 

hospodaření dle zákona o ochraně přírody a krajiny na státním majetku vůči státu. Bohužel 

dosud je toto záležitost nutno stále považovat za nedořešenou i s ohledem na různorodá 

stanoviska státních orgánů a zejména soudů (viz výše). Bude zajímavé sledovat, jak se vyvine 

spor ohledně nejnovějšího rozsudku Městského soudu v Praze 21 Co 84/2011 ze 

dne 31.5.2011 (viz výše), resp. na jakou stranu se přikloní Nejvyšší soud v rámci řešení 

dovolání.  

 

Obdobně velké problémy vyvolává v aplikační praxi slovní spojení „vznikne nebo 

trvá“ (má se na mysli samozřejmě omezení). V zásadě mohou nastat dvě situace – první je 

taková, že vlastník pozemku je „nově“ omezen dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

tedy z důvodu zde uvedených nemůže nadále vykonávat na pozemku činnosti, které 

vykonával doposud (případně které by hypoteticky vykonával, pokud by k omezení nedošlo – 

viz dále). Druhou situací je ta, že vlastník pozemku tento pozemek nabyl již s existujícím 

omezením, o kterém věděl (obdobně platí pro nový nájemní vztah). V tomto případě se jeví 

logičtější, že když nabyvatel o zákonném omezení pozemku věděl a přesto o tento pozemek 

měl zájem a nabyl ho do vlastnictví, pak mu zřejmě toto zákonné omezení nevadilo (nabyl 

tento pozemek z jiného důvodu) a neměl by mít nárok na příjem náhrady škody (újmy), a 

navíc nemohl očekávat zisk (výtěžek) z pozemku, který byl v době nabytí vlastnictví již 
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 Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Samostatné oddělení právní podpory státní správy. 
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 Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Samostatné oddělení právní podpory státní správy. 
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zatížen zákonným omezením (zvláště chráněné území existovalo dříve, než došlo k nabytí do 

vlastnictví nebo jiné držby). Nabyvatel tedy nemohl důvodně očekávat vytvoření zisku 

(rozmnožení majetku) ve stejné výši jako u pozemků bez omezení a žádná újma mu tedy 

nevznikla. Z již výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 119/2003 ze 

dne 30. 6. 2004 vyplývá, že náhrada škody je postavena na bázi ušlého zisku. V uvedeném 

rozsudku se uvádí, že „Ušlý zisk je v podstatě ušlým majetkovým prospěchem a spočívá v 

nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, které bylo možno - kdyby nebylo 

škodné události - důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí (stanovisko Nejvyššího 

soudu ČSSR Cpj 87/70, publikované pod č. 55 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 

ročník 1971).“ 

Můžeme zde spatřovat věcnou podobnost v soukromém právu např. s věcným 

břemenem k pozemku – pokud zájemce zjistí, že na pozemku vázne věcné břemeno 

omezujícího charakteru, má možnost koupi zvážit a pozemek odmítnout nebo případně žádat 

o slevu z kupní ceny. Tento postup bych uplatňovala i na již existující zákonná omezení dle § 

58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud je pozemek již zatížen v době nabytí, není 

správné, aby nový vlastník dále žádal o náhradu za omezení (neboť toto omezení mu de facto 

nevzniklo, bylo již „vlastností“ pozemku) – toto by mělo být řešeno v rámci kupní smlouvy 

mezi stávajícím a novým vlastníkem jako je tomu při běžných převodech nemovitostí. Stejný 

názor mělo i Ministerstvo životního prostředí – viz Sdělení sekretariátu rozkladové komise 

ministra životního prostředí č. 2/2006 publikovaného ve věstníku MŽP č. 5/2006. Výklad zde 

obsažený se jeví jako přirozený, nicméně nelze nepřipustit, že jeho oprávněnost utrpí 

v okamžicích přechodu vlastnického práva z důvodu např. dědění. V případě uplatňování 

restitučních nároků na základě zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku však bylo na tento případ pamatováno – § 11 odst. 3 

uvedeného zákona zakotvuje oprávněnou osobu možnost výběru jiného pozemku v případě, 

že pozemek, na který je uplatňován restituční nárok změnil charakter.
262

 Nicméně výše 

uvedené Sdělení sekretariátu rozkladové komise ministra životního prostředí č. 2/2006 bylo 

stejně zrušeno Sdělením sekretariátu rozkladové komise ministra životního prostředí č. 1/2010 
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 Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku: „V případě, že podle zvláštních předpisů došlo po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné 

právnické osoby k omezení užívání pozemku tím, že pozemek nebo jeho část je určen pro obranu státu 11) nebo 

je určen pro těžbu nerostů 12) nebo se stal podle zvláštních předpisů 13) součástí lesního půdního fondu v 

národním parku nebo je na území státní přírodní rezervace, chráněného naleziště, chráněného parku, chráněné 

zahrady, chráněné studijní plochy, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů prvního stupně nebo chráněného 

přírodního výtvoru, anebo jsou významným krajinným prvkem nebo má-li překážka bránící vydání pozemku 

dočasný charakter, je na vůli oprávněné osoby, zda bude požadovat vydání původního pozemku nebo převod 

jiného pozemku ve vlastnictví státu. Pokud oprávněná osoba požádá o převod jiného pozemku, postupuje se 

podle § 11a.“ 
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publikovaného ve věstníku MŽP č. 2/2010 v návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 

349/2009 Sb., který novelizoval § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny tak, že do něj 

(mimo jiné) přidal větu „Tento nárok trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického 

práva nebo práva nájmu.“ Je tedy vyjasněna skutečnost ohledně existence nároku na náhradu 

újmy při změně vlastnictví.  

Náhled na proces podání žádosti o náhradu újmy a její vyřízení doznal v průběhu 

doby značných změn. Po přijetí zákona č. 218/2004 Sb., který s účinností k 28.4.2004 

novelizoval zákon o ochraně přírody a krajiny se k procesní otázce administrace žádostí 

vyjádřila rozkladová komise ministra životního prostředí svým Sdělením č. 4/2005 

publikovaném ve věstníku MŽP č. 5/2005 kde mimo jiné uvedla „O poskytnutí finanční 

náhrady rozhoduje orgán ochrany přírody ve správním řízení.“ Na základě uvedeného sdělení 

vydalo MŽP Metodický pokyn,
263

 kde stanovilo: „Administrace náhrady újmy probíhá v 

režimu správního řízení.“ a dále v tomto metodickém pokynu „Žádost je doručena na 

příslušný orgán ochrany přírody. Dnem přijetí žádosti je zahájeno správní řízení. Orgán 

ochrany přírody stanoví okruh účastníků řízení, který vyplývá speciálně ze zákona č. 

114/1992 Sb. Obec, jejíhož správního obvodu se předmět žádosti týká, je účastníkem 

správního řízení, a to na rozdíl od občanských sdružení, které v tomto případě účastníky 

řízení nejsou, protože náhrada újmy se netýká zájmů ochrany přírody chráněných zákonem.“ 

Příslušným orgánem ochrany přírody je dle § 58 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny na 

území národních parků a jejich ochranných pásem správy národních parků, na území 

chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem správy chráněných krajinných 

oblastí a na ostatním území Ministerstvo životního prostředí přímo nebo prostřednictvím jím 

zřízené organizační složky státu (tedy AOPK, která vyplácí újmu i za omezení vyplývající 

z rozhodnutí České inspekce životního prostředí, krajských a obecních úřadů). 

Proces přiznávání náhrady za újmu za ztížení hospodaření byl tedy zpočátku procesem 

dle správního řádu, nicméně toto se stalo předmětem správních žalob. Viz např. usnesení 

Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2007, sp. zn. 44 Co 327/2007 „Z hlediska vnitřního 

uspořádání zákona č. 114/1992 Sb. je tedy zřejmé, že žalobce byl sice povinen podrobit se 

omezením, ať již vyplývajícím ze zákona anebo ze správního aktu, avšak tato otázka není 

předmětem daného sporu. Subjektivní právo na náhradu újmy, vzniklé z tohoto „podrobení 

se“, již není autoritativním aktem omezeno: postavení účastníků tohoto právního vztahu se 
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 Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 31. května 2005 k 

postupu orgánů ochrany přírody při rozhodování o náhradě újmy za ztížení zemědělského nebo lesního 

hospodaření podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
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odvíjí od principu rovnosti a má povahu ryze soukromoprávní.“ nebo rozhodnutí Krajského 

soudu v Hradci Králové, který ve svém usnesení ze dne 7. 8. 2006, č. j. 21 Co 382/2006 uvedl 

„Nárok na náhradu újmy podle § 58 odst. 2 (zákona o ochraně přírody a krajiny) vzniká přímo 

ze zákona, aniž by k tomu bylo zapotřebí rozhodnutí orgánů státní správy o výši náhrady. 

Opak nelze dovodit ani z ust. § 90 odst. 1 cit. zák., které vylučuje postup podle obecných 

předpisů o správním řízení v řízeních tam uvedených. Ze skutečnosti, že mezi těmito řízeními 

není uvedeno řízení o nárocích podle § 58, nelze dovozovat, že o těchto nárocích má probíhat 

správní řízení. To, že o nárocích má probíhat správní řízení, nelze dovodit ani z ust. § 58 odst. 

3 a 4 cit. zák. upravující postup při uplatnění nároku a z jakých prostředků a který orgán 

náhradu poskytuje.“ Uvedený spor vyústil až k předložení věci zvláštnímu senátu zřízenému 

dle zákona č. 131/2002 Sb. a složenému ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců 

Nejvyššího správního soudu který dne 17. 2. 2009 rozhodl usnesením tak, že příslušným 

soudem vydat rozhodnutí je civilní soud (č. j. Konf 10/2008-15). V návaznosti na toto 

usnesení byl zrušen výše citovaný výklad rozkladové komise ministra životního prostředí č. 

4/2005, publikovaný ve věstníku MŽP 5/2005, s tím, že nadále nebude o poskytnutí finanční 

náhrady podle ustanovení § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny rozhodováno ve správním 

řízení.
264

 

O náhradě újmy, jejím přiznání, resp. nepřiznání a o její výši rozhodují příslušné 

orgány ochrany přírody (dle § 58 odst. 4 se jedná o správy národních parků na území 

národních parků a jejich ochranných pásem, správy chráněných krajinných oblastí na území 

chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem a na ostatním území Ministerstvo 

životního, resp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z jeho pověření). Jak již bylo řečeno, 

o náhradě újmy není rozhodováno ve správním řízení, ale jedná se o zvláštní, zcela specifický 

typ rozhodování. Stejně tak „rozhodnutí“, které je výsledkem tohoto procesu, není 

rozhodnutím ve smyslu správního řádu, ale jakýmsi kvazi-rozhodnutím, proti němuž není 

možné odvolání k nadřízenému orgánu, ale je nutno podat žalobu u civilního soudu. Celá 

konstrukce řešení náhrady újmy je tak postavena systému, který nemá v rámci českého 

právního řádu obdoby. Do budoucna by jistě bylo vhodné tuto situaci narovnat a stanovit 

jasná pravidla pro způsob rozhodování o náhradách dle § 58 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. 
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 Sdělení sekretariátu rozkladové komise o usnesení Krajského soudu v Hradci Králové k pravomoci 

rozhodovat o nároku na náhradu újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. a o zrušení části III výkladu přijatého 

výkladovou komisí ministra č. 4/2005, publikovaného ve věstníku MŽP č. 5/2005, publikováno ve věstníku 

MŽP 3/2007.  
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Náhrada újmy je vyplácena ročně zpětně. Dle § 58 odst. 3 zákona o ochraně přírody 

a krajiny musí být nárok uplatněn u příslušného orgánu ochrany přírody do 3 měsíců od 

skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala (tedy do 31.3.). Zákon výslovně 

uvádí, že „uplatnění nároku musí být doručeno“, tedy musí být příslušnému orgánu ochrany 

přírody tento fyzicky doručen nejpozději 31.3. roku následujícího po roce, za který je náhrada 

újmy žádána, poštovní razítko s datem 31.3. není dostačující.
265

 Z dikce tohoto ustanovení 

zákona o ochraně přírody a krajiny je patrné, že se jedná o lhůtu prekluzivní
266

, tedy pokud 

nárok není v uvedené lhůtě doručen, zaniká a náhradu nelze přiznat.
267

 Samozřejmě se 

nevylučuje, aby žádost byla podána dříve, zde však orgán ochrany přírody musí dbát na to, 

aby v případě, že o náhradu žádá nájemce a nedoloží ji čestným prohlášením vlastníka o 

vzdání se nároku, vyčkal, zda v uvedené lhůtě nepodá žádost i vlastník, aby nevyplatil 

náhradu neoprávněně. Žadatel musí v termínu do 31.3. doložit všechny dokumenty a údaje 

potřebné pro posouzení, zda nárok na náhradu újmy vznikl a v jaké výši. Vzhledem k  povaze 

celého procesu nelze žadatele oficiální formou vyzývat k doplnění podané žádosti. Nicméně 

MŽP dospělo v březnu 2011 k závěru, že posuzovatelé (AOPK ČR a správy NP) jsou s 

ohledem na své veřejnoprávní postavení povinny řídit se přiměřeně i v této agendě zásadami 

správní činnosti, tj. v případě neúplnosti žádosti žadatele vyzvat k jejímu doplnění. K 

poslednímu dni lhůty nemusí být tedy striktně doloženy všechny vyhláškou požadované 

přílohy, ale žádost musí být v projednatelné podobě.
268

 

Nárok na finanční náhradu a její výše musí být prokázán doklady a podklady 

potřebnými pro posouzení nároku, konkrétněji jsou tyto definovány v prováděcích právních 

předpisech. Přiměřenost vstupních dat použitých pro výpočet je třeba posoudit z hlediska 

místní zkušenosti a z hlediska toho, zda použité vstupní údaje odpovídají situaci na dané 

lokalitě. K provedení § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny vydalo Ministerstvo životního 

prostředí společně s Ministerstvem zemědělství 2 vyhlášky: Vyhlášku č. 432/2005 Sb., kterou 

se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením 

zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku a vyhlášku č. 335/2006 Sb., 
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 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 22.2 „Náhrada za ztížení zemědělského a 

lesnického hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 4.5.2011. 
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 Prekluze (z lat. prae-clusio, uzavření) v soukromém právu znamená nejen zánik nároku z určitého 

subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva jako takového. Prekluzivní lhůty jsou lhůtami 

hmotněprávními, tzn. právo musí být uplatněno nejpozději jejich poslední den (případně první následující 

pracovní den). Obecně se tyto lhůty neprodlužují a jejich běh se nezastavuje ani nepřerušuje. 

http://cs.wikipedia.org.  
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 Za doručení žádosti se považuje i doručení prostřednictvím datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
268

 Pešout P., Hůlková J.: „Současný stav vyplácení újmy za ztížení hospodaření“, in časopis Ochrana přírody 

5/2011, 2.1.2012. 

http://cs.wikipedia.org/


134 

 

kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou 

omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku. Dále se výpočtem výše 

náhrady na ztížení lesního hospodaření zabývá ještě vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu 

výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Uvedené vyhlášky specifikují podmínky 

poskytování náhrady, vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsoby určení 

výše náhrad. 

Dle vyhlášky č. 432/2005 Sb. se náhrada přiznává v případech, kdy omezení 

zemědělského hospodaření vzniklo v důsledku např. zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, 

silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech, zákazu použití biocidů v 

ovocných sadech, vinicích a chmelnicích, dočasného vyloučení hospodaření na travních 

porostech nebo vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích 

ke snížení přírůstku rybí obsádky.
269

 

 

K výši částky, kterou je možno za ztížení hospodaření přiznat se vztahuje § 58 odst. 5, 

6 a 7. Dle odst. 5 se od vypočtené výše náhrady odečtou finanční příspěvky za omezení z 

důvodů ochrany přírody podle § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny případně další finanční 

prostředky poskytnuté na základě jiných právních předpisů z oblasti ochrany přírody (např. 

lesní zákon). V prováděcích vyhláškách je k tomuto stanoveno: v § 4 odst. 2 vyhlášky č. 

335/2006 Sb. „Od náhrady …. se odečte …. a částka poskytnutá vlastníku nebo nájemci 

pozemku z veřejných rozpočtů formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel 

odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu.“ v § 6 vyhlášky č. 432/2005 Sb. 

„Od náhrady … se odečte …. částka poskytnutá vlastníku nebo nájemci pozemku z veřejných 

rozpočtů formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které 

žadatel uplatňuje náhradu.“ Je vždy nutné prokazovat je ve vztahu k pozemku, nikoliv k 

žadateli – nesmí nastat situace, kdy vlastník požádá o dotaci a nájemce o náhradu újmy, nebo 

naopak. Odst. 6 § 58 odkazuje na smluvní ochranu dle § 39 a § 45c, kdy lze finanční náhradu 

sjednat odlišně. Odst. 7 § 58 pak specifikuje, že „Náhrada újmy podle odstavce 2 se 

neposkytne za omezení vyplývající z opatření uložených v důsledku nesplnění povinností 

stanovených tímto zákonem nebo jeho prováděcími předpisy.“ Toto se jeví jako poměrně 

jasné, pokud ze strany vlastníka dojde k nerespektování zákonných omezení případně 

omezení určených individuálním správním aktem, pak jistě není na místě, aby tento 

požadoval jakoukoli kompenzaci (jedná se zejména o § 66, § 80 a § 86).  
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 Ustanovení § 1 vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady 

za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku. 
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Výpočet výše náhrady újmy je vysoce odborný proces – mechanismus výpočtu je 

uveden v přílohách 3 prováděcích vyhlášek č. 335/2006 Sb. a č. 432/2005 Sb. Samotný 

princip výpočtů je založen na stanovení průměrných sazeb na 1 hektar porostu v Kč/ha/rok, 

průměrné sazby na 1 km oplocení v Kč/km/rok, sazby náhrady za jednu dobytčí jednotku 

v Kč/ha/rok. Přesné částky vycházejí z výpočtů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 

(ÚZEI).
270

 

Je nutno si uvědomit, že institut vyplácení náhrad za ztížení hospodaření je stále ještě 

poměrně novou záležitostí, přes veškerou snahu jsou stále některé postupy při výpočtech 

náhrad nejasné (zejména pak za omezení vyplývající ze zákonné ochrany zvláště chráněných 

druhů), což vede ke zvyšujícímu se počtu spekulativních žádosti, ve kterých žadatel dovozuje 

svou hypotetickou újmu (hospodářskou ztrátu) dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny 

aniž by předtím na daném pozemku aktivně hospodařil. 

 

Při posuzování žádostí o náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního 

hospodaření je nutné mít na paměti, že nárok na náhradu újmy je možné přiznat, jen jestliže 

újma vznikla nebo trvá: 

1. v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté zákona o ochraně přírody a 

krajiny včetně prováděcích právních předpisů, nebo 

2. rozhodnutí vydaného na jejich základě, či 

3. z omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného 

dle zákona o ochraně přírody a krajiny, nebo 

4. z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny 

podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Jedná se o omezení vyplývající ze základních a bližších ochranných podmínek zvláště 

chráněných území, ochranných podmínek evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, 

nebo o omezení vyplývající z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, ochrany zvláště 

chráněných živočichů, ochrany památných stromů a nerostů.  

V případě činnosti vázané na souhlas se nejedná o omezení přímo ze zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Náhrada újmy se poskytuje v případě, že souhlas není udělen nebo je udělen 

souhlas s podmínkami, které představují omezení ve smyslu § 58 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Je-li udělen souhlas bez takovýchto podmínek, náhrada nepřísluší.
271
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 Např. pro ornou půdu činí paušální náhrada 9.612 Kč na hektar. 
271

 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 22.2 „Náhrada za ztížení zemědělského a 

lesnického hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 4.5.2011. 
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Předmětem náhrady podle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny naopak nejsou: 

1. zvýšené administrativní náklady v souvislosti s polohou pozemku ve zvláště 

chráněném území nebo na území evropsky významných lokalit či ptačích oblastí, 

2. náklady nezbytné pro uplatnění přiznané náhrady, 

3. dotace a jiné částky z veřejných zdrojů, které by žadatel mohl dostat, kdyby nebyl 

omezen (jde o hypotetickou situaci), 

4. zákaz změny druhu pozemku, 

5. škoda způsobená jakýmkoli zvláště chráněným živočichem.
272
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 Viz Sdělení rozkladové komise ministra životního prostředí č. 4/2006 publikované ve věstníku MŽP č. 

5/2006. 
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Náhrada újmy v obecné ochraně přírody 

 

 

I. Územní systém ekologické stability 

 

Prvním individuálním správním aktem, který přichází v úvahu jako titul k náhradě 

újmy dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny je v tomto ustanovení výslovně uveden – 

jedná se o § 4 odst. 1 – tedy o územní systém ekologické stability (ÚSES).
273

 Tento byl do 

zákona o ochraně přírody a krajiny zakotven zákonem č. 349/2009 Sb. Vymezení ÚSES, 

který zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní, méně 

stabilní části krajiny a vytváří základy pro její mnohostranné využívání, stanoví orgány 

územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 

zemědělského půdního fondu a státní správy lesů a provádějí i jeho hodnocení. Jeho vytváření 

je veřejným zájmem, na jehož uplatnění se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Z věcného 

zaměření a z příslušného legislativního vymezení vyplývá i velmi široká odvětvová a oborová 

struktura správních orgánů, které se na jeho tvorbě mají přímo podílet. Toto rozmáchlé 

kompetenční vymezení je navíc doplněno nestandardním instrumentálním řešením, kdy 

ochranářský institut zákona o ochraně přírody a krajiny může být vlastně uplatňován v praxi 

výlučně nástroji územního plánování, případně dalších správních odvětví.
274

 Skladebnými 

částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. Biocentrum je definováno 

vyhláškou v jejím § 1 písm. a) jako „biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem 

a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 

ekosystému“, biokoridor je definován vyhláškou v jejím § 1 písm. b) jako „území, které 

neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 

jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť“ a interakční prvek je 

krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních 

                                                           
273

 Definice územního systému ekologické stability (ÚSES) je uvedena v § 3 odst. 1 písm. a) slovy „vzájemně 

propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.“ Tato rovnováha 

znamená, že systém je buď rezistentní vůči okolním negativním vlivům, tj. že je schopen takovým vlivům 

odolávat, anebo že je pomocí autoregulačních mechanismu schopen se do původní rovnováhy vracet. Za 

ekologickou stabilitu tedy považujeme schopnost ekosystému zachovávat si své funkce a vlastnosti a vyrovnávat 

se s vnějšími vlivy. Krajina je tvořena nepřeberným množstvím ekosystému, které se navzájem ovlivňují a mezi 

kterými je rada vzájemných vazeb. Zjednodušeně lze říci, že čím pestřejší mozaika ekosystému se v krajině 

nalézá, tím je krajina stabilnější. Při vytváření systému ekologické stability se vybírají do propojeného systému 

nejstabilnější části krajiny, event. tam, kde se stabilnější části krajiny v dostatečném rozsahu nevyskytují, se 

navrhuje jejich doplnění a dotvoření. Viz http://www.nppodyji.cz/uploads/soubory/Vyzkum/studie_2cast.pdf.  
274

 Hubáčková A.: „Úvodní slovo“, in časopis Ochrana přírody 5/2010. 

http://www.nppodyji.cz/uploads/soubory/Vyzkum/studie_2cast.pdf
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skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší 

vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů 

organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, 

drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
275

 Nicméně samotná existence 

ÚSES ještě není omezením tak, jak je chápáno § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto 

omezení je případně možno spatřovat až v následných plánech systému ekologické stability 

krajiny zpracovaných pro příslušný ÚSES,
276

 v případě, že způsob hospodaření v ÚSES zde 

navržený omezoval vlastníky či nájemce daného území. Vymezení systému ekologické 

stability provádějí orgány ochrany přírody. Obsah plánu ÚSES je stanoven v § 2 vyhlášky. 

Plán systému ekologické stability je pak podkladem pro projekty systému ekologické 

stability, pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány a pro územně 

plánovací dokumentaci. Z hlediska územního plánování jsou územní systémy jedním z limitu 

využití území. Plán systému ekologické stability je schvalován jako součást jiných 

plánovacích dokumentů. K vymezení a hodnocení místního systému ekologické stability jsou 

na území národních parku a jejich ochranných pásem příslušné správy NP, vymezení a 

hodnocení regionálního systému ekologické stability spadá do působnosti krajských úřadů a 

správ NP a CHKO a vymezování a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability 

zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Ochrana systému ekologické stability je povinností 

všech vlastníku i nájemců pozemku, na kterých se systém nalézá. Jeho vytváření je výslovně 

označeno za veřejný zájem. Na to také zákon o ochraně přírody a krajiny v §59 pamatuje tím, 

že stanoví, že plány a projekty ÚSES a opatření na základě nich realizovaná mají být 

uskutečňována v dohodě s vlastníkem pozemku. Pokud k takové dohodě nedojde, je možné 

provést výměnu pozemku za pozemek jiný a v krajním případě by bylo pro tyto účely možné i 

pozemek vyvlastnit (dle § 60 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny).
277

 

 

II. Významný krajinný prvek 

 

Problematickým se jeví možnost uplatňovat nárok na náhradu újmy dle § 4 odst. 2 

zákona o ochraně přírody a krajiny (zásahy do významných krajinných prvků). Dle názoru 
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 Viz http://www.uses.cz/1.28-uses-skladebne-casti.  
276

 Tvorba územního systému ekologické stability je dlouhodobým procesem, vyžadujícím zpracování několika 

stupňů projektové dokumentace (od základních generelů přes různě podrobné plány až po realizační projekty), 

zakládání jednotlivých skladebných částí ÚSES a péči o jednotlivé skladebné části ÚSES. Základem legislativní 

ochrany dílčích ucelených částí územního systému ekologické stability je začlenění návrhů jejich vymezení do 

územně plánovacích dokumentací (viz územní plánování). http://www.uses.cz/1.29-uses-vymezovani.  
277

 Viz http://www.nppodyji.cz/uploads/soubory/Vyzkum/studie_2cast.pdf.  

http://www.uses.cz/1.28-uses-skladebne-casti
http://www.uses.cz/1.29-uses-vymezovani
http://www.nppodyji.cz/uploads/soubory/Vyzkum/studie_2cast.pdf
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MŽP se zde nejedná o omezení, jak ho chápe § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny neboť 

narušování, ničení či poškozování významných krajinných prvků (VKP) je zakázáno (jde o 

část druhou zákona o ochraně přírody a krajiny, takže nárok na náhradu újmy nevzniká). 

Všechny významné krajinné prvky, tj. ze zákona i registrované,
278

 jsou zákonem chráněny 

před poškozováním a ničením a lze je využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova 

a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Ten, kdo zamýšlí činit 

zásahy, které by mohly vést k poškození či zničení VKP nebo k oslabení jeho ekostabilizační 

funkce, si musí předem opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP. 

V praxi se muže jednat i o méně závažné zásahy, než které zákon o ochrany přírody a krajiny 

vypočítává.
279

 Podstatné je, zda zásah muže poškodit nebo ovlivnit ekostabilizační funkci 

významného krajinného prvku a požádat o závazné stanovisko se musí vždy, když je zde 

pouhá možnost takového ovlivnění. Obsahem závazného stanoviska je buď souhlas či 

nesouhlas se zamýšlenou činností. Souhlas je možno vázat na splnění podmínek týkajících se 

způsobu realizace tohoto zásahu. Smyslem podmínek je minimalizovat možné negativní 

dopady na významný krajinný prvek. Typickým příkladem takových podmínek je např. 

stanovení doby provedení zásahu, resp. stanovení doby, kdy se zásah provést nesmí. Není také 

vyloučeno, že tento orgán ochrany přírody zároveň rozhodne o nezbytnosti a rozsahu 

přiměřených náhradních opatření podle § 67 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny.
280

 

Podmínky, které závazné stanovisko k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo 

zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační 

funkce případně stanoví, nejsou omezením, ale úlevou ze zákonného zákazu. „Podmínky, 

které závazné stanovisko či souhlas dle § 4 odst. 2 a § 12 zákona (zákon o ochraně přírody a 

krajiny) případně stanoví, však nejsou omezením, nýbrž součástí úlevy ze zákonného zákazu 

uskutečnit určitou činnost. Podmínky ukládané orgánem ochrany přírody v rozhodnutí jsou 

výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak 

zákonem zakázanou, k níž je však orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou 

míru ochrany jinak nedotknutelného zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná 

míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením podmínek v rozhodnutí.“
281
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 Jako významné krajinné prvky je možno zaregistrovat např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, naleziště 

nerostu a zkamenělin, skalní útvary, výchozy a odkryvy. Je možné také registrovat cenné plochy porostu v 

sídelních útvarech, např. parky a historické zahrady, sady apod. 
279

 Takovými zásahy se dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny myslí např. „…umisťování staveb, 

pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba 

nerostů.“  
280

 Viz http://www.nppodyji.cz/uploads/soubory/Vyzkum/studie_2cast.pdf.  
281

 Viz Sdělení rozkladové komise ministra životního prostředí č. 10/2005 publikované ve věstníku MŽP č. 

8/2005. 

http://www.nppodyji.cz/uploads/soubory/Vyzkum/studie_2cast.pdf


140 

 

 

III. Závazné stanovisko k lesním hospodářským plánům a k protokolárnímu předání 

lesních hospodářských osnov 

 

Další potencionální titul k náhradě újmy lze spatřovat v § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny týkající se (stručně) závazného stanoviska k lesním hospodářským plánům 

(LHP) a k protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov (LHO). Závazné stanovisko 

k LHP nebo LHO především deklaruje soulad těchto koncepčních dokumentů se zákonem o 

ochraně přírody a krajiny a případné omezení stanovené v takovémto závazném stanovisku by 

tak měla odpovídat omezením daným tímto zákonem, jedná se tak o omezení přímo ze zákona 

o ochraně přírody a krajiny a proto zde náhrada újmy nepřísluší. V praxi však může docházet 

k situacím, kdy podmínky založené závazným stanoviskem dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 

o ochraně přírody a krajiny nevycházejí přímo z obecných zákonných omezení. V takovém 

případě by potom vlastníku pozemku nebo jeho nájemci náležela náhrada újmy, která vznikla 

nebo trvala v důsledku takového omezení, které nevyplývá přímo ze zákona o ochraně přírody 

a krajiny a jímž došlo ke ztížení lesního hospodaření na daném pozemku. K tomuto např. 

rozhodnutí NS ČR č. 25 Cdo 193/2007 ze dne 29.04.2009 „Zákaz těžby dřeva v některých 

lokalitách národní přírodní rezervace, byl-li stanoven plánem péče a lesním hospodářským 

plánem v souladu se zákonem o lesích a zákonem o ochraně přírody a krajiny, představuje 

zákonné omezení hospodaření v lese zvláštního určení, s nímž je spojen nárok vlastníka na 

náhradu zvýšených nákladů, nikoliv na náhradu ušlého zisku za neprovedenou těžbu dřeva.“ 

Dále NS v uvedeném rozhodnutí uvádí: „Jestliže lesy jsou ústavně chráněným přírodním 

bohatstvím, nelze dovolatelem akcentované ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny vykládat 

izolovaně a zcela absolutně tak, že není povinen strpět jakákoliv omezení, leda za přiměřenou 

náhradu. V posuzovaném případě jde dovolateli o hospodářské využití zvláštní kategorie lesů 

(tzv. lesů zvláštního určení
282

), která má zvýšený význam z hlediska ochrany životního 

prostředí; domáhá se náhrady ušlého zisku spojeného s tím, že mu není umožněno provádět 

těžbu dřeva podle svých představ. Omezení těžby dřevní hmoty v takto významném lesním 

systému na základě lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny však není 
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 Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) lesního zákona lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy 

ochrannými a nacházejí se na území národních parků a národních přírodních rezervací. Podle odstavce 2 písm. a) 

tohoto ustanovení do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a 

ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen 

funkcím produkčním. Jde o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích 

a přírodních památkách. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení 

podle odstavce 2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. 
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individuálním omezením vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny, nýbrž představuje 

přípustnou korekci výkonu vlastnického práva tak, aby nad míru stanovenou zákonem 

nedocházelo k narušování jiných ústavně chráněných hodnot, jimiž jsou v tomto případě 

obecný zájem na ochraně životního prostředí a na zachování přírodního bohatství.“ V závěru 

citovaného rozsudku NS shrnuje své závěry: „Je tedy proto namístě uzavřít, že zákaz těžby 

dřeva v některých lokalitách národní přírodní rezervace,
283

 jak byl v posuzovaném případě 

stanoven plánem péče pro NPR R. v CHKO Ž. v. na období 1998-2007 a lesním 

hospodářským plánem v souladu s legislativními omezeními vyhláškou č. 17/1997 Sb. na 

základě zákona o lesích a zákona o ochraně životního prostředí, není v rozporu s Ústavním 

pořádkem České republiky a představuje zákonné omezení hospodaření v lese zvláštního 

určení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona o lesích, které vlastníku zakládá nárok na 

náhradu zvýšených nákladů, nikoliv však již na náhradu ušlého zisku za neprovedenou těžbu 

dřeva.“  

 

IV. Kácení dřevin rostoucích mimo les 

 

Dalším potencionálním titulem k náhradě újmy by mohlo být rozhodnutí dle § 8 odst. 

2 zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy orgán ochrany přírody může pozastavit, omezit 

nebo zakázat kácení dřevin, pokud toto odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Vzhledem 

k tomu, že kácení dřevin dle § 8 odst. 2 se pouze písemně oznamuje orgánu ochrany přírody 

nejméně 15 dnů předem, není zde třeba povolení, pak případný zákaz (omezení) takového 

kácení zakládá nárok na náhradu újmy dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Na 

povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 se náhrada újmy nevztahuje.
284

 

 

V. Krajinný ráz a přírodní park 

 

K omezení v souhlasu či stanovisku dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny viz již 

výše citované Sdělení rozkladové komise ministra životního prostředí č. 10/2005 publikované 

ve věstníku MŽP č. 8/2005. Omezení zde nezakládá nárok na náhradu újmy, neboť se zde 

jedná se o zmírnění zákazu stanoveného zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

 

                                                           
283

 Podle § 31 zákona o ochraně přírody a krajiny lesy v národních přírodních rezervacích nelze zařazovat do 

kategorie lesů hospodářských; ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a 

nepředvídaných škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody. 
284

 Viz Sdělení rozkladové komise ministra životního prostředí č. 7/2006 uveřejněné ve věstníku MŽP č. 5/2006. 
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VI. Ostatní tituly náhrady újmy 

 

Klasifikace újmy na základě § 6 (registrace významných krajinných prvků), § 12 odst. 

3 (zřízení přírodního parku) a § 13 (přechodně chráněná plocha) je stále poněkud nejasná. 

Z uvedených ustanovení má výslovný popis újmy a její náhrady pouze § 13, vzhledem k jeho 

specifičnosti „Vznikne-li vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných podmínek 

přechodně chráněné plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu na jeho žádost finanční 

náhrada od orgánu ochrany přírody, který přechodně chráněnou plochu vyhlásil.“ lze 

dovozovat, že proces náhrady újmy dle odst. 2 § 13 má přednost před obecným popisem 

náhrady újmy dle § 58 a tento se tedy na náhradu újmy dle § 13 nepoužije.  
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Náhrada újmy ve zvláštní ochraně přírody 

 

 

Nyní již k části III. zákona o ochraně přírody a krajiny. Zde se jedná již o omezení 

vyplývající přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny, hospodaření lze tedy považovat za 

omezené nebo zakázané pouze na základě vyhlášení příslušného zvláště chráněného území a 

není třeba dokládat další rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Pokud byla povolena výjimka, 

snižuje se míra omezení a tudíž i výše náhrady.
285

 

Nejčastěji na základě části III. zákona o ochraně přírody a krajiny je jako titul nároku 

na náhradu újmy používáno omezení hospodaření z důvodu existence zvláště chráněného 

území – tedy národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní 

přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky.  

 

V rámci přípravy této práce jsem dotázala všechny čtyři správy národních parků 

ohledně jejich zkušeností s institutem vyplácení náhrad dle § 58 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Ze správ Krkonošského národního parku, Národního parku Podyjí a Národního parku 

České Švýcarsko mi bylo sděleno, že za posledních pět let nepřijaly žádnou žádost v této věci. 

Důvod je ten, že území, na kterém se rozkládají tyto tři národní parky, je převážně ve 

vlastnictví státu. Náhrady zde tedy nikdo neuplatňuje.  

 

Ze správy Národního parku Šumava jsem získala následující údaje (údaje se vztahují 

na území NP Šumava i CHKO Šumava): 

- v období 2006 – 2010 bylo podáno 54 žádostí o náhradu újmy, 

- celkem bylo ta tuto dobu vyhověno v 51 případech, 

- žádosti o náhradu újmy byly odůvodňovány zejména zákazem (omezením) úmyslných 

těžeb zejména v I. zóně, naplňování ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a § 26 odst. 1 

písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, ponechání lesa nebo jeho části 

samovolnému vývoji, ponechání asanované kůrovcové dřevní hmoty v lesních 

porostech apod. 

- ohledně náhrad nikdy nebyl veden žádný soudní spor. 

                                                           
285

 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 22.2 „Náhrada za ztížení zemědělského a 

lesnického hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 4.5.2011. 



144 

 

- výše vyplacené částky se od roku 2006 vytrvale zvyšuje, zatímco za rok 2006 bylo 

vyplaceno 497.174,- Kč, za rok 2010 to již bylo 22.338.271,- Kč, 

- výše výplaty pro jednotlivé roky jsou uvedeny v tabulce č. 10 v příloze. 

Rok 2011 nebyl v době dokončování této práce ještě uzavřen, nicméně z dostupných 

údajů je patrné, že výše kompenzace vyplacená za tento rok bude obdobná roku 2010. 

K 31.3.2012 byly podány žádosti o kompenzaci v celkové výši 23.533.555,- Kč. Z uvedené 

částky se prozatím vyčkává s výplatou 4.885.465,- Kč pro LČR na pokyn MŽP. Výše výplaty 

újmy dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny v letech 2006 – 2010 v NP a v CHKO 

Šumava ukazuje tabulka č. 11 v příloze. 

 

 

I. Zákaz hospodaření na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie 

 

Základní ochranné podmínky zvláště chráněných území závazně stanovují činnosti, 

které je na těchto územích zakázané provádět. Za jednu z nejvýznamnějších a uplatnitelných 

na v zásadě celé spektrum zvláště chráněných území lze považovat zákaz hospodařit na 

pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie (§ 16 odst. 1 písm. a), § 26 odst. 3 

písm. a), § 29 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny). Termín 

intenzivní technologie (resp. hospodaření za pomoci intenzivní technologie) zákon definuje 

jako prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny (resp. změny) v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému, přičemž pro jednotlivé typy zvláště chráněných 

území je tato definice mírně modifikována. V případě národních parků se jedná o „prostředky 

a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch“ (§ 16 odst. 1 písm. a), na území CHKO 

(I. a II. zóna) zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje „hospodařit na pozemcích mimo 

zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a 

činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či 

provádět terénní úpravy značného rozsahu“ (§ 26 odst. 3 písm. a), pro národní přírodní 

rezervace (NPR) je obdobný zákaz definován takto „hospodařit na pozemcích způsobem 

vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit 

změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat 

půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy“ (§ 29 písm. a), v 

přírodních rezervacích (PR) je zákaz „hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím 
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intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny 

v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní 

povrch“ (§ 34 odst. 1 písm. a), u národních přírodních památek již v zákonném zákazu nejsou 

zmíněny přímo intenzivní technologie, zde se zákon o ochraně přírody a krajiny omezuje 

pouze na zákaz „Změny či poškozování národních přírodních památek či jejich hospodářské 

využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je zakázáno“ (§ 35 odst. 2) a stejně tak při 

přírodní památky „Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské 

využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány“ (§ 36 odst. 2).
286

 Zajímavé je z pohledu 

síly ochrany území, že na území NP a I. a II. zón CHKO je k aplikaci zákazu nutné, aby došlo 

(docházelo) užíváním příslušné technologie hospodaření k „podstatné změně v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů“ zatímco na území NPR a PR k aplikaci zákazu 

postačuje, způsobí-li hospodaření „změnu v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystému“. Paradoxně je tedy ochrany národních přírodních rezervací a přírodních rezervací 

v tomto případě silnější než je tomu u NP a I. a II. zón CHKO neboť změna v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému ve smyslu § 29 písm. a) může být vyvolána 

použitím prakticky jakékoli technologie ovlivňující živé i neživé složky ekosystému.
287

  

 

Definici intenzivní technologie zákon o ochraně přírody a krajiny neobsahuje. 

Hospodařit na pozemcích ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o ochraně přírody a 

krajiny znamená vykonávat na nich činnost související s jejich správou (údržbou), tj. 

spravovat (udržovat) je v obecném smyslu slova. Nejedená se zde tedy pouze o činnosti 

vedoucí k získání výnosu z pozemků, ale o veškeré činnosti vedoucí k udržení pozemků 

v požadovaném stavu. Technologiemi jsou zde míněny zejména prostředky (stroje, nástroje, 

technické pomůcky, chemické prostředky atd.) a s nimi spojení pracovní činnosti (pracovní 

úkony, výrobní postupy atd.) používané při hospodaření na pozemcích. Intenzita je pak 

vyjádřením míry účinnosti technologie při vyvolání změn dotčeného objektu; ve smyslu 

tohoto zákazu jsou pak dotčeným objektem ekosystémy nacházející se na území příslušných 

zvláště chráněných oblastí
288

 a mírou jsou technologií vyvolané (podstatné) změny 

v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci těchto ekosystémů. Intenzivními technologiemi 

jsou tedy takové technologie (prostředky a činnosti), které mohou způsobit (podstatnou) 

                                                           
286

 Za poškození se tedy považují takové zásahy a činnosti, v jejichž důsledku dojde k zániku nebo negativní 

změně předmětu ochrany, kvůli němuž byla NPP či PP zřízena (geologický útvar, populace chráněného živočich 

či rostliny,…). 
287

 Viz Miko L., Borovičková H. a kol.: „Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář“, 2. vydání, C.H.Beck 

2007, str. 168. 
288

 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. l) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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změnu v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Za podstatnou změnu se 

považují takové změny, které přímo či nepřímo vedou k zániku některé přirozené složky 

ekosystému.
289

 

Dle Metodického listu Agentury přírody a krajiny České republiky č. 6 z roku 2006 se 

za intenzivní technologie pro území NP a CHKO (I. a II. zóna) považuje např. pro lesní 

pozemky a porosty: obnovní a výchovné postupy uplatňované v lesních porostech, které 

vedou k dlouhodobému nahrazení hlavní dřeviny, tvořící přirozenou složku ekosystému na 

daném stanovišti, jinou dřevinou v rámci daného porostu či celoplošné hnojení nebo vápnění 

lesních porostů; pro zemědělské pozemky a porosty: obnova travních porostů pomocí orby, 

herbicidu či přísevem či hnojení travních porostů průmyslovými hnojivy a kejdou a pro 

rybníky: zavádění farmových chovů vodní drůbeže nebo vyhrnování okrajů rybníků nebo 

ukládání sedimentů po obvodu rybníka.
290

 Pro NPR a PR se za příklady zakázaných činností 

uvádí pro lesní pozemky a porosty: provádění úmyslných i nahodilých těžeb v lesních 

porostech mající za následek vznik holiny, vyklízení dřeva z přirozených lesních porostů, či 

zalesňování holých ploch v přirozeně mezernatých nezapojených lesních porostech (lesostepi, 

rašeliniště, porosty při horní hranici lesa apod.) s předpokladem vytvoření zapojených lesních 

porostů; pro zemědělské pozemky a porosty: orba pozemků, obnova travních porostů pomocí 

orby, herbicidu či přísevem a pro rybníky: chov vodní drůbeže, přikrmování, hnojení a 

vápnění rybníků či odbahňování.
291

  

Pro posouzení, zda se jedná o nedovolený způsob hospodaření, je nezbytné posoudit, 

zda tento má vliv na předmět ochrany, pro který bylo příslušné zvláště chráněné území 

zřízeno. S ohledem na účel zřízení národního parku a definici jeho využití (§ 15 odst. 2 … 

zachování a zlepšení přírodních poměrů …“), obdobně pro CHKO (§ 25 odst. 2 „…udržovat a 

zlepšovat jejich přírodní stav a zachovat a vytvářet optimální ekologické funkce těchto 

území…“), a na definici účelu pro zřízení národní přírodní rezervace (§ 28 odst. 2 „...uchovat 

či zlepšovat dosavadní stav přírodního prostředí“), je zřejmé, že jsou v těchto případech 

základními ochrannými podmínkami zakázány pouze takové činnosti, které jsou v rozporu s 

cílem ochrany přírody, nebo které by mohly poškodit předmět ochrany přírody v těchto 

územích, resp. konkrétní NPR nebo PR. Na hospodaření se tedy pohlíží přes důsledky, které 

nesmí prováděná činnost naplnit. Doporučený způsob hospodaření jako co nejúplnější výčet 

prostředků a činností, které ještě nenaplňují ustanovení zákazu intenzivního hospodaření v 

                                                           
289

 Viz Miko L., Borovičková H. a kol.: „Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář“, 2. vydání C.H.Beck 

2007, str. 139 a 140. 
290

 Příloha č. 1 Metodického listu Agentury přírody a krajiny České republiky č. 6 z roku 2006. 
291

 Příloha č. 2 Metodického listu Agentury přírody a krajiny České republiky č. 6 z roku 2006. 
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konkrétním zvláště chráněném území, stanoví podrobně orgán ochrany přírody v návrhové 

části plánu péče o chráněné území včetně podmínek provádění těchto činností.
292

 Tento výčet 

slouží jako návod pro hospodáře při využívání pozemků s tím, že tyto činnosti a podmínky 

jejich provádění zůstanou doporučené, avšak provádění intenzivnějších zásahů bude vázané 

na povolenou výjimku dle ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny.
293

  

 

Další zákazy, které lze u jednotlivých kategorií zvláště chráněných území nalézt jsou 

částečně uvedeny samostatně, částečně (a poněkud nelogicky) u již výše uvedeného zákazu 

intenzivního hospodaření, nicméně bez ohledu na jejich přiřazení k tomuto zákazu, je nutno 

na ně pohlížet jako na samostatné a nesouvisejících se zákazem techniky intenzivního 

hospodaření. 

 

II. Nevratné poškozování půdního povrchu 

 

Jedná se o nevratné poškozování půdního povrchu – tento zákaz je u všech typů 

zvláště chráněných území (kromě NPP a PP) uveden v rámci zákazu intenzivního hospodaření 

(§ 16 odst. 1 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 29 písm. a), § 34 odst. 1 písm. a)). Poškozování 

půdního povrchu (a to jak lesního tak zemědělského) spočívá ve skrývce nebo přemisťování 

svrchních vrstev půdy pomocí mechanizace nebo jejím vlivem. Problematické se zde jeví 

zejména poškozování lesního půdního povrchu
294

 v souvislosti se zpracováním přírodních 

kalamit (vichřice, sníh apod.).
295

 Zde je na místě jistá připravenost vlastníků lesů na takovéto 

situace (poválky z klestu i betonových panelů, mostky přes vodoteče, případně lanovky v 

                                                           
292

 Např. v Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007 – 2016 je jako cíl ochrany 

přírody a krajiny v CHKO uvedeno „uchování typického rázu krajiny při zachování pestré škály druhově 

bohatých přirozených a polopřirozených společenstev se vzácnými druhy rostlin a živočichů“, k problematice 

intenzivních technologií je zde v kapitole 2.2.2.3 Další obecná doporučení k aktivitám na zemědělské půdě 

uvedeno: „…nehnojit průmyslovými hnojivy ani prasečí kejdou, neprovádět obnovu ani rychloobnovu, 

nepoužívat herbicidy“. 
293

 Metodický list Agentury přírody a krajiny České republiky č. 6 z roku 2006. 
294

 Z hlediska biodiverzity je lesní půda nejbohatší nikou lesního ekosystému, z vodohospodářského hlediska je 

kompartmentem s největší vodní vazebnou kapacitou. Na stavu půdy přímo závisí stav lesních porostů. Pro její 

správné fungování je podstatná zejména struktura (pórovitost, půdní agregáty), půdní organismy, množství a stav 

humusu. Bláha J., Baláž E., Simon O.: „Poškození lesní půdy škodí budoucímu lesu i vodám“, in Lesnická práce, 

časopis pro lesnickou vědu a praxi, 2007, č. 11/07. 
295

 Jako příklad lze uvést kalamitu způsobenou orkánem Kyrill v noci z 18. na 19. ledna 2007. Po něm zůstaly na 

mnoha místech velké plochy vyvrácených či přelámaných stromů. K nejvíce postiženým oblastem patří Národní 

park Šumava a Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice. Orkán Kyrill dosahoval rychlosti větru 38 m/s, což 

není nijak extrémní číslo, přesto však v 69 000 ha NP Šumava padlo 840 000 m
3
 stromů a v Boleticích padlo na 

15 000 ha přes 600 000 m
3
 stromů. K takto rozsáhlé kalamitě by pravděpodobně nedošlo, nebyla-li by lesní půda 

na těchto územích poškozena intenzivní těžbou ve smrkových porostech v předešlém období za pomoci těžké 

techniky. Více viz: Bláha J., Baláž E., Simon O.: „Poškození lesní půdy škodí budoucímu lesu i vodám“, in 

Lesnická práce, časopis pro lesnickou vědu a praxi, 2007, č. 11/07. 
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problémových lokalitách), aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování půdy. Za nevratné 

poškození se pak považuje zásah, který neumožňuje regeneraci původních vlastností půdy 

přirozenou cestou. Jedná se např. o jakékoliv mechanické poškození půdního povrchu mající 

za následek erozi a nevratný odnos svrchních vrstev půdy. 

 

III. Změna vodního režimu 

 

Dalším vícekrát se vyskytujícím zákazem je změna vodního režimu (u NP je navíc 

uvozeno slovem „stávající“ – § 16 odst. 1 písm. j), zákaz platí pro I. a II. zónu CHKO – § 26 

odst. 3 písm. a), § 29 písm. a)). Za změnu vodního režimu pozemků se považuje zásah 

člověka, v jehož důsledku dojde ke zrychlení nebo ke zpomalení odtoku vody z daného 

území, nebo ke zvýšení či snížení hladiny povrchové i podzemní vody v daném území.
296

  

 

IV. Zákaz hnojení, používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů, 

zákaz chemizace 

 

V oblasti zemědělského obhospodařování půdy je nutno zmínit zákaz hnojení, 

používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů
297

 pro I. zónu NP (§ 16 odst. 2 

písm. d)) a pro I. zónu CHKO (§ 26 odst. 2 písm. d)). 

 

Na rozdíl od národních parků, se speciálně pro I. a II. zónu CHKO a dále pro NPR 

v zákoně o ochraně přírody a krajiny (§ 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a)) vyskytuje zákaz 

používání biocidů resp. zákaz chemizace. Opět je zde poněkud nelogicky silnější ochrana pro 

NPR než pro CHKO neboť zákaz používání biocidů, což jsou chemické látky, které způsobují 

smrt živočichů či úhyn rostlin (řadí se sem i pesticidy, používané k hubení škodlivého hmyzu 

a plevelů
298

) lze nepochybně podřadit pod zákaz chemizace jako obecnějšího pojmu. 

Logičtější by tedy spíše byla posloupnost opačná. Zákazem chemizace se má na mysli 

jakákoli aplikace chemických látek do přírody, tedy i vápnění. 
                                                           
296

 Jedná se např. o takové činnosti jako čištění stávajících odvodňovacích příkopů (obnova původní funkce 

zanesených příkopů), budování nových odvodňovacích příkopů, překládání koryt vodních toků, zprůtočňování 

zazemněných říčních ramen, budování hrází zabraňujících odtoku vody nebo zvyšujících hladinu vody, 

manipulace s vodní hladinou ve vodních nádržích a rybnících v rozporu se schváleným manipulačním řádem, 

vykácení lesního porostu na rašeliništích a rašelinných půdách. Viz Metodický list Agentury přírody a krajiny 

České republiky č. 6 z roku 2006. 
297

 Kejda je tekuté statkové hnojivo, částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat a 

zbytků krmiv s podílem technologické vody. 
298

 Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách 

potravin i krmiv. Podle biologické účinnosti se dělí na insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy a další. 
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V. Zákaz provádět terénní úpravy 

 

Dalším zákazem potencionálně zakládajícím nárok na náhradu újmy je „zákaz 

provádět terénní úpravy značného rozsahu“ ((§ 26 odst. 3 písm. a)), resp. zákaz „provádět 

terénní úpravy“ (§ 29 písm. a)). Co se rozumí terénní úpravou je popsáno ve stavebním 

zákoně, který definuje terénní úpravu v § 3 odst. 1 jako „zemní práce a změny terénu, jimiž se 

podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi 

související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro 

zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu“. Pro vymezení, zda jsou konkrétní zemní 

práce terénní úpravou, je rozhodující, zda se jimi podstatně mění vzhled prostředí nebo 

odtokové poměry v krajině. Lze říci, že požadavek „změny vzhledu prostředí nebo odtokových 

poměrů“ je pojmovým znakem terénních úprav.
299

 Za terénní úpravu značného rozsahu lze 

považovat zásah měnící vzhled a tvářnost krajiny; přitom je nutné posoudit zejména celkovou 

dotčenou plochu, objem přesunutého materiálu, měřítko změn morfologie terénu ve vztahu k 

okolním tvarům přirozeného terénu a vliv na vodní režim dotčených pozemků.
300

 

 

Ochrana se nevztahuje pouze na chráněná území, ale i na jejich ochranná pásma (s 

výslovně uvedenou výjimkou pro CHKO), která tvoří určitá přechodová území mezi 

chráněným územím a ostatním územím. Ochranná pásma se stanovují pouze pro maloplošná 

chráněná území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace 

nebo přírodní památky), u národních parků je aktuálně situace taková, že pro NP Šumava a 

NP České Švýcarsko tvoří tuto přechodovou zónu sousedící CHKO, NP Podyjí a Krkonošský 

                                                           
299

 Z hlediska územního rozhodování je klíčový § 80 odst. 2 písm. a) a písm. c) stavebního zákona obsahující 

obecný princip, dle kterého terénní úpravy podléhají územnímu rozhodování, konkrétně územnímu rozhodnutí o 

využití území. Tato obecná zásada je prolomena § 78 odst. 3 stavebního zákona, kdy za splnění tam stanovených 

podmínek lze územní rozhodnutí o změně využití území nahradit veřejnoprávní smlouvou a § 96 stavebního 

zákona, kdy specifikované terénní úpravy podléhají pouze územnímu souhlasu. Z hlediska stavebního zákona se 

rozlišují tři kategorie terénních úprav. Jde o terénní úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§ 103 

odst. 1 písm. f) stavebního zákona), terénní úpravy podléhající ohlášení (§ 104 odst. 2 písm. f) stavebního 

zákona)a terénní úpravy, jejichž realizace předpokládá vydání stavebního povolení (§ 115 stavebního zákona). 

Převzato z: Vašíková J., Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, „Terénní úpravy ve světle stavebního zákona“ 

in Právní rádce, 23.6.2010.  
300

 Metodický list Agentury přírody a krajiny České republiky č. 6 z roku 2006. 
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NP ochranná pásma mají (vymezená v nařízení vlády č. 165/1991 Sb. pro Krkonošský NP
301

 a 

č. 164/1991 Sb. pro NP Podyjí
302

). 

Zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 37) rozeznává dva typy ochranných pásem – 

vyhlášené orgánem ochrany přírody (normativním správním aktem) a existující přímo ze 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Orgánem příslušným k vyhlášení ochranného pásma je 

orgán příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území a vyhlašuje jej stejným postupem jako 

zvláště chráněné území. Ve vyhlášení ochranného pásma (resp. přímo ve zřizovacím právním 

předpise příslušného zvláště chráněného území) lze „vymezit činnosti a zásahy, které jsou 

vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody“. Dle odst. 2 § 37 je souhlas orgánu 

ochrany přírody explicitně nutný ke „stavební činnosti, terénním a vodohospodářským 

úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku“ (toto platí v obou 

případech – ať se jedná o vyhlášené ochranné pásmo nebo ochranné pásmo existující přímo 

na základě zákona o ochraně přírody a krajiny). Není-li ochranné pásmo vyhlášeno, přímo ze 

zákona o ochraně přírody a krajiny je stanoveno „do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště 

chráněného území“. Finanční náhrada podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 

se hradí v obou případech, a to v případě, že souhlas není udělen nebo je udělen souhlas 

s podmínkami, které samotné představují omezení ve smyslu § 58 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Pokud je udělen bezpodmínečný souhlas, finanční náhrada za omezení logicky 

nepřísluší.
303

 

 

VI. Závazné stanovisko (předchozí souhlas) podle § 44 odst. 3. 

 

Posledním právním titulem podle části třetí zákona o ochraně přírody a krajiny je 

závazné stanovisko (předchozí souhlas) podle § 44 odst. 3. Pokud jsou ve zřizovacím právním 

předpise zvláště chráněného území uvedeny činnosti, které jsou vázány na souhlas orgánu 

ochrany přírody, pak neudělení tohoto souhlasu zakládá nárok na náhradu škody ve smyslu 

ustanovení § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Pochopitelně pokud je souhlas udělen bez 

podmínek, finanční náhrady stejně jako v předchozím případě nepřísluší.  

                                                           
301

 Ustanovení § 11 nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví 

podmínky jeho ochrany, ochranné pásmo je vymezeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. 
302

 Ustanovení § 12 nařízení vlády č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky 

jeho ochrany, ochranné pásmo je vymezeno v příloze č. 3 tohoto nařízení. 
303

 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 22.2 „Náhrada za ztížení zemědělského a 

lesnického hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 4.5.2011. 
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Náhrada újmy v územích soustavy Natura 2000 

 

 

Jak již bylo řečeno evropská soustava chráněných území Natura 2000 je na území 

České republiky tvořena vymezenými ptačími oblastmi (PO) a vyhlášenými evropsky 

významnými lokalitami (EVL) (§ 3 odst. 1 písm. r) zákona o ochraně přírody a krajiny. U 

EVL jsou rozlišovány dva stupně v procesu jejich vyhlašování, první „národní“ stupeň 

spočívá v zařazení EVL do národního seznamu lokalit
304

 naplňující kritéria Evropského 

společenství pro zařazení do evropského seznamu lokalit
305

 a druhý „evropský“, kdy již je 

lokalita zařazena do evropského seznamu. V prvním stupni požívají EVL tzv. „předběžné 

ochrany“ dle § 45b zákona o ochraně přírody a krajiny. Předběžná ochrana EVL přestává 

platit dnem následujícím po dni jejich vyhlášení za evropsky významnou lokalitu zařazenou 

do evropského seznamu (od tohoto okamžiku již požívají „řádné“ ochrany v souladu 

s předpisy EU, resp. předpisy národními), nebo poté, co bylo rozhodnuto o jejich nezařazení 

do evropského seznamu.
306

 Formou předběžné ochrany jsou zajištěny i tzv. sporné lokality, 

tedy takové, o jejichž zařazení do národního, resp. evropského seznamu je veden spor mezi 

Českou republikou a Komisí a to až do rozhodnutí.
307

 

Ustanovení § 45b zákona o ochraně přírody a krajiny v odst. 1 explicitně stanoví, že 

„Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality 

je zakázáno.“ Pro vyloučení pochybností o týkající se statutu hospodaření na těchto územích 

je v druhé větě uvedeného ustanovení upřesněno, že „Za poškozování se nepovažuje řádné 

hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle 

§ 69 tohoto zákona“ (zákona o ochraně přírody a krajiny). Běžné hospodaření tedy nemůže 

být z důvodu ochrany EVL a sporných lokalit omezeno neboť není způsobilé přivodit 

jmenovaným lokalitám újmu a nárok na finanční kompenzaci tedy z tohoto titulu nevzniká. 

 

Ustanovení § 45c již řeší ochranu EVL zařazených do evropského seznamu.
308

 Tyto 

lokality je zakázáno ničit a poškozovat a lze je využívat pouze tak, aby nedošlo k jejich 

                                                           
304

 Viz § 3 odst. 1 písm. q) bod 1. zákona o ochraně přírody a krajiny. 
305

 Viz § 3 odst. 1 písm. q) bod 1. zákona o ochraně přírody a krajiny. 
306

 Ustanovení § 45b odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
307

 Viz § 3 odst. 1 písm. q) bod 2. zákona o ochraně přírody a krajiny. 
308

 Dne 5. 10. 2009 schválila vláda ČR usnesením č. 1247 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 

301/2007 Sb. Novela nařízení vlády č. 371/2009 Sb. vešla v účinnost dnem opublikování ve Sbírce zákonů, tzn. 

dne 3. 11. 2009. 
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„…závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení a aby nebyla narušena jejich 

celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí ten, kdo 

tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.“
309

 Náhrada újmy se v 

těchto případech poskytuje, pokud souhlas není udělen nebo je udělen souhlas s podmínkami, 

které představují omezení ve smyslu § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny (žádost je 

akceptovatelná, směřuje-li k poskytnutí náhrady újmy vzniklé ze zákona – § 45c odst. 2 věta 

první). Je-li udělen souhlas bez takovýchto podmínek, náhrada nepřísluší.
310

 Nutno doplnit, že 

ochrana dle § 45c zákona o ochraně přírody a krajiny se u EVL uplatní pouze tehdy, není-li 

tato chráněna již dle části III. zákona o ochraně přírody a krajiny (ochrana dle části II. a V. a 

ustanovení § 45h a § 45i nejsou tímto dotčeny).
311

  

 

Vedle EVL je soustava Natura 2000 tvořena na území České republiky 41 ptačími 

oblastmi. PO vymezuje vlády ČR nařízením, v rámci těchto jednotlivých nařízení vlády je 

možno vymezit, které činnosti jsou vázány na souhlas orgánu ochrany přírody.
312

 Není-li 

souhlas k takto definovaným činnostem udělen, vzniká nárok na náhradu újmy. O způsobu 

hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít 

smlouvu. Pokud smlouva stanoví specifikace činností, pro jejichž provádění je nutné nejprve 

získat souhlas orgánu ochrany přírody, pak se tento souhlas se pro danou činnost prováděnou 

vlastníkem nebo nájemcem pozemku nevyžaduje.  

 

                                                           
309

 Viz § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
310

 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 22.2 „Náhrada za ztížení zemědělského a 

lesnického hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 4.5.2011. 
311

 Jedná se o institut tzv. základní ochrany. 
312

 Např. pro Ptačí oblast Rožďalovické rybníky, která byla vyhlášena nařízením vlády č. 606/2004 ze dne 27. 

října 2004 jsou v § 3 tohoto nařízení stanoveny např. tyto činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany 

přírody: měnit druh pozemků a způsoby jejich využití, zavádět faremní chovy vodní drůbeže, hnojit rybníky a 

louky kejdou nebo při obhospodařování rybníků používat biocidy. Pro jmenovanou PO, kde předmětem ochrany 

jsou populace motáka pochopa (Circus aeruginosus) a jeřába popelavého (Grus grus) a jejich biotopy je 

zpracován také „Souhrn doporučených opatření“, který „slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování 

populací motáka pochopa a jeřába popelavého v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto 

účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše uvedenými druhy na dostatečně velkých 

plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO.“ 
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Náhrada újmy a zvláštní druhová ochrana 

 

 

I. Památný strom 

 

Prvním potencionálním titulem k náhradě újmy je zde vymezení činností a zásahů 

škodlivých pro památný strom resp. jeho ochranné pásmo dle § 46 zákon a o ochraně přírody 

a krajiny. Opět je zde rozlišeno ochranné pásmo vyhlášené normativním správním aktem 

orgánem ochrany přírody a zákonné ochranné pásmo, které má každý památný strom „ve 

tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí“ (§ 

46 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). V tomto ochranném pásmu jsou zakázány pro 

památný strom všechny škodlivé činnosti, „například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, 

chemizace.“ Nárok na náhradu může vzniknout u obou typů ochranného pásma, opačně platí, 

že náhrada přísluší, pouze pokud souhlas nebyl udělen, resp., byl-li udělen s podmínkami, 

které samotné představují omezení ve smyslu § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Právní 

titul k náhradě újmy zde popsaný je však velmi zřídka uplatňován. 

 

II. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů 

 

Naopak poměrně častou záležitostí je požadavek na náhradu újmy z titulu výskytu 

zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Omezení může vyplývat přímo ze zákona o 

ochraně přírody a krajiny, to znamená, že není třeba doložit žádost o náhradu újmy 

rozhodnutím, kterým nebyla povolena výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště 

chráněných živočichů či rostlin. Pokud byla výjimka povolena, mohlo dojít ze snížení míry 

omezení a tudíž snížení i výše náhrady.
313

  

Rozhodování o přiznání náhrady újmy a její výši je v těchto případech poměrně 

složité, v mnoha případech je těžké prokázat, že k dotčení ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů skutečně došlo a v jakém rozsahu. Kompetentní orgán k vyhodnocení výše 

uvedeného tj. rozsahu a skutečnosti dotčení ochranných podmínek jsou jednotlivé orgány 

ochrany přírody místně příslušné k povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. 
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 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 22.2 „Náhrada za ztížení zemědělského a 

lesnického hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 4.5.2011. 
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Ustanovení § 49 specifikuje základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin. 

Tyto je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též 

zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje 

nebo výměny. V odst. 2 tohoto ustanovení jsou uvedeny výjimky, pro který dané zákazy 

neplatí – zde je nutno upozornit na výjimku uvedenou zde pod písm. a) kde je specifikováno, 

že zvláště chráněné rostliny, které „rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny, 

poškozovány nebo rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti s běžným obhospodařováním 

těchto kultur“, kdy za „běžné obhospodařování se nepovažují zásahy, při kterých může dojít 

ke změně hydrologických půdních poměrů, půdního povrchu či chemických vlastností 

prostředí, kromě zásahů při obvyklém hospodaření v lesích podle platného LHP“ (odst. 3 § 

49)
314

 nicméně hned v navazujícím odst. 4 je uvedeno, že uvedený zákaz neplatí pro rostliny 

kriticky a silně ohrožené. Shrnu-li tedy výše uvedené, pak pro rostlinné druhy zařazené 

v kategorii ohrožených v této souvislosti nevzniká omezení ve smyslu § 58 zákona o ochraně 

přírody a krajiny, naopak pro rostlinné druhy z kategorie kriticky a silně ohrožené byť rostou 

přirozeně v rámci jiných rostlinných společenstev a jsou s nimi ničeny v rámci běžného 

obhospodařování, je nutné získat výjimku dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Udělení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny lze pro běžné 

obhospodařování pozemků s výskytem kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin nahradit 

na základě odst. 4 § 49 zákona o ochraně přírody a krajiny dohodou mezi orgánem ochrany 

přírody a vlastníkem nebo nájemcem pozemků. Pokud je takovouto dohodou o způsobu 

hospodaření omezeno hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

vzniká nárok na náhradu újmy.  

 

Ustanovení § 50 stanovující základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů 

je koncipování obdobně jako § 40 pro rostliny. Ustanovení § 40 odst. 2 stanovuje obecné 

zákazy: „Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, 

zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, 

poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je 

držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.“ 
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 Více jsou tyto rozvedeny v § 15 vyhlášky: „Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních 

poměrů, se považuje zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny 

vodních ploch. Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese. Za 

zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání 

jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných 

druhů rostlin.“ 
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Nicméně opět hned následující odst. 3 stanovuje výjimky z výše uvedeného pravidla, které 

„se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 

prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku 

nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého 

provozu“. Co se rozumí běžným obhospodařováním nemovitostí, není blíže definováno ani 

zákonem o ochraně přírody a krajiny ani žádným prováděcím předpisem. K takovému zásahu 

je nutné předem opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody vyjma případů, kdy 

jde „o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti 

leteckého provozu“. Z textu ustanovení lze dovodit, že v těchto třech případech není třeba 

takové stanovisko opatřit vůbec, což ovšem není zcela v souladu se smyslem celého zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Domnívám se, že by bylo na místě zde zakomponovat obdobnou 

ohlašovací povinnost jako v případě povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 4, kde je 

stanovena ohlašovací povinnost alespoň po provedení zásahu. Opět však výjimka dle § 50 

odst. 3 neplatí pro druhy živočichů z kategorie silně a kriticky ohrožených. Nárok na náhradu 

újmy tak vzniká pouze za předpokladu, že dojde k vydání negativního stanoviska nebo 

stanoviska s podmínkami představujícími omezení ve smyslu § 58 zákona o ochraně přírody a 

krajiny pro druhy patřící do kategorie ohrožených. Pro kategorie silně a kriticky ohrožených 

zvláště chráněných druhů živočichů platí základní ochranné podmínky uvedené v § 50 odst. 2 

(zde lze zákaz prolomit pouze formou výjimky dle § 56). 
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Náhrada újmy za omezení a zákaz činnosti 

 

 

Posledním typem omezení, které může zakládat nárok na náhradu újmy, je omezení 

hospodaření, které může vyplynout také z rozhodnutí dle § 66 zákona o ochraně přírody a 

krajiny, kterým orgán ochrany přírody stanovuje omezující podmínky či přímo zakazuje 

činnost, která není za normálních okolností zákonem o ochraně přírody a krajiny zakázaná, 

ale která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště chráněných částí 

přírody.
315

 Jde o nástroj regulace činností jinak dovolených a lze jej použít tehdy, kdy teprve 

z činnosti subjektu vyplývá možnost (hrozba) nedovolené změny přírody. Tento nástroj má 

tedy výrazně preventivní charakter. Subjekty by měly být omezeny jen v takovém rozsahu, 

aby bylo dosaženo žádoucího preventivního účelu, tj. v rozsahu co nejmenším, který však 

ještě postačuje k ochraně před nedovolenou změnou části přírody. Jde totiž o podstatný zásah 

do práv těchto subjektů spočívající např. v omezení výkonu vlastnického práva či omezení 

práva podnikat a provozovat hospodářskou činnost.
316

 Pokud tedy rozhodnutí zakáže či 

stanoví omezující podmínky pro hospodaření, vzniká zde nárok na náhradu újmy. 

 

Přehled částek vyplacených v letech 2004 – 2010 jako náhrada újmy dle § 58 zákona o 

ochraně přírody a krajiny je uveden v tabulce č. 1 v příloze. 

Vývoj úspěšnosti žádostí (poměr částek žádaných a vyplacených) v letech 2004 a 1010 

je graficky znázorněn v tabulce č. 2 v příloze. 

Poměr vyplacených částek za náhradu újmy v lesích (tzv. PUPFL – pozemky určené k 

plnění funkcí lesa), na pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF) a na rybnících v letech 

2004 – 2010 je graficky znázorněn v tabulce č. 3 v příloze. 
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 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 22.2 „Náhrada za ztížení zemědělského a 

lesnického hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 4.5.2011. 
316

 Viz Miko L. a kol.: „Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář“, C.H.Beck 2007, str. 265. 
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SHRNUTÍ 

 

Lze konstatovat, že Česká republika má institut náhrad koncipován nejen velice široce, 

ale a v mnoha ohledech nejednoznačně. Nejasnosti přetrvávají zejména ve věci oprávněnosti 

státního podniku v pozici žadatele, k čemuž nemalou měrou přispívají soudy svými 

nehomogenními rozhodnutími i Ministerstvo životního prostředí svými nekonzistentními 

výklady příslušných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Do budoucna by jistě 

bylo vhodné tuto věc vyjasnit a upřesnit nejenom postavení státního podniku v pozici 

žadatele, ale i postavení nájemců půdy ve vlastnictví státu. 

Aktuálně probíhají diskuze na úrovni AOPK a MŽP, které by měly vést zejména 

k úpravě postupů dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Navrhovaná řešení směřují k 

úpravě čerpání náhrad na státní půdě (resp. k omezení takového čerpání novelou zákona o 

ochraně přírody a krajiny) a k větší paušalizaci těchto náhrad (zde se uvažuje o nové vyhlášce, 

která by zavedla sazby paušálu za jednotlivá omezení, což se jeví rozumným zejména 

s ohledem na současný problém se složitými výpočty v případě náhrad za újmy na lesnickém 

hospodaření). 

Problematicky se jeví i samotný postup při rozhodování o náhradách újmy. Nárok na 

náhradu újmy má soukromoprávní charakter, avšak vyjádřený ve veřejnoprávním předpise, 

rozhodování o jeho přiznání se neděje ve správním řízení a výsledkem je jakési „rozhodnutí“, 

které nemá znaky rozhodnutí dle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 

Vše výše uvedené činí z rozhodování o přiznání náhrad za újmy dle § 58 zákona o 

ochraně přírody a krajiny nejasnou a nejednoznačnou záležitost. Zdá se však, dle aktuálního 

vývoje diskuzí k dané problematice, že v nejbližší době dojde k úpravě této problematiky, 

k jejímu zjednodušení a zpřehlednění jak pro žadatele (vlastníky a nájemce), tak pro příslušné 

orgány ochrany přírody.  
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ČÁST 3. 

Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

živočichy 

 

 

Vedle náhrad za ztížení zemědělského a lesního hospodaření dle § 58 zákona o 

ochraně přírody a krajiny je v českém právním řádu zakotven ještě jeden obdobný finanční 

institut a tím je náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle 

zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy (dál jen „zákon o škodách“), který byl přijat v dubnu roku 2000. Má 

za cíl mírnit konflikt mezi zájmy ochrany přírody a vlastníky domestikovaných zvířat, 

rybníků, zemědělských či lesnických pozemků apod.  

Zákon o škodách specifikuje jednak druhy zvláště chráněných živočichů, které jsou 

způsobilé způsobit škodu ve smyslu zákona o škodách a dále objekty, na kterých musí být 

škoda způsobena, aby bylo možno ji na základě zákona o škodách nahradit. K provedení 

zákona o škodách byla vydána prováděcí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště 

chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich 

hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních 

porostech (dále jen „vyhláška 360/2000“), která je však jen velmi obecná a z pohledu 

zejména výpočtů škod nedostatečná. 

Způsobenou škodu lze ze zákona o škodách hradit u těchto sedmi vybraných zvláště 

chráněných druhů živočichů:  

• bobr evropský (Castor fiber); 

• vydra říční (Lutra lutra); 

• kormorán velký (Phalocrocorax carbo); 

• los evropský (Alces alces); 

• medvěd hnědý (Ursus arctos); 

• rys ostrovid (Lynx lynx); 

• vlk (Canis lupus). 
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Náhrada škody se na tyto živočichy nevztahuje, pokud jsou jedinci, kteří škodu 

způsobili, chováni v zajetí člověka nebo z tohoto zajetí uprchli (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o 

škodách). 

Za splnění podmínek stanovených zákonem o škodách lze hradit škodu prokazatelně 

způsobenou na území ČR vybraným živočichem na:  

• životě a zdraví fyzické osoby – náhrada škody se nevztahuje na případy, kdy 

byla způsobena fyzické osobě v rámci jejích pracovněprávních vztahů jako pracovní úraz 

nebo vznikla lovci při lovu vybraného živočicha, který škodu ve smyslu zákona způsobil (viz 

§ 5 odst. 2 písm. b) a c) zákona o škodách); 

• vymezených domestikovaných zvířatech – skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a 

vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata (§ 2 písm. a) zákona o 

škodách);
317

 

• psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat – psi těžkého 

plemene sloužící k hlídání vymezených domestikovaných zvířat před útoky šelem, včetně 

kříženců těchto plemen (např. slovenský čuvač, německý ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs, 

pyrenejský pastevecký pes) (§ 2 písm. e) zákona o škodách); 

• rybách (§ 2 písm. d) zákona o škodách) – škoda se hradí na rybách, pokud byla 

způsobena kormoránem velkým, anebo vydrou říční, která se na místě vzniku škody 

prokazatelně vyskytovala; byla-li škoda způsobena vydrou říční na rybách v sádkách, rybích 

líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, poskytne se náhrada 

škody jen tehdy, pokud tyto byly v době vzniku škody oploceny a na případném přítoku a 

odtoku vody opatřeny mřížkami bránícími vniknutí vydry (§ 6 odst. 2 zákona o škodách, viz 

níže); 

• včelstvech a včelařském zařízení; 

• nesklizených polních plodinách – náhrada se neposkytne, pokud nebyly 

sklizeny v agrotechnických lhůtách obvyklých pro dané území (pokud ale polní plodiny 

nebyly sklizeny v agrotechnické lhůtě z důvodů hodných zřetele, např. z důvodu ochrany 

přírody, náhrada škody se poskytne) (§ 6 odst. 3 zákona o škodách); 

• trvalých porostech;  

• uzavřených objektech a movitých věcech v uzavřených objektech – náhradu 

škody na uzavřených objektech lze poskytnout i v případě, že škoda nebyla způsobena přímo 

                                                           
317

 Toto platí pouze za podmínky pokud „…byli umístěni v době vzniku škody v uzavřeném objektu nebo 

elektrickém ohradníku anebo při jejich umístění v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo elektrický 

ohradník byli pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa“, resp. byli „…umístěni v době vzniku 

škody v uzavřeném objektu“ (§ 6 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o škodách). 
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vybraným zvláště chráněným živočichem, ale způsobila ji vymezená domestikovaná zvířata v 

důsledku napadení zvláště chráněným živočichem (§ 6 odst. 4 zákona o škodách).
318

 

 

Zákon o škodách je koncipován zejména k náhradě škod způsobených velkými 

šelmami (medvěd, vlk, rys), nicméně je spíše užíván k náhradě škod na rybách způsobených 

kormoránem a vydrou, případně na škody způsobené na dřevinách a plodinách bobrem.
319

 

Toto vychází jednak z početní převahy uvedených živočichů oproti velkým šelmám na území 

ČR, jednak z
320

 aktivity zejména rybářských svazů a podnikatelů v rybářství (např. Český 

rybářský svaz), kteří aktivně vystupují proti ochraně těchto z jejich pohledů „škůdců“ a 

každoročně uplatňují náhrady za škody způsobené těmito živočichy na rybách vůči státu.  

Aktuálně je nejvyšší částka vyplácená na základě zákona o škodách spojena se 

škodami způsobenými kormoránem velkým
321

 a vydrou říční. Oba druhy jsou v ČR zařazeny 

mezi zvláště chráněné druhy, vydra v kategorii druh silně ohrožený a kormorán v kategorii 

ohrožený druh. V současné době je MŽP připravována novela vyhlášky, která by měla vyřadit 

kormorána velkého ze seznamu zvláště chráněných druhů (pravděpodobně tedy bude nutné jej 

vyřadit i ze seznamu zákona o škodách).
322

 Nyní je návrh novely vyhlášky ve fázi 

mezirezortního posouzení (připomínkové řízení bylo ukončeno k 19.6.2012) a platit by měla 

od 1.9.2012. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vypracovala metodiky pro výpočet škod 
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 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 21.1 „Uplatňování zákona 115/2000 Sb., o 

poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy“ ze dne 21.5.2010. 
319

 U nás bobr v současnosti obývá šest hlavních oblastí – dolní Labe (od státní hranice po Ústí nad Labem), 

jihozápadní Čechy, horní povodí Divoké Orlice, řeku Moravu s přítoky, řeku Dyji s přítoky a řeku Odru s 

přítoky. Zdroj: AOPK ČR, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy 

Natura 2000, Praha 2008, str. 7. 
320

 V polovině 90. let se objevila asi pětičlenná smečka vlků v odlehlé části Beskyd, projevující znaky stálého 

usídlení. Ta byla velice pravděpodobně nelegálně likvidována, až došlo kolem roku 1997 k jejímu zániku. Část 

vlků se mohla také vrátit zpět na Slovensko. V roce 2000 bylo zastřeleno nejméně sedm vlků na slovenské straně 

Beskyd. Na různých místech Beskyd je v současnosti výskyt vlka pravidelný. V posledních letech byl zjištěn 

výskyt minimálně dvou vlků také na Šumavě. Rysové se vyskytují na řadě dalších míst, i když jejich počty se 

snižují. Zatímco v letech 1996 – 1998 se počet rysů v ČR odhadoval na 100 – 150 jedinců, v roce 2006 činil 

odhad 65 – 100 kusů, aktuální je 80 – 100 jedinců. Na většině území České republiky byl medvěd hnědý 

vyhuben v průběhu 17. a 18. století. V Čechách byla posledním místem výskytu Šumava, kde se udává datum 

zástřelu tzv. poslední šumavské medvědice rok 1856. Na Moravě v Jeseníkách byli vyhubeni na konci 18. století, 

v Beskydech bylo ještě po roce 1885 uloveno alespoň 6 kusů. Sledování pobytových značek medvěda v 

Beskydech prokázalo v současné době přítomnost 1–5 jedinců se známkami stálého výskytu v různých místech 

Beskyd. Na většině území České republiky byl rys vyhuben v průběhu 18. století. V současné době jsou u nás 

dvě hlavní početně osídlené oblasti – jihozápadní Čechy a Beskydy, a dvě oblasti, kde je výskyt rysa 

nepravidelný – Jeseníky a Labské pískovce. Rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý se v ČR nesmí lovit. 

CHKO Beskydy byla po vstupu do Evropské unie v roce 2004 zařazena mezi evropsky významné lokality (EVL) 

velkých šelem. Zdroj: AOPK ČR, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 

soustavy Natura 2000, Praha 2008, str. 9, 18 a 21. 
321

 Dle vyjádření Českého rybářského svazu způsobují kormoráni na chovných rybnících roční škody za zhruba 

80 milionů korun. Zdroj: Český rybářský svaz.  
322

 Dle mluvčího MŽP je primárním důvodem návrhu novely vyhlášky to, že se „kormoráni přemnožili a ničí 

přírodu.“ Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kormorani-ztrati-zarazeni-mezi-chranene-druhy-fli-

/rybareni.aspx?c=A120530_095624_rybareni_bma. 

http://hobby.idnes.cz/kormorani-ztrati-zarazeni-mezi-chranene-druhy-fli-/rybareni.aspx?c=A120530_095624_rybareni_bma
http://hobby.idnes.cz/kormorani-ztrati-zarazeni-mezi-chranene-druhy-fli-/rybareni.aspx?c=A120530_095624_rybareni_bma
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způsobených vydrou říční a kormoránem velkým, které popisují mechanismus výpočtu těchto 

náhrad. Kamenem úrazu je však informace o počtu jedinců jednotlivých druhů zvláště 

chráněných živočichů (zejména jde o kormorány), která je klíčová pro správné provedení 

výpočtu a navíc se značně liší v návaznosti na to, kdo sčítání provádí.
323

 V současné době je 

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zpracováván ještě návrh metodického pokynu, který 

by upravil a sjednotil postup orgánů ochrany přírody při rozhodování o stanovení odchylného 

postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny při ochraně volavky popelavé (Ardea 

cinerea) z důvodu prevence závažných škod v rybářství nebo za účelem ochrany volně 

žijících živočichů neboť tento pták se v posledních letech stále více dostává do konfliktu 

s rybáři, kteří mu přičítají podstatnou část ztrát na rybích osádkách. Navíc volavka není 

jedním ze zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona o škodách a náhrady škod volavkou 

způsobených tedy nelze na základě zákona o škodách hradit (na rozdíl od vydry, kormorána a 

bobra).  

Náhrada škod dle zákona o škodách je v praxi snazší než náhrada újmy dle § 58 

zákona o ochraně přírody a krajiny i když i zde se najde řada aplikačních nedostatků. 

Problematické z pohledu práva se jeví např. novelizování pojmu „ryby“ (§ 2 písm. d) zákona 

o škodách) provedené jeho novelou č. 130/2006 Sb., kdy tato definice byla rozšířena o „ryby 

v rybářských revírech“, a to oproti dosavadnímu znění, které za ryby pro účely tohoto zákona 

považovalo pouze ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních 

a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, tzn. pouze ryby chované v 

uzavřených objektech. Doplnění definice o ryby chované v rybářských revírech s cílem 

rozšířit poskytování náhrad i na ryby volně žijící ve vodních tocích je v přímém rozporu s 

účelem a smyslem zákona o škodách, podle kterého stát poskytuje pouze náhrady za škody na 

majetku osob a škody na životě nebo zdraví fyzických osob. V případě ryb žijících v 

rybářských revírech jde obdobně jako u zvěře o „věc ničí“ (res nullius), nejde o vlastnictví 

konkrétní osoby, a nevzniká tedy škoda žádnému vlastníku. Vlastnické právo k rybám vzniká 

v tomto případě až jejich ulovením.
324

 Vzhledem ke skutečnosti, že výše popsaná změna 

ustanovení § 2 písm. d) zákona o škodách je v rozporu se základními podmínkami, za nichž se 

                                                           
323

 Např. odhady počtu tažné populace kormoránů velkých se různí a pohybují se od 10.000 až do 40.000. 

Zatímco ornitologové uvádějí 10.000 až 15.000 ptáků, rybáři se domnívají, že jich je určitě přes 20.000, nejvíce 

při jarních a podzimních tazích. Hnízdících ptáků je v ČR jen do 350 párů. Dle posledního Mezinárodního 

sčítání vodních ptáků v ČR, které proběhlo v lednu 2007, bylo na území ČR zjištěno 8564 jedinců kormorána 

velkého. Zdroj: http://www.iwccz.wz.cz/.  
324

 Právní úprava obsažená v zákoně o škodách zcela koresponduje se zákonem o rybářství (č. 99/2004 Sb.), 

který v ustanovení § 2 písm. f) rozumí výkonem rybářského práva „činnost v rybářském revíru spočívající v 

plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů.“ I podle zákona o 

rybářství tedy vlastnické právo k rybám vzniká až jejich ulovením (tj. odnětím z rybářského revíru). 

http://www.iwccz.wz.cz/
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podle zákona o škodách poskytují náhrady škod, nelze tuto část citovaného ustanovení 

aplikovat.
325

 Výše uvedený výklad je v souladu s judikaturou z této oblasti např. rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky řešící škody způsobené na rybách žijících volně ve 

vodních tocích vydrou říční sp. zn. 25 Cdo 540/2003 ze dne 29.4.2004: „…ztráta dosud 

neulovených ryb žijících ve vodních tocích tím, že je zkonzumovala vydra, nemůže 

představovat snížení majetkového stavu žalobce (oprávněný subjekt rybářského práva), který 

ryby k okamžiku jejich ztráty nevlastnil (jejich hodnota netvořila jeho majetkový stav), neboť 

je ulovením nenabyl do svého vlastnictví.“ 

Náhrada se vztahuje pouze na primární škody, tj. způsobené přímou konzumací ryb. 

Sekundární škody vzniklé v důsledku poranění ryb kormoránem velkým nelze vzhledem k 

velké variabilitě ve velikosti rybníků, hustotě obsádek a počtu lovících kormoránů dobře 

paušalizovat pomocí koeficientu. Z tohoto důvodu je nárok na proplácení druhotných škod 

možné uplatnit pouze v případě, že žadatel předloží náležitě zdokumentované (např. 

fotodokumentace) a kvantifikované množství ryb uhynulých nebo poškozených zjevně v 

důsledku napadení kormoránem. Odškodnitelnou škodou mohou být i tzv. zbytečné náklady, 

tedy marně vynaložené náklady na reparaci stavu vyvolaného škodnou událostí, jak objasňuje 

Nejvyšší soud ČR v svém rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3206/2007 ze dne 26.8.2009: „Skutečnou 

škodou mohou být i náklady, které poškozený ze svého majetku vynaložil zbytečně (např. aniž 

se dostavil s nimi očekávaný výsledek či které musel použít na reparaci stavu vyvolaného 

škodnou událostí). Takovými zbytečnými náklady mohou být i výdaje, které subjekt rybářského 

práva vynaložil ze svých prostředků na doplnění stavu ryb (zarybnění) ve vodních tocích, k 

nimž vykonával rybářské právo, byť mu k rybám samotným nesvědčilo vlastnické právo.“
326

  

 

Postup pro uplatnění nároku na náhradu škody je uveden v § 8, § 9 a § 10 zákon o 

škodách. Poškozený musí nahlásit vzniklou škodu dle zákona o škodách do 48 hodin od jejího 

zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody, a to podle místa, kde ke škodě došlo (na 

území CHKO a NP jsou to správy CHKO či NP, ve volné krajině jsou to obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností).
327

 Lhůty pro podání žádosti o náhradu škody jsou v zákoně o škodách 

rozlišeny pro různé typy škod, jsou však všechny prekluzivní, tedy není-li žádost o náhradu 

                                                           
325

 Viz Sdělení č. 22 odboru legislativního k problematice poskytování náhrad škod způsobených vybranými 

zvláště chráněnými živočichy za škody způsobené na rybách v rybářských revírech uveřejněné ve věstníku MŽP 

č. 9/2006. 
326

 Obdobně pak Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3961/2009 ze dne 21.10.2009. 
327

 Ustanovení § 8 odst. 1 zákona o škodách. 
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škody předložena ve lhůtě, nárok na náhradu zaniká. Lhůty jsou specifikovány v § 8 odst. 3 

zákona o škodách takto: 

a) škoda na zdraví nejpozději do 2 let od vzniku, 

b) škoda na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání 

vybraných domestikovaných zvířat nebo včelstvech a včelařském zařízení, do 10 dnů 

ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, 

kdy ke škodě došlo, 

c) škoda na rybách způsobenou vydrou říční nebo kormoránem velkým, do 10 dnů ode 

dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy s 

nejvyšší pravděpodobností škoda vznikla, 

d) škoda na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech 

nebo movitých věcech v uzavřených objektech, do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený 

o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. 

Orgán ochrany přírody po ohlášení provádí neprodleně místní šetření, sepíše protokol 

a zajistí důkazy. Podklady předá místně příslušnému úřadu, kterým je podle místa vzniku 

škody příslušný krajský úřad či Magistrát hlavního města Prahy. Poškozený zároveň předloží 

v termínech daných zákonem žádost o poskytnutí náhrady škody místně příslušnému úřadu 

(tedy krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy) se všemi potřebnými podklady, 

které definuje příloha zákona o škodách.
328

 Na rozdíl od poskytování náhrad dle § 58 zákona 

o ochraně přírody a krajiny je při postupu dle zákona o škodách zesílena veřejnoprávní role 

úřadu, který danou žádost posuzuje tak, že tento úřad je povinen v případě, že žádost 

neobsahuje předepsané náležitosti nebo nejsou-li k ní připojeny předepsané doklady a 

podklady, vyzvat poškozeného, aby tyto doplnil.
329

 K prokázání výše škody lze použít též 

odborné popř. znalecké posudky, v případě škody na rybách způsobené vydrou říční nebo 

kormoránem velkým je dle zákona o škodách zajištění těchto posudků povinností 

poškozeného vždy. Příslušný úřad náhradu škody na základě předložených skutečností 

posoudí a v případě, že nenastanou pochybnosti o jejím vzniku a výši náhrady, škodu zaplatí. 

Jsou-li naplněny zákonem o škodách stanovené podmínky, tedy že (a) škodu způsobil vybraný 

živočich, (b) škoda byla způsobena na objektech v zákoně o škodách vymezených a (c) žádost 

o náhradu byla podána včas a doložena všemi potřebnými doklady a (d) nejsou pochybnosti 

                                                           
328

 Např. popis příčin vzniku škody a uvedení rozsahu škody, popis opatření žadatele (poškozeného), které učinil 

k zabránění vzniku škody, potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete v majetku 

poškozeného; toto potvrzení není třeba, jde-li o škody na rybách či doklad o vlastnickém nebo jiném právu k 

věci movité nebo nemovité, na níž ke škodě došlo, jde-li o škodu na nesklizených polních plodinách, trvalých 

porostech, uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech. 
329

 Ustanovení § 9 odst. 2 zákona o škodách. 
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výši náhrady škody ani o způsobu stanovení její výše, zaplatí příslušný orgán náhradu škody 

poškozenému nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy žádost poškozeného o poskytnutí náhrady 

škody obdržel. Na zákon o škodách se nevztahuje správní řád (§ 11 odst. 2 zákona o škodách). 

Nezaplacené náhrady škody se může poškozený domáhat u soudu a to nejpozději do 1 roku 

ode dne, kdy příslušný orgán žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody obdržel (§ 10 

odst. 4 zákona o škodách). Finanční prostředky na náhrady škod a činnost příslušných orgánů 

podle zákona o škodách se poskytují příslušným orgánům ze státního rozpočtu.  

Jak již bylo řečeno, vyhláška 360/2000 stanovuje způsoby výpočtu výše náhrad, avšak 

zde popsané postupy jsou obecné a pro praxi zcela nedostatečné. Žádoucí by bylo řešit danou 

situaci buď novelou vyhlášky 360/2000 nebo vytvořením zcela nového prováděcího právního 

předpisu, který by zohlednil vývoj dosavadní praxe a zavedl přesnější postupy a metody pro 

výpočty výše náhrad. Aktuálně příslušné orgány postupují při posouzení škod podle metodik 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro výpočet škod způsobených vydrou říční a 

kormoránem velkým pro tyto dva druhy a pro ostatní dle již zmíněných Metodických listů 

Agentury přírody a krajiny České republiky č. 21.1. Vždy je však třeba mít na paměti, že 

škodu je možno uznat pouze v případech stanových zákonem o škodách. 

Výše škody způsobené na lesních porostech losem evropským případně bobrem (na 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa dle lesního zákona) se určuje dle vyhlášky č. 

55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, konkrétně je 

škodu možné vypočítat dle vzorců, které stanoví škodu z předčasného smýcení lesního 

porostu, škodu ze zničení a ze snížení přírůstku a kvality lesního porostu. Výše náhrady škody 

na ostatních trvalých porostech se určuje pomocí oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., v platném 

znění.
330

 Výše náhrady škody na nesklizených polních plodinách se stanoví podle tržních cen 

plodin dosažených v době jejich předchozí sklizně, přičemž se vychází z obvyklého výnosu v 

daném místě. Jak je již výše uvedeno, náhrada se neposkytne, pokud nebyly plodiny sklizeny 

v agrotechnických lhůtách obvyklých pro dané území (vyjma případů, kdy nebylo sklizeň 

možno provést např. z důvodu ochrany přírody). Výši náhrady škody na životě či zdraví 

člověka určuje přímo zákon o škodách v § 7 odst. 1 a 2.
331

 

 

V prvním roce účinnosti zákona o škodách bylo vyplaceno pouze necelých 200 tis. Kč. 

V dalších letech však částka stoupá tak, jak se zvyšuje povědomí veřejnosti o možnosti získat 
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 Jedná se o vyhlášku č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). 
331

 Metodické listy Agentury přírody a krajiny České republiky č. 21.1 „Uplatňování zákona 115/2000 Sb., o 

poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy“ ze dne 21.5.2010. 
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náhradu za utrpěnou škodu a doufejme také tím, jak se zvyšuje počet zvláště chráněných 

živočichů zahrnutých do seznamu v zákoně o škodách. Od roku 2000 tak bylo na náhradách 

škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy vyplaceno přes 258 mil. Kč. Nárůst 

částky náhrady škody od roku 2000 do roku 2010 ukazuje tabulka č. 6 v příloze. 
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SHRNUTÍ 

 

Úprava náhrady škody způsobené zvláště chráněným živočichem ze strany státu je 

v českém právním řádu upravena poměrně jednoznačně. Je definováno čím (jakým 

živočichem), na čem a za jakých podmínek musí být škoda způsobena a je upraven i postup, 

jak o její náhradu požádat. Problematické je však určování (výpočet) výše náhrady 

v případech, kdy se jedná o škodu způsobenou hejny kormoránů (případně vydrou) na rybách. 

Bohužel v těchto případech je výše škody pouze paušálně odhadnuta na základě mnohdy 

nepřesných vstupních dat a tak jsou často vypláceny náhrady v „astronomické“ výši, která je 

však leckdy neopodstatněná.  

Do budoucna by bylo jistě vhodné, zamyslet se nad vlastním seznamem zvláště 

chráněných živočichů, na které se zákon o škodách vztahuje a zejména nad způsobem 

výpočtu škody ve specifických případech jejího způsobení kormoránem.  
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KAPITOLA V. 

NÁSTROJE OCHRANY 
 

 

Ochrana přírody samozřejmě není zajištěna „pouze“ právními a ekonomickými 

nástroji v právních předpisech na ochranu přírody v úzkém slova smyslu, ale také jinými 

právními nástroji a prostředky ekonomickými v širším okruhu právních předpisů celého práva 

životního prostředí. V této kapitole popisuji některé z těchto nástrojů, které lze nejlépe využít 

k ochraně přírody a krajiny. 

 

V první řadě je samozřejmě ochrana přírody – všech jejích složek zajištěna právními 

předpisy. Obecným a základním předpisem, který se však týká nejenom přírody a krajiny, ale 

životního prostředí jako celku, je zákon o životním prostředí, který obsahuje definice a hlavní 

zásady ochrany životního prostředí, povinnosti a odpovědnost při ochraně životního prostředí 

a také sankce za porušování těchto povinností. Zákon o ochraně životního prostředí bývá 

odbornou veřejností označován za příliš obecný a příliš vágně formulovaný na to, aby mohl 

plnit funkci základního právního předpisu této oblasti, nicméně domnívám se, že tyto námitky 

nejsou tak zcela na místě. Práva a povinnosti zde zavedené (právo domáhat se ochrany svých 

práv u soudu, povinnost předcházet znečištění u zdroje, povinnost poskytovat informace, 

povinnost odvrácení hrozící škody, odpovědnost za způsobenou škodu, sankce a dále 

ekonomické nástroje ochrany životního prostředí) jsou dále rozvedeny a konkretizovány 

v ostatních složkových předpisech, ale dle mého názoru jich lze užít i přímým odkazem na 

zákon o ochraně životního prostředí. Zákon o ochraně životního prostředí spolu se všemi 

právními předpisy zabývající se ochranou životního prostředí a právními akty vydanými na 

jejich základě řadíme mezi nástroje direktivní (administrativně-právní), poplatky, daně a 

odvody, dotace, finanční příspěvky a úvěry řadíme mezi nástroje ekonomické. Systém 

právních a ekonomických nástrojů představuje podstatnou část uceleného systému prostředků 

ochrany životního prostředí, ale vedle této části existuje ještě řada dalších prostředku, kterými 

je ochrana životního prostředí zajišťována. 
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Za relevantní nástroje pro ochranu přírody a krajiny považuji zejména následující: 

 

1. Administrativně-právní nástroje, zejména zákazy a omezení stanovená příslušnými 

právními předpisy, ale také povolení vydaná na základě těchto předpisů; 

2. Ekonomické nástroje, zejména poplatky, odvody, dotace a granty, ekonomické zajištění 

odpovědnosti a kompenzace ztrát, zejména finanční jistoty a záruky, povinné 

kompenzační fondy, povinné pojištění; 

3. Účast veřejnosti, zejména zakotvení povinnosti státních orgánů informovat veřejnost o 

stavu přírody a o ostatních otázkách ochrany životního prostředí a zapojování veřejnosti 

do rozhodování procesů spojených o otázkách ochrany přírody; 

4. Dobrovolné dohody, zejména veřejnoprávní smlouvy dle zákona o ochraně přírody a 

krajiny; 

5. Koncepční nástroje, zejména záchranné programy, vymezování chráněných oblastí, 

plány péče o zvláště chráněná území, využití krajiny, strategické plánování, lesní 

hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy; 

6. Sankční nástroje. 
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ADMINISTRATIVNĚ-PRÁVNÍ NÁSTROJE 

 

Direktivní nástroje jsou nástroji přímé regulace (direct regulations). Znamená to, že 

na své subjekty působí přímo, a to tak, že jim předepisují (nařizují) určité chování a zároveň 

zajišťují kontrolu a vynucování tohoto chování (Command and Control System of 

Regulation). Jakékoli odchýlení od tohoto přímo přikázaného chování je porušením práva – je 

protiprávním chováním a jako takové má za následek trest, nejčastěji ve formě peněžité 

sankce (pokuty),
332

 odebrání autorizace
333

 či zákazu činnosti
334

 až k trestu nepodmíněného 

odnětí svobody.
335

 

Direktivní nástroje jako nástroje přímého působení tedy nedávají subjektům práv a 

povinností žádnou možnost výběru chování. Ke svým subjektům přistupují „z vnějšku“ a 

nezakládají své působení na souhlasu regulované skupiny. V případě, že se subjekty nebudou 

chovat s nimi v souladu, následuje trest. Tato vlastnost je společná všem direktivním 

nástrojům a dá se tak označit za jejich charakteristický znak, který je odlišuje od ostatních 

nástrojů ochrany životního prostředí. 

Pro direktivní nástroje je charakteristické, že stanovují povinnosti subjektů práva ve 

vztahu k ochraně životního prostředí, kontrolují jejich plnění a v případě potřeby vynucují 

zákonem předepsaný způsob chování. Působí tedy jako nástroje přímé regulace tím, že 

stanovují příkazy, zákazy a omezení a zajišťují kontrolu jejich dodržování. Vzhledem k tomu, 

že celý systém nástrojů ochrany životního prostředí směřuje alespoň k zachování, ne-li ke 

zlepšení stavu životního prostředí, jsou administrativně právní nástroje svou povahou 

negativní. Ve valné většině všech případů tedy určitý typ chování zakazují nebo stanovují 

určitá omezení (povinnost něčeho se zdržet nebo něco strpět). 

Povinnosti, které jsou jednotlivým subjektům ukládány i oprávnění, která jednotlivé 

subjekty získávají, mohou vyplývat přímo z právního předpisu (ex lege), z individuálního 

                                                           
332

 Viz např. ustanovení § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
333

 Viz ustanovení § 6, písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 468/2004 Sb., o autorizovaných 

osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, dále také § 45 lesního zákona. 
334

 Tuto sankci ve formě zrušení povolení k nakládání s regulovanými látkami obsahuje např. zákon o ochraně 

ovzduší, v § 39, odst. 3 nebo zákon o myslivosti v § 63, odst. 2. 
335

 Viz ustanovení § 293 a násl. trestního zákona. 



170 

 

správního aktu vydaného příslušným úřadem na základě zmocnění v právním předpise a 

v jeho rámci (ex actu) nebo z kombinace obou těchto způsobů.
336

 

 

a) Regulace chování subjektů pomocí obecně závazných právních předpisů 

(resp. jimi stanovených příkazů, zákazů a omezení, které jsou přímo aplikovatelné vůči jejich 

adresátům, jejichž dodržování je kontrolováno a v případě potřeby je přímo vynucováno státní 

mocí) je nejobecnějším a nejvyužívanějším nástrojem státu, a to pochopitelně nejenom na 

úseku ochrany životního prostředí, ale ve všech oblastech lidského života. Z pohledu ochrany 

životního prostředí má regulace pomocí obecně závazných předpisů své nepopiratelné místo 

v systému jejích nástrojů, neboť tvoří kostru celého systému. Právní předpis je nejenom 

nástrojem ochrany životního prostředí sui generis, ale vytváří normativní základ i pro všechny 

ostatní nástroje (ekonomické, informační, institucionální apod.), bez nějž by jejich existence 

nebyla možná. 

Samozřejmě základním předpisem v oblasti ochrany přírody je zákon o ochraně 

přírody a krajiny, který je předpisem speciálním k ostatním složkovým zákonům, jako je 

vodní zákon, lesní zákon, zákon o ochraně ZPF aj.  

Zákon o ochraně přírody stanovuje přímo mnoho zákazů určitého typu chování a dále 

některé typy chování přímo přikazuje. Jedná se zejména o stanovení způsobu chování ve 

zvláště chráněných územích, pravidla při kácení dřevin, při ochraně nerostů apod. Aby 

takováto pravidla byla vynutitelná a nebyla jen deklarací, je nutné stanovit za jejich porušení, 

resp. nedodržení adekvátní postihy. Odpovědnost na úseku ochrany přírody a postihy 

stanovuje část osmá zákona o ochraně přírody a krajiny. Ustanovení § 86 stanovuje obecný 

postup při náhradě poškození přírody. Vždy prvotním a samozřejmě preferovaným způsobem 

nápravy je uvedení do původního stavu. Bohužel však v případě poškození přírody není toto 

v praxi příliš často proveditelné již z podstaty. Aby tedy byla dána jiná možnost nápravy, 

stanovuje ustanovení odst. 2 § 86 možnost provedení přiměřených náhradních opatření. Jejich 

účelem je kompenzovat, byť jen zčásti, následky nedovoleného jednání. Uložením povinnosti 

uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody 

podle jiných předpisů (zde se jedná zejména o zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů) ani možnost postihu za 

přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin. 
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 Sobotka M.: „Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí“, Acta Universitatis Carolinae – 

IURIDICA 3-4, 2001, str. 129. 
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Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje také celou řadu přestupků a na ně 

navazující pokuty a to jak pro fyzické osoby (§ 87) tak pro podnikatele (právnické a fyzické 

osoby, které se porušení práva dopustí při výkonu své podnikatelské činnosti, § 88). Výše 

pokut pro fyzické osoby se pohybuje v rozmezí 10.000 Kč
337

 až do 100.000 Kč
338

 s tím, že 

výše pokuty za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a 

památných stromů se může až zdvojnásobit, pokud ke spáchání přestupku došlo ve zvláště 

chráněných územích (§ 87 odst. 4). Pokuty pro právnické a fyzické osoby, které se 

protiprávního jednání dopustí při výkonů své podnikatelské činnosti, jsou podstatně vyšší – 

v rozmezí od 1.000.000 Kč
339

 do 2.000.000 Kč.
340

 Pokutu lze však uložit nejpozději do tří let 

ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo. Vedle pokut obsahuje zákon o ochraně přírody a 

krajiny ještě jeden speciální postih a tím je odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště 

chráněných druhů (§ 89), pokud je tento držen v rozporu se zákonem o ochraně přírody a 

krajiny. Vlastníkem odebraného exempláře (text zákona o ochraně přírody a krajiny hovoří 

v souladu s dnešním pojetím o „věci“, v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku 

lze doporučit změnu terminologie ve vztahu k živočichům) se stává stát. 

Lesní zákon pojednává o přestupcích a sankcích v hlavě deváté. Je zde uveden soupis 

přestupků (§ 53, např. vyzvednutí semenáčků a sazenic stromů a keřů lesních dřevin, sběr 

lesních plodů způsobem poškozujícím les či táboření mimo vyhrazená místa) a stanoveny 

pokuty při jejich spáchání (§ 54, částky se pohybují od 5.000 Kč až do 1.000.000 Kč). 

V obecném ustanovení o pokutách (§ 56) lesní zákon stanovuje lhůty (kdy řízení o uložení 

pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán státní správy lesů dověděl o 

                                                           
337

 Tato pokuta je ukládána za přestupky menší závažnosti jako např. nedovolená změna či rušení dochovaného 

stavu přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovolená změna dochovaného stavu památného stromu, 

nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, zranění, chování bez povolení zvláště 

chráněného živočicha nebo ptáka nebo vysazování či vysévání uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo 

vypouštění zvláště chráněných živočichů narozených a odchovaných v zajetí do volné přírody bez souhlasu 

orgánu ochrany přírody aj. 
338

 Tato pokuta je ukládána za nezávažnější přestupky, jako je např. poškození nebo zničení památného stromu 

nebo zvláště chráněného území či jeho části, usmrcení zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně 

ohroženého druhu nebo způsobení jeho úhynu zásahem do jeho životního prostředí, zničení zvláště chráněné 

rostliny kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobení jejího úhynu zásahem do jejího životního 

prostředí, pokácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les, nedovolené 

sbírání nebo poškozování zvláště chráněných nerostů aj. 
339

 Pokud podnikatel např. vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště 

chráněných částí přírody, provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany 

přírody, porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch aj. 
340

 Pokud podnikatel např. vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, 

evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je 

vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu, nesplní povinnosti vlastníka či nájemce 

pozemku zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 

odst. 4, nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadbytečnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3, 

nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvlášť chráněné nerosty, aj.  
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porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo, toto 

neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá). Pokuty vybrané na základě lesního zákona jsou 

příjmem Státního fondu životního prostředí. 

Vodní zákon taktéž obsahuje poměrně velmi rozsáhlou kapitolu o porušení povinností 

a sankcích – jedná se o hlavu XII (§ 116 až § 125l). Vodní zákon má velice rozpracovaný 

systém, kde jsou přestupky a právní delikty rozděleny do mnoha kategorií. Díl 1. (§ 116 – § 

125) obsahuje kategorizaci přestupků, které mohou spáchat fyzické osoby – jedná se např. o: 

přestupky spáchané při užívání povrchových vod k plavbě (§ 117), přestupky spáchané při 

jiném nakládání s vodami (§ 118), přestupky spáchané vlastníky a stavebníky vodních děl (§ 

119), vlastníky pozemků, staveb a zařízení (§ 120), či vlastníky pozemků, staveb a zařízení a 

vlastníky movitého majetku v ochraně před povodněmi (§ 121) a další. Pokuty za přestupky 

dle části 1. hlavy XII vodního zákona se pohybují v rozmezí 5.000 Kč až 1.000.000 Kč. Díl 2. 

(§ 125a – § 125k) popisuje správní delikty, které mohou spáchat podnikatelé – jedná se např. 

o správní delikty spáchané při zacházení se závadnými látkami (§ 125g), při haváriích (§ 

125h), nebo spáchané správcem vodního toku a správcem povodí (§ 125i). Pokuty za 

přestupky dle části 2. hlavy XII vodního zákona se pohybují v rozmezí 5.000 Kč až 

10.000.000 Kč (20.000.000 Kč při opakovaném spáchání, kdy za opakované spáchání se 

považuje stav, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž správní delikt nabylo 

právní moci, neuplynul 1 rok, § 125l odst. 5). Subjektivní lhůta pro zahájení řízení o správním 

deliktu právnické osoby je jeden rok, objektivní pak tři roky (§ 125l odst. 4).  

Zákon o ochraně ZPF stanovuje přestupky a sankce v § 20 oproti vodnímu zákonu 

velice jednoduše a to pouze pro podnikatele. Výše pokut je zde stanovena poněkud zvláštně a 

dle mého názoru poněkud nelogicky odkazem na minimální mzdu – kdy výše pokuty je 

ohraničena horním limitem odpovídajícímu pětisetnásobku minimální mzdy stanovené 

nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí a činí 8.000 Kč. V případě spáchání přestupku jinou osobou než 

podnikatelem odkazuje zákon o ochraně ZPF na přestupkový zákon a občanský zákoník. 

 

K nesporným výhodám této obecné formy regulace patří možnost adresovat určitou 

povinnost širokému okruhu adresátů, aniž by se bylo nutné posuzovat a regulovat každý 

případ jednotlivě. Toto je pochopitelně funkční jen za předpokladu, že okruh adresátů oněch 

povinností je možno jednoznačně identifikovat na základě jejich určité společné 
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charakteristiky
341

 a chování, k jehož regulaci je daná povinnost určena, je činností 

typizovanou
342

 (tzn. je provozována stejným způsobem a za stejných podmínek). Zároveň je 

tato metoda využitelná v případě, že je nutno stanovit absolutní zákaz určitého chování, které 

bezprostředně ohrožuje kvalitu přírody (např. usmrcení nebo zničení jedince zvláště 

chráněného druhu živočicha nebo rostliny). Je tedy možné touto metodou poměrně rychle a 

relativně spolehlivě dosáhnout k přírodě šetrného chování u všech subjektů, jichž se daný 

předpis týká. 

Nicméně z výše identifikovaných výhod obecně závazného předpisu pramení i jeho 

největší slabiny. Nevýhodou regulace chování subjektů metodou stanovení příkazů, zákazů a 

omezení ve formě obecně závazného právního předpisu je skutečnost, že snaha o co 

nejobecnější vyjádření co do subjektu i jemu uložené povinnosti často vede k přílišné 

proklamativnosti takových ustanovení a předpis potom plní pouze deklaratorní funkci. Je pak 

těžké přesně určit, v jakém okamžiku došlo k porušení práva a kdy se ještě subjekt pohybuje 

v jeho mezích nehledě na to, že většina těchto proklamativních ustanovení postrádá 

odpovídající sankci v případě jejich porušování.
343

 

Z toho vyplývá i další často zdůrazňovaná nevýhoda a tou je přílišná náročnost této 

metody ochrany, a to jak v rovině ekonomické, tak v rovině lidského kapitálu. 

Administrativní aparát, který je nezbytný k prosazování, kontrole a vynucování povinností 

stanovených právními předpisy, je velkou zátěží pro veřejné rozpočty a navíc je málokdy 

efektivní. Přílišná rigidita obecně závazných předpisů je jejich další slabou stránkou. Aby 

mohlo dojít k jakékoli změně, musí předpis projít celou, někdy značně obtížnou a zdlouhavou, 

legislativní procedurou, což činí tento nástroj ochrany nástrojem sice spolehlivým nicméně 

značně neflexibilním. 

 

b) Individuální správní akty vydané státními úřady jsou nejvýznamnějším a 

nejvíce frekventovanými direktivními nástroji ochrany v podstatě ve všech oblastech, nejinak 

je tomu i u ochrany přírody. Používají se zejména v případech, kdy je třeba regulovat činnost, 

jejíž negativní dopad na přírodu je značný či povolit činnosti běžně právními předpisy 

                                                           
341

 Např. lesní zákon ukládá v ustanovení § 32 odst. 1 písm. b vlastníkovi lesa povinnost provádět taková 

opatření, aby preventivně bránil vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Tato povinnost je tak na 

rozdíl např. od povinnosti počínat si tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, která je uložena 

všem (§ 11 odst. 1 lesního zákona), uložena pouze vlastníkům lesů, jako specifické kategorii subjektů. 
342

 Jde zejména o technické normy, které musí dodržovat každý, kdo chce danou činnost provozovat – např. 

vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (§ 8). 
343

 Typickým příkladem takovýchto příliš obecných ustanovení jsou mnohá ustanovení zákona o životním 

prostředí (mezi jinými např. ustanovení § 17 nebo § 18). 
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zakázané. Součástí vlastního textu individuálního správního aktu (ať již se jedná o povolení, 

souhlas, vyjádření, výjimku apod.) je pak stanovení podmínek a povinností, které je nutné 

dodržovat při výkonu uděleného oprávnění, aby nedošlo k porušení práva.  

Vydání některé z forem individuálního správního aktu předpokládají téměř všechny 

předpisy na úseku ochrany přírody. Důvodem takové úpravy je skutečnost, že i při nejlepší 

vůli se nedají zákonem postihnout všechny odlišnosti jednotlivých případů, a je tedy třeba 

upravit povinnosti konkrétních subjektů v individuálním aktu, kde je lépe možné zhodnotit 

všechny specifické skutečnosti. Zároveň je pak taková činnost vázána na vydané povolení, a 

to jak do doby platnosti, tak do rozsahu a povahy okolností, za kterých bylo vydáno (znamená 

to, že v okamžiku, kdy dojde ke změně okolností, je nutné adekvátně změnit i povolení). Dále 

je v této souvislosti nezbytné ještě dodat, že o vydání jakéhokoli individuálního správního 

aktu je třeba vždy požádat. Každý z obecně závazných předpisů, které vydání individuálních 

správních aktů předpokládají, zároveň vyžaduje podání žádosti ze strany zainteresovaného 

subjektu, který o jeho vydání usiluje, k příslušnému orgánu ochrany přírody, což opět může 

vést k přílišné administrativní náročnosti. 

 

Výhodou stanovení jednoznačných pravidel, ať již se jedná o příkazy, zákazy nebo 

omezení ve formě obecně závazného právního předpisu, o individuálně určená práva a 

povinnosti ve formě individuálního správního aktu nebo o stanovení provozních požadavků či 

technických norem na výrobky pro provozovatele a výrobce, je možnost poměrně rychle a 

spolehlivě dosáhnout „správného“ chování subjektů regulace. Na druhé straně je však nutné si 

uvědomit, že jde o regulaci statickou, která se spokojí s dosažením stavu daného příslušným 

předpisem a nemotivuje adresáty jít pod normativně stanovený limit. Navíc tím, že jsou 

adresáti donucování ke splnění předepsaných normativních pravidel bez stimulace k jejich 

dalšímu pozitivnímu překračování, chovají se vysoce defenzivně. Jako každý donucovací 

systém, i systém přímé regulace vyvolává u adresátů a priori odmítavé postoje promítající se 

pak do jejich nepříliš vstřícných postojů k ochraně přírody.
344

 

Podstatným byť ne nepřekonatelným problémem této soustavy nástrojů je její 

nedostatečná koordinovanost, ať již se jedná o velké množství právních předpisů, které 

znesnadňuje orientaci, nejednotnost v úpravě řady institutů a procedur (jedná se zejména o 

různé druhy souhlasů, vyjádření, stanovisek, která mají podle právních předpisů upravujících 

jednotlivé složky ochrany přírody různou povahu) a malá a nepříliš efektivní návaznost na 

                                                           
344

 Štěpánek Z.: „Potřeba státní politiky životního prostředí“, Zpravodaj MŽP 6/1997, str. 18. 
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ostatní systémy nástrojů ochrany životního prostředí, kdy nejednou dochází ke zdvojení 

ochrany určité složky životního prostředí, což mimo jiné ztěžuje i kontrolu jejího dodržování. 

U většiny administrativně právních nástrojů je také třeba stanovit sankce za jejich 

nedodržování a zabezpečit jejich realizaci v praxi, což opět klade velké požadavky na 

finanční, administrativní a technické zajištění celého systému se všemi jeho neduhy 

(neúměrná byrokracie, nebezpečí korupce apod.). 
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EKONOMICKÉ NÁSTROJE 

 

Soustava ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí je poněkud specifická, 

neboť supluje neexistenci či spíše nedokonalost trhu s přírodními zdroji způsobené jejich 

zvláštními znaky (jde zejména o skutečnost, že většina přírodních zdrojů má charakter 

veřejných statků).
345

 Soustava ekonomických nástrojů v ochraně přírody sestává zejména 

z různých typů poplatků, daní, dotací a programů.  

Ekonomické nástroje se objevují v 50. a 60. letech 20. stol. a jejich prudký vzestup byl 

podmíněn několika příčinami, z nichž nejdůležitější jsou dvě a to: relativní neúčinnost 

direktivních nástrojů, které nebyly schopny zajistit ochranu všech složek životního prostředí 

stejně efektivně a nutnost získat peněžní prostředky na financování stále nákladnějšího 

systému přímé regulace, což pochopitelně souvisí se stále se množícími a stále vážnějšími 

problémy životního prostředí. 

Ekonomické nástroje lze tedy podle způsobu využití hmotné zainteresovanosti 

subjektů rozdělit na: 

a) nástroje nákladové (finančně negativní), 

b) nástroje podpůrné (finančně pozitivní) a 

c) nástroje tržně orientované. 

 

Relativně samostatnou podskupinu ekonomických nástrojů tvoří systémy zajištění 

odpovědnosti za škody na životním prostředí a systémy kompenzace ztrát, finanční jistoty a 

záruky, povinné kompenzační fondy a povinné pojištění. 

Z pohledu ochrany přírody jsou nejužívanějšími ekonomickými nástroji poplatky, 

různé úplaty, úhrady a odvody, daňová zatížení, granty, dotace a subvence, daňová 

                                                           
345

 Většina přírodních zdrojů navíc patří do kategorie tzv. veřejných statků. Tyto statky mají některé 

charakteristické znaky, které neumožňují volné působení tržního mechanismu. Jde zejména o to, že žádný 

jedinec nemůže být ze spotřeby nebo využívání takového statku vyloučen. To vede k tomu, že jejich užívání je 

fakticky bezplatné. S narůstající poptávkou po těchto zdrojích však dochází k jejich postupnému ubývání – 

stávají se tak „vzácnými“. Aby nedošlo k úplnému vyčerpání přírodního bohatství, je nutné nějakým způsobem 

regulovat využívání přírodních zdrojů. Provádění regulace využívání přírodních zdrojů včetně regulace vztahů 

mezi různými konkurenčními způsoby využití statků životního prostředí je nepochybně úkolem státu. Pouze stát 

má dostatek pravomoci a prostředků, kterými může prosadit své cílové představy v oblasti ochrany a utváření 

životního prostředí. 
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zvýhodnění (úlevy na daních, osvobození od daně), zvýhodněné půjčky a úvěry, příp. státní 

záruky a finanční příspěvky. 

 

 

NÁSTROJE NÁKLADOVÉ (FINANČNĚ NEGATIVNÍ) 

 

1. POPLATKY 

Poplatky patří mezi ekonomické nástroje negativní stimulace.
346

 Poplatek je 

konstruován jako platba za nepříznivý vliv na přírodu způsobený zpoplatněnou činností.
347

 

Poplatek bývá definován jako platba ukládaná za zvláštní činnost veřejných zařízení, kterou 

vyvolal ten, kdo poplatek platí. Závazek je zde oboustranný – platí princip „co místo čeho“ 

(quit pro quo), resp. závazek státu něco konat v zájmu určitého subjektu a závazek tohoto 

subjektu za uvedenou činnost státu zaplatit.
348

 Protihodnota, kterou subjekt po zaplacení 

poplatku získá, je vyjádřena zatížením přírody, které mu zaplacení poplatku umožní. 

Poplatkový systém je nejpropracovanějším systémem ekonomických nástrojů vůbec. 

Poplatky jsou využívány ve všech vyspělých státech světa v mnoha variantách a druzích. 

Jejich primární funkcí je (resp. by měla být) funkce motivační. Výše poplatku, resp. „cena“, 

kterou určitý subjekt zaplatí za určité zatížení přírody a o kterou se tak zdraží celý výrobní 

proces, by měl motivovat tento subjekt ke hledání a využívání šetrnějších technologií a 

postupů, a tím jim ušetřit náklady (promítá se zde silná internalizační složka motivační funkce 

poplatků). Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že výše většiny poplatků je neúměrně nízká a tak 

nemotivuje subjekty k přírodě šetrnějšímu chování, plní tak poplatky zejména funkci fiskální. 

Příjmy z těchto poplatků jsou většinou účelově vázány a lze jich využít pouze na programy 

ochrany přírody. 

                                                           
346

 Nástroje tohoto typu fungují na principu finančního znevýhodnění chování nešetrného k přírodě, které je 

zatíženou platbou „navíc“ ve srovnání s chováním k přírodě příznivým. Výše této platby, kterou musí adresát 

vydat a která je vlastně rozdílem mezi ekologickou a neekologickou variantou chování převedeným na peníze, 

má tak stimulovat adresáta k výběru varianty chování, která je příznivější k přírodě a není tedy zatížena takovou 

platbou „navíc“, což ji činí levnější. Je však nutné si přiznat, že tato motivační funkce nákladových nástrojů je 

jakýmsi ideálem, kterému se v současné době přibližuje jen málo plateb. Důvodem je nízká výše těchto plateb, 

které tak neplní funkci motivační (nebo jen ve velmi omezené míře), ale pouze funkci fiskální, příp. 

kompenzační. 
347

 Sobotka M.: „Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí“, Acta Universitatis Carolinae – 

IURIDICA 3-4, 2001, str. 149. 
348

 Marková H.: „Platební povinnosti poplatkového charakteru na úseku ochrany životního prostředí“, Daně – 

odborný časopis pro daňové právo a praxi, LexisNexis CZ s.r.o. Praha, 10-11/2004, str. 2. 
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Z pohledu „služby“ (protihodnoty), kterou subjekt za poplatek obdrží, tedy zatížení 

životního prostředí můžeme rozlišovat: 

(i) poplatky za znečišťování životního prostředí (poplatky za znečišťování ovzduší,
349

 

poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vod podzemních
350

 a 

poplatky za ukládání odpadů na skládky
351

); 

(ii) poplatky za využívání přírodních zdrojů (např. poplatky za odebrané množství 

podzemní vody
352

); 

(iii) uživatelské poplatky (poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které 

je obsahují
353

 a poplatky za vjezd do chráněných území
354

); 

(iv) poplatky za výrobky a  

(v) administrativní poplatky. 

 

Všechny výše uvedené poplatky (kromě posledních dvou jmenovaných, které mají 

trochu odlišných charakter), tj. poplatky za znečišťování životního prostředí, poplatky za 

využívání přírodních zdrojů a uživatelské poplatky fungují na principu finančního zatížení 

environmentálně nepříznivého chování, které je však, z pohledu práva, nějakým způsobem 

„významné“. Obvykle bývá toto kritérium vyjádřeno množstevní jednotkou (např. dle zákona 

o ochraně ovzduší, vodního zákona a dalších) nebo např. vlastnictvím k nemovitosti, jak činí 

zákon o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s povinností platit poplatky za vjezd a setrvání 

motorovými vozidly na území národního parku nebo za vstup do jeho vybraných míst mimo 

zastavěná území obcí, když od této poplatkové povinnosti osvobozuje osoby pracující, trvale 

bydlící nebo fyzické osoby vlastnící rekreační objekty na území národního parku.
355

  

Pochopitelně se nedá říci, že by za vším znečištěním stály pouze velké výrobní 

podniky. V nemalé míře se na zhoršování stavu životního prostředí (zejména v okolí 

městských aglomerací) podílí domácnosti i jednotlivci. Systém poplatků je však založen tak, 

že se obvykle nedotýká těchto (z pohledu objemu) „malo-odběratelů“
356

 a „malo-

                                                           
349

 Podle zákona o ochraně ovzduší, § 19. 
350

 Podle vodního zákona zejména ustanovení § 89 a násl. 
351

 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména ustanovení § 45 a násl. 
352

 Podle vodního zákona, ustanovení § 88. 
353

 Podle zákona o ochraně ovzduší, § 33. 
354

 Podle zákona o ochraně přírody a krajiny § 24. 
355

 Viz ustanovení § 24 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
356

 Např. vodní zákon umožňuje v ustanovení § 88 odst. 2 „odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší 

nebo rovný 6 000 m
3
 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m

3
 v každém měsíci kalendářního roku“ bez 

poplatku. 



179 

 

znečišťovatelů“
357

 (viz příklady výše). Výjimkou je např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

(dále jen „zákon o odpadech“), který v ustanovení § 17a umožňuje obci stanovit poplatek za 

komunální odpad vznikající na jejím území, jehož poplatník je každý, při jehož činnosti na 

území obce tento odpad vzniká.
358

  

S narůstající spotřebou výrobních statků narůstá i množství odpadů, odpadních vod, 

emisí, prudce roste čerpání přírodních zdrojů, nicméně se zdá, že poplatkový systém, jehož 

účelem je přimět subjekty k racionálnímu užívání přírodních zdrojů (jejich zatížením jakousi 

přirážkou ve formě poplatku), poněkud zaspal. Výše většiny poplatků zatěžující přírodní 

zdroje je vzhledem k běžným cenám nízká, a neplní tedy dostatečně svou motivační funkci. Je 

otázkou do jaké míry má na této skutečnosti podíl i fakt, že povinnost platit jakékoli poplatky 

(tedy i ty environmentální) musí mít dle Listiny
359

 zákonné vymezení, tj. musí být stanoveny 

zákonem a jakákoli změna těchto zákonů (ve prospěch životního prostředí) pak naráží na 

nedostatek politické vůle, snahy různých lobbistických skupin a těžkopádnosti legislativního 

procesu. Vezmeme-li za příklad výše uvedený poplatek za komunální odpad, můžeme 

konstatovat, že zákon o odpadech sice v ustanovení § 17a odst. 5 v poslední větě uvádí, že 

poplatek je příjmem obce, ale neříká již nic o jeho dalším použití.
360

 Tento poplatek není tedy 

účelově vázán na opatření prospěšná životnímu prostředí (např. na rekultivaci obecní 

skládky), jak je tomu např. u poplatků, které jsou příjmem Státního fondu životního prostředí 

(viz výše) a je tedy na obci, jak s vybranými penězi naloží. V tomto případě tak jistě 

prospěšná snaha o zpoplatnění produkce odpadu u každého z nás zůstala na půl cesty. I když 

je jistě pravděpodobné, že příjem z tohoto poplatku obce primárně použijí na úhradu nákladů 

spojených se zajišťováním sběru a likvidace komunálního odpadu a návratnost takto 

získaných prostředků do životního prostředí je tak zajištěna i bez přímého ustanovení zákona. 

Z výše uvedených poplatků se bezprostředně k ochraně přírody vztahují poplatky dle 

vodního zákona a již výše zmíněný poplatek za vjezd do chráněných území dle zákona o 

ochraně přírody a krajiny.  
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 Např. zákon o ochraně ovzduší stanoví v ustanovení § 19 odst. 1, že „Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 

Kč, se nevyměří.“ Stejný zákon v Příloze č. 1, B II. stanoví, že „u malých spalovacích zdrojů používajících jako 

paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo topný 

olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku stanovena“ (malými spalovacími zdroji jsou dle ustanovení § 5 

odst. 5 písm. d zákona o ochraně ovzduší „zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 

MW“). 
358

 Definici komunálního odpadu lze nalézt v ustanovení § 4 písm. b) zákona o odpadech. 
359

 Čl. 11 odst. 5. Listiny. 
360

 Žádnou účelovou vázanost poplatku za komunální odpad nenařizuje ani zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích. 
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K ochraně kvality a množství vod slouží mimo jiné tyto poplatky dle vodního zákona: 

(a) platba za odebrané množství podzemní vody (§ 88), 

(b) poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 89), 

(c) poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 100) a 

(d) platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí (§ 101).  

 

Ad. a) Platba za odebrané množství podzemní vody
361

 dle § 88 je odvislá od účelu, pro 

který je podzemní voda odebírána. Příloha č. 2 (A) vodního zákona specifikuje pouze 2 

možné účely užití odebrané podzemní vody – pro zásobování pitnou vodou kde je sazba 2.00 

Kč za m
3
 a pro ostatní užití kde je sazba 3.00 Kč za m

3
 vody. Poplatek se neplatí za skutečný 

odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje, který je menší nebo rovný 6 000 m
3
 za 

kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m
3
 v každém měsíci kalendářního roku, dále za 

odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za odběry vody ke snížení znečištění 

podzemních vod, za odběry vody ke snižování jejich hladiny a za odběry vody sloužící 

hydraulické ochraně podzemních vod před znečištěním (§ 88 odst. 2 vodního zákona). 

Příjemcem poplatku za odběr podzemní vody je z 50% kraj, na jehož území se odběr 

podzemní vody uskutečňuje, a z 50% Státní fond životního prostředí. Vodní zákon účelově 

určuje pouze použití části částky poplatku za odběr podzemní vody – tato částka musí „být 

použita jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro 

obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a na zřízení a doplňování 

zvláštního účtu podle § 42 odst. 4.“ (§ 88 odst. 15 vodního zákona). 

Ad. b) Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
362

 jsou placeny z 

objemu vypouštěných odpadních vod a platí se za jednotlivé zdroje znečišťování. Rozhodný 

pro vznik poplatkové povinnosti je objem vypouštěných odpadních vod vyšší než 100 000 m
3
 

za kalendářní rok a dále také kvalita vypouštěných odpadních vod, kdy hmotnostní a 

koncentrační limity zpoplatnění jsou uvedeny v příloze č. 2 (B) vodního zákona. Poplatek z 

objemu vypouštěných odpadních vod se vypočte vynásobením objemu vypouštěných 
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 Ustanovení § 2 odst. 2 vodního zákona: „Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským 

povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající 

podzemními drenážními systémy a vody ve studních.“ 
362

 Ustanovení § 2 odst. 1 vodního zákona: „Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském 

povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským 

povrchem nebo v nadzemních vedeních.“ 
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odpadních vod za kalendářní rok sazbou 0,1 Kč za 1 m
3
. Poplatky jsou příjmem Státního 

fondu životního prostředí České republiky. 

Ad. c) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních není žádoucí, takže je k němu 

nutné zvláštní povolení, které vydává příslušný vodoprávní úřad. Samozřejmě i takovéto 

znečišťování podzemních vod je zpoplatněno poplatkem dle § 100 odst. 2 vodního zákona, 

avšak od poplatku jsou osvobozeny stavby pro bydlení a pro individuální rekreaci. Poplatek je 

příjmem obce, v jejímž katastrálním území k vypouštění odpadních vod dochází.  

Ad. d) Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí je poněkud zavádějícím 

označením, neboť povinnost k její platbě a její výše je odvozena od odběru povrchové vody z 

vodních toků, případně z ostatních povrchových vod. Kdo odebírá vodu z některého 

z povrchových zdrojů vod, je povinen přispívat na správu tohoto zdroje (na správu vodního 

toku a na správu povodí), což se děje právě prostřednictvím tohoto poplatku. Tento poplatek 

se vztahuje pouze na „podnikatelské“ využívání vod, zatímco obecné nakládání 

s povrchovými vodami není zpoplatněno (§ 6 odst. vodního zákona: „Každý může na vlastní 

nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s 

nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického 

zařízení.“). Zpoplatněn je odběr povrchové vody pro účely uvedené v odst. 3 § 101 (průtočné 

chlazení parních turbín, zemědělské závlahy, zatápění umělých prohlubní terénu a ostatní). 

Opět je stanovena dolní hranice pro vznik poplatkové povinnosti – 6 000 m
3
 za kalendářní 

rok, nebo 500 m
3
 za každý měsíc kalendářního roku. Ustanovení § 101 odst. 4 obsahuje 

výjimky z poplatkové povinnosti (např. odběr pro provoz rybích líhní a sádek, pro průtočné 

chlazení výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, k napouštění veřejných 

koupališť či pro výrobu sněhu vodními děly aj.). 

 

Již výše zmíněný poplatek za vjezd a setrvání motorovými vozidly na území 

národního parku je vybírán na základě ustanovení § 24 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

jeho maximální výše je určena vyhláškou v § 9 takto: za jedno motorové vozidlo 20 Kč za 

jeden den, a jde-li o autobus, 50 Kč za jeden den, lze jej také stanovit ročním paušálem 

v maximální výši 1.000 Kč za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 

3.000 Kč. Možnost ukládat poplatek za vjezd a setrvání vozidel na území národního parku 

v současnosti využívá pouze Krkonošský národní park.
363
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 Viz platný návštěvní řád Krkonošského národního parku ze dne 16.9.2010, účinný od 1.10.2010, článek 3. 
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2. ÚPLATY, ÚHRADY A ODVODY 

V zásadě stejnou roli jako poplatky plní v systému nákladových ekonomických 

nástrojů i různé druhy úplat, úhrad a odvodů. Jiná terminologie je způsobena pouze právní 

kulturou, která se přidržela tradičního označení těchto plateb. Funkce i konstrukce je však 

stejná jako u poplatků. 

 

Tyto úhrady jsou zakotveny v různých právních předpisech z oblasti ochrany přírody. 

Pro ochranu zemědělské a lesní půdy byly zavedeny odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu a poplatek za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Těžba hornin a 

využívání horninového prostředí je spojeno s placením úhrad z dobývacího prostoru a úhrad z 

vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a 

zušlechtění.  

Jedná se tedy o: 

(i) odvody za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu;
364

 

(ii) poplatky za vynětí pozemků určených k plnění funkcí lesa;
365

 

(iii) odvody za kácení dřevin;
366

 nebo 

(iv) úhrady spojené s těžbou surovin.
367

 

 

Ad. (i): Zákon o ochraně ZPF je právním předpisem zajišťujícím ochranu 

zemědělského půdního fondu České republiky (dále jen „ZPF“). Zemědělský půdní fond je 

popsán a definován v § 1 zákona o ZPF „základním přírodním bohatstvím naší země, 

nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z 

hlavních složek životního prostředí…“. Do ZPF se zahrnují jednak (a) pozemky zemědělsky 

obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a 

dále (b) půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně 

obdělávána není, (c) rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a (d) nezemědělská půda 

potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým 

                                                           
364

 Podle zákona o ochraně ZPF ustanovení § 11 a násl. 
365

 Podle lesního zákona ustanovení § 17 a násl. 
366

 Podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ustanovení § 9. 
367

 Podle horního zákona, ustanovení § 32a; podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném 

znění, ustanovení § 4b. 
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pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně 

před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.
368

 V současné době zaujímá 

zemědělská půda přes 50 % území České republiky, z čehož cca 72 % je půdy orné. Zákon o 

ochraně ZPF výslovně uvádí, že pro nezemědělské účely je nutno použít především tzv. 

nezemědělskou půdu
369

 (nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území 

nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků, stavební proluky a plochy získané 

zbořením přežilých budov a zařízení – tzv. brownfields). Pro odnětí pozemků ze 

zemědělského půdního fondu jsou v zákoně o ochraně ZPF stanoveny podmínky, za kterých 

lze odnětí provést (§ 4):  

a) je nutno co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické 

a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, 

b) je nutno odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování 

zemědělského půdního fondu, 

d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní 

úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších 

funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace. 

Pokud jsou splněny výše uvedené požadavky, lze vynětí pozemku ze ZPF povolit. 

Souhlas k vynětí pozemků ze ZPF vydává orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

(působnost orgánů ochrany ZPF je uvedena v části VII. zákona o ochraně ZPF). Souhlasu 

není třeba v případech uvedených v § 9 odst. 2 (jedná se zejména o pozemky v zahrádkových 

osadách či pozemky, které jsou v zastavěném území aj.). Pozemek ze ZPF lze provést na donu 

určitou (dočasně) nebo na dobu neurčitou (trvale). Pro účely zákona o ochraně ZPF se trvalým 

odnětím rozumí to, že na předmětném pozemku bude umístěna stavba pevně spojená s 

pozemkem, důlní či těžební dílo (lom, důl atd.) nebo budou na předmětném pozemku 

provedeny terénní úpravy, které vyžadují skrývku půdy na dotčeném pozemku. Dočasně lze 

půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha 

rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do ZPF. 

Žádost o odnětí pozemku ze ZPF je třeba vždy odůvodnit a uvést další údaje, které vyžaduje 

zákon o ochraně ZPF (§ 9 odst. 5), mimo jiné výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, nejde-li 

o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují (viz dále).  
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 Ustanovení § 1 odst. 2 a 3 zákona o ochraně ZPF. 
369

 Viz katastrální vyhláška. 
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V některých případech se odnětí ze ZPF provádí, nicméně poplatky za toto se 

nepředepisují. Jedná se o případy, jde-li o odnětí půdy pro zřizování rybníků s chovem ryb 

nebo vodní drůbeže nebo výstavbou objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod 

a další (§ 11 odst. 3 zákona o ochraně ZPF).  

Plátcem poplatku za odnětí pozemku ze ZPF je žadatel (tedy ten, v jehož prospěch se 

odnětí provádí). Výše poplatku je stanovenou přílohou k zákonu o ochraně ZPF a je určena 

v návaznosti na třídy ochrany zemědělského půdního fondu (celkem 5 tříd – část D přílohy 

zákona o ochraně ZPF) a zařazení pozemku nebo jeho částí do bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a jeho základní cenu podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Dále je při výpočtu 

nutno zohlednit ještě faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím 

půdy ze zemědělského půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů (uvedené v části B 

přílohy zákona o ochraně ZPF) a také případné důvody ke snížení stanovené základní sazby 

odvodů za odnětí půdy ze ZPF, které jsou vyjmenovány v části C přílohy zákona o ochraně 

ZPF.
370

 Přesný postup výpočtu je poměrně složitý a je detailně popsán v části D přílohy 

zákona o ochraně ZPF. Jedná-li se o trvalé odnětí, platí se částka jednorázově, jedná-li se o 

dočasné odnětí, platí se každoročně částka rovnající se jedné setině částky, která by byla 

placena, jednalo-li by se o vynětí trvalé. O odnětí pozemku ze ZPF rozhoduje orgán ochrany 

ZPF rozhodnutím. Zákon o ochraně ZPF stanovuje příjemce poplatků za odnětí a jejich 

účelové určení v § 11 odst. 2: „Část odvodů ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % 

je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v 

jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou 

být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a 

krajiny.“  

 

Ad. (ii): Lesní zákon deklaruje v § 1, že les je národním bohatstvím. Lesem se rozumí 

lesní porosty (tedy stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa) 

s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Funkce lesa jsou přínosy 

podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční. Jistě není pochyb o 

tom, že les je důležitou součástí přírody. Lesem (odhlédneme-li od definice v lesním zákoně) 
                                                           
370

 Jedná se např. o to, že se předmětné pozemky, o jejich vynětí ze ZPF jedná, jsou v současně zastavěném 

území sídelních útvarů (obcí) nebo se jedná o zemědělskou půdu poškozenou spady z průmyslových exhalací, 

úniky pevných nebo tekutých toxických látek, ropnými látkami, vodní nebo větrnou erozí. 
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je nutno chápat nejenom stromy jako takové, ale celý soubor všech lesních porostů a 

pozemků. Les je přírodním stanovištěm (biotopem), bez jehož existence byl život mnoha 

organismů (včetně člověka) velmi složitý, ne-li nemožný. Les má nezastupitelnou roli i 

v procesech koloběhu vody v přírodě, jako přirozený rezervoár a samozřejmě plní další 

biologické a estetické funkce. Les je tedy pro existenci života nezbytný. Je však ohrožován 

celou řadou přírodních i průmyslových činitelů – ať již se jedná o živočišné a rostlinné 

škůdce, povětrnostní vlivy, imise z ovzduší, tzv. kyselé deště či mechanické ničení lesů 

z důvodů zásahů do krajiny ze strany člověka.  

Aby byla ochrana lesa co nejúčinnější, obsahuje lesní zákon několik institutů k jejímu 

zajištění. Obecnou povinnost každému stanovuje lesní zákon v § 11 odst. 1: „Každý si musí 

počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení 

sloužících hospodaření v lese.“ Další ustanovení je již omezeno pouze na vlastníky lesa, kteří 

jsou při hospodaření
371

 povinni počínat si tak, aby byly zachovány funkce lesa a aby byl 

zachován (chráněn) genofond lesních dřevin a pochopitelně aby při výkonu jejich 

vlastnického práva nedocházelo k poškozování zájmů ostatních vlastníků lesů.  

Vzhledem k tomu, že nelze oddělit les od pozemku, na kterém roste (porosty jsou 

součástí pozemku), je nutno zajistit ochranu těchto pozemků – jedná se o pozemky určené k 

plnění funkcí lesa. Jaké pozemky jsou zahrnovány mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

určuje lesní zákon v § 3, jedná se o: 

a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem 

obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na 

nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy 

lesů podle § 13 odst. 1 lesního zákona, 

b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí 

dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních 

komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského 

půdního fondu
372

 a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství. U těchto 

pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům 

určeným k plnění funkcí lesa. 
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 Hospodařením v lese se dle § 2 písm. d) lesního zákona rozumí „hospodařením v lese obnova, ochrana, 

výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa“. 
372

 Viz zákon o ochraně ZPF. 
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Lesní zákon jasně a v souladu s jeho účelem definuje, za jakých podmínek lze využít 

pozemky určené k plnění funkcí lesa k jinému účelu než je obhospodařování podle lesního 

zákona. K využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa k jinému účelu je nutný souhlas 

orgánu státní správy lesů (§ 47 a násl. lesního zákona). 

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. 

Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je stav, kdy na dotčených pozemcích 

nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být 

trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se 

pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí orgánu státní správy lesů (o 

odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené 

pozemky nebo jejich převážná část nacházejí).
373

 

Stejně jako v případě odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu se za trvalé i 

dočasné odnětí pozemku určených k plnění funkcí lesa platí poplatek. Plátcem poplatku je ten, 

v jehož zájmu se odnětí provádí. Poplatek se neplatí v případech, jde-li o odnětí pro stavby 

sloužící hospodaření v lese, výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod 

nebo výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody (§ 17 odst. 2 

lesního zákona). Výši poplatku stanoví orgán státní správy lesů rozhodnutím v návaznosti na 

kritéria uvedené v příloze lesního zákona. Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž 

katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí. Část poplatku, 

který je příjmem obce je opět účelově vázána a může být použita jen pro zlepšení životního 

prostředí v obci nebo pro zachování lesa (17 odst. 4 lesního zákona). 

 

Ad. (iii): Odvody za kácení dřevin dle zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 9) jsou 

jedním ze dvou možností, který má orgán ochrany přírody k dispozici pro případy, kdy 

povoluje kácení dřevin. Druhou možností je místo odvodů uložit žadateli přiměřenou 

náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může 

uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. 

Povolení orgánu ochrany přírody je nutné v zásadě ke každému kácení dřevin 

nestanoví-li zákon o ochraně přírody a krajiny jinak. Rozhodnutí o povolování kácení dřevin 

podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je nepochybně tím nejčastějším správním 
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aktem, který orgány ochrany přírody vydávají.
374

 Povolení není potřeba pro kácení stromů o 

obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo pro odstranění souvislých 

keřových porostů do celkové plochy 40 m
2
 (vyhláška § 8 odst. 2) a v dalších případech 

stanovených zákonem o ochraně přírody a krajiny (§ 8 odst. 2 – zde je povinnost předchozího 

oznámení záměru orgánu ochrany přírody). Ustanovení o kácení dřevin prošlo v roce 2009 

poměrně podstatnou novelizací spojenou s kampaní proti hromadnému kácení alejí podél 

silnic a stromořadí bez jakékoli regulace. Do 30. listopadu 2009 stačilo ke kácení stromů a 

stromořadí u silnic pouze oznámení příslušným orgánům ochrany přírody. Novela zákona o 

ochraně přírody a krajiny, kterou ministerstvo životního prostředí prosadilo s platností od 1. 

prosince 2009,
375

 zavedla povinnost mít ke kácení dřevin na silničních pozemcích a u 

železničních drah řádné povolení od obecního či městského úřadu, vždy po dohodě s 

příslušným silničním
376

 nebo železničním úřadem.
377

 Pokud k dohodě nedojde, rozhoduje 

nejbližší nadřízený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení je druhem 

správního řízení a počítá tedy s účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat náhradní 

výsadbu.  

Výše odvodů by měla být stanovena zvláštním zákonem (§ 9 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny), tento předpis nebyl prozatím vydán. Při oceňování dřevin orgány ochrany 

přírody vycházejí zejména z metodika AOPK ČR „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“,
378

 

která oceňuje společenskou (ekologickou) újmu, která vzniká odstraněním dřeviny z místa, na 

němž roste buď následkem kácení, nebo následkem částečného znehodnocení nedovoleným 

zásahem. Principiálně je tato metodika založena na výpočtu možné kompenzace 

odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem) a to v 

časovém rámci pěti let, neboť především u stromů je nelogické počítat s kompenzací jejich 

odstraňování v časovém rámci odpovídajícím jejich skutečnému věku, protože tento čas ve 

značném množství případů přesahuje délku jedné lidské generace. Vyčíslení pouze hodnoty 

nahrazované dřeviny by tak v podstatě legalizovalo znehodnocení životního prostředí pro 

stávající generaci obyvatel prostoru bez odpovídající kompenzace. V rámci stávající verze 

metodiky oceňování AOPK ČR se počítá s náhradou odstraňovaného stromu či keře formou 
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 Havelková S.: „Otazníky kolem povolování kácení dřevin“, in časopis Ochrana přírody 4/2011, str. 13, 

3.11.2011. 
375

 Jde o zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
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výsadby více jedinců, jejichž funkční význam v horizontu stanovených pěti let povede k 

náhradě efektu dřevin odstraňovaných.
379

 

 

Ad. (vi): Horní zákon upravuje způsob dobývání a nakládání s nerosty. Za nerosty se 

dle horního zákona „považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry“ (§ 1 odst. 1 horního 

zákona). Chce-li někdo (právnická či fyzická osoba) těžit nerosty v rámci své podnikatelské 

činnosti, je kromě dalších povinností stanovených horním zákonem a dalšími právními 

předpisy hradit i „roční úhradu z dobývacího prostoru
380

 za každý i započatý hektar plochy 

dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu“ (§ 32a odst. 1 horního zákona), tato úhrada je 

příjmem obce, na jejímž území se dobývací prostor nachází a dále „roční úhradu z vydobytých 

nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění, 

provedeném v souvislosti s jejich dobýváním, úhrada se stanoví z těch nerostů, pro jejichž 

dobývání byl stanoven dobývací prostor. Úhrada činí nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých 

nerostů. Rozhodná je průměrná tržní cena v roce, ve kterém byly nerosty vydobyty.“ (§ 32a 

odst. 2 horního zákona), tato úhrada je z 25 % příjmem státního rozpočtu České republiky 

(tyto prostředky jsou účelově vázány k nápravě škod na životním prostředí způsobených 

dobýváním nerostů) a ze 75 % příjmem obce. Způsob výpočtu a výše úhrad je stanoven ve 

vyhlášce č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z 

vydobytých vyhrazených nerostů. 

 

Přehled poplatků, odvodů a úhrad v České republice souvisejících s ochranou 

životního prostředí v oblastech managementu přírodních zdrojů a půdního managementu (stav 

k 31.3.2012) je uveden v příloze v tabulce č. 9. 

 

3. ZVÝŠENÍ DANĚ 

Pokud se týká daňových znevýhodnění určitých pro životní prostředí nepříznivých 

činností, nenajdeme jich v českém právním řádu mnoho. Jedním z těchto příkladů je 

ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, podle kterého se zvyšuje sazba 
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 Kolařík, J. a kolektiv: „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“, 1. vyd., Praha, Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR, 2009, str. 7. 
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 Ustanovení § 25 odst. 1 horního zákona: „Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska 
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chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání.“ 
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silniční daně u vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 o 15 %. 

Důvodem, proč je u těchto vozidel zvýšená sazba daně je skutečnost, že tato vozidla 

znečišťují ovzduší podstatným způsobem, neboť nesplňují ani tzv. limity EURO 0.
381

 

Pokud se týká zavádění dalších negativních daní (které zatěžují vyšší sazbou daně 

neekologické činnosti a produkty) do našeho právního řádu, je třeba zmínit existenci směrnice 

Rady 2003/96/EC, kterou se restrukturalizují rámcové předpisy ES o zdanění energetických 

produktů a elektřiny, byla transponována do legislativy ČR v rámci I. etapy ekologické 

daňové reformy a která vedla ke vzniku tří nových daní – daně ze zemního plynu, daně z 

pevných paliv a daně z elektřiny, které doplnily již existující spotřební daň z minerálních 

olejů. Tyto daně se staly součástí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a 

začaly se uplatňovat od 1. ledna 2008. Ekologická daňová reforma má tři etapy a měla by 

probíhat do roku 2017, měla by ve všech svých etapách být výnosově neutrální, k naplnění 

principu výnosové neutrality reformy jsou dodatečné výnosy zvýšeného zdanění použity na 

snížení jiných daní. Nyní se připravuje II. etapa ekologické daňové reformy, která si vytyčila 

za cíl snížení emisí do ovzduší.  

 

 

NÁSTROJE PODPŮRNÉ (FINANČNĚ POZITIVNÍ) 

 

Tento typ nástrojů, na rozdíl od typu předchozího, funguje na principu zvýhodňování 

k přírodě šetrného chování. Dává tak jasný signál, že snaha o šetrný přístup k přírodě otevírá 

možnosti k ušetření finančních prostředků (např. formou daňových úlev), ale také např. 

možnost čerpat různé granty nebo dotace z účelových fondů ochrany životního prostředí. 

Se snahou o zavedení ekologicky šetrných technologií (např. na principu nejlepších 

dostupných technik – BAT
382

), použitím ekologicky vhodných surovin a důrazem na 

environmentálně nezávadnou likvidaci odpadů jsou pochopitelně spojeny zvýšené náklady 

(např. na výstavbu čistícího zařízení). Tato ekologická opatření tak ekonomicky znevýhodňují 

subjekty, které je zavádějí, neboť je musejí financovat z vlastních zdrojů. Stimulem k jejich 

zavedení jsou právě ekonomické nástroje podpůrného charakteru (finančně pozitivní), které 

takové ekologicky vhodné chování finančně zvýhodňují. 
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Mezi nástroje podpůrné řadíme zejména: 

- granty, finanční příspěvky, operační programy a dotace, 

- daňová zvýhodnění (úlevy na daních, osvobození od daně), zvýhodněné půjčky a 

úvěry, příp. státní záruky. 

 

1. GRANTY, FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY, OPERAČNÍ PROGRAMY A DOTACE 

Zdroje těchto podpor leží v tuzemsku (nejdůležitějším jsou státní rozpočet a Státní 

fond životního prostředí) i v zahraničí (se vstupem do Evropské unie se otevřely možnosti 

čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, které ovšem zatím nejsou plně 

využívány
383

). Společným znakem těchto nástrojů je jejich nenávratnost. Pokud tedy subjekt 

splní podmínky pro udělení dotace či podobné formy podpory a je mu udělena, pak v případě, 

že s ní naloží podle pravidel (tj. využije ji k financování programu, na který mu byla 

přidělena), není povinen takovou formu podpory vracet. Podpory z veřejných rozpočtů 

formou dotací jsou definovány obecně jako peněžně hodnotové výkony státu, které nejsou 

podloženy žádnou bezprostřední ekonomickou protislužbou a vedou pouze ke zvýšeným 

výdajům státu.
384

 Navíc jsou tyto podpory osvobozeny od daně z příjmů.
385

 V této souvislosti 

je třeba zmínit, že granty, finanční příspěvky a dotace z veřejných zdrojů jsou omezeny 

právem Evropské unie v tom smyslu, že jejich udělování nesmí narušovat hospodářskou 

soutěž, rovné tržní podmínky nebo jakýmkoli způsobem destabilizovat evropský hospodářský 

prostor.
386

 

Na realizaci opatření v přírodě a krajině České republiky uvolňuje především 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství několik miliard korun každý rok. 

Na konkrétní opatření realizovaná v přírodě a krajině České republiky existuje hned 

několik dotačních programů (národních i evropských). Jedná se především o Operační 

program Životní prostředí (2007 – 2013), Program péče o krajinu Program rozvoje venkova 
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 Z evropských fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti) může Česká republika v letech 
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(2007 – 2013), Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, Program revitalizace 

říčních systémů a Program LIFE+.
387

 

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 – 2013 z Fondu soudržnosti a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro. Objemem financí – 18,4 % 

všech prostředků určených z fondů EU pro ČR – se jedná o druhý největší český operační 

program. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 

základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační program Životní prostředí, který 

připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s 

Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v 

sedmi oblastech: 

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

(Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení 

jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.). 

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (Podporuje projekty, které jsou 

zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících 

látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně 

obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.). 

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (Podporuje projekty zaměřené na 

udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování 

úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 

při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.). 

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 

(Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce 

odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.). 

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik (Nabízí 

podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním 

souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti 

znečišťujících látek a jejich monitorování.). 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (Podporuje projekty, které přispívají ke 

zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, 
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zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v 

osídlených oblastech.). 

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

(Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních 

center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na 

zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně 

internetových řešení či naučných stezek.).
388

 

Program LIFE+
389

 se skládá ze tří částí (pilířů) nazvaných „LIFE+ Příroda a 

biologická rozmanitost“, „LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a „LIFE+ 

Informace a komunikace“. Financování projektů v rámci programu LIFE+ je realizováno na 

základě 2 víceletých centrálních programů, které určují zásadní cíle, priority, oblasti a typy 

činností, ale také očekávané výsledky i případnou maximální míru dofinancování. Pro ČR 

byla v roce 2011 vyčleněna částka ve výši cca 5,7 milionů EUR.
390

 

Z různých operačních programů je možno hradit rozličné činnosti a aktivity směřující 

k zachování nebo zlepšení stavu přírody (opatření k péči o nelesní ekosystémy, o lesní 

ekosystémy a o vodní ekosystémy), ale i opatření v oblasti osvěty a vzdělání a opatření v 

oblasti výzkumu a podkladových materiálů.
391

 V rámci péče o nelesní ekosystémy se jedná 

např. o podporu zeleně v urbanizovaném prostředí, které je zaměřeno na údržbu a obnovu 

přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, na zakládání a regeneraci zeleně v rámci tvorby 

zeleného prstence kolem sídel či na výsadbu vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě 

tzv. „brownfields“; protierozní opatření, které je zaměřeno zmírnění negativních projevů 

vodní a větrné eroze, slouží k neškodnému odvedení povrchových vod z povodí, ke zpomalení 

povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy, k ochraně intravilánu obcí a komunikací 

před škodlivým povrchovým odtokem a smytou zeminou, ke snížení rychlosti větru a jeho 
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motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku (MOTÝLI), 3) LIFE10 ENV/CZ/000649 

Regionální energetická politika založená na interaktivní mapě obnovitelných zdrojů (RESTEP) a 4) LIFE10 

ENV/CZ/651 Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu 

(MEDETOX). www.mzp.cz.  
391

 Více viz Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky „Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu“, 

2011. 

http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/
http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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škodlivých účinků;
392

 nebo opatření směřující k potlačování či likvidaci invazních druhů 

organismů za účelem udržení druhové rozmanitosti. V rámci péče o lesní ekosystémy se jedná 

např. o zlepšování druhové skladby lesních porostů (podpora dřevin stanovištně původních, 

jak v lesích strukturně a druhově chudých, jejichž stav pomáhá zlepšit, tak v cennějších 

lesních ekosystémech, kde má význam pro udržení jejich bohatosti); využití šetrných 

technologií při hospodaření v lesích, které při péči o les minimalizují škody při 

obhospodařování lesa nutně vznikající, jako je vhodně prováděný koňský potah, vyvážecí 

souprava či lanové systémy; anebo opatření na zajištění bezpečného ponechávání dřeva v lese 

k zetlení za účelem podpory přirozených procesů v lesních ekosystémech
393

 (odvoz veškeré 

dřevní hmoty z lesa má za následek nadměrný odsun živin, zhoršení kvality nadložního 

humusu, změny vodního režimu, ale také ztrátu biotopů pro mnoho organismů závislých na 

tlejícím dřevě). Mezi opatření k péči o vodní ekosystémy patří revitalizace vodních toků, 

jejímž účelem je odstranění nebo zmírnění negativních důsledků technických úprav vodních 

toků (antropogenní vlivy a činnosti) na ekosystémy a samotný hydromorfologický stav 

vodního koryta;
394

 odbahňování rybníků;
395

 obnova mokřadů, rašelinišť a tůní či tvorba rybích 

přechodů
396

 a v neposlední řadě stavba čistíren odpadních vod a kanalizací.
397

 

Možnost poskytnutí finančního příspěvku obsahují i právní předpisy z oblasti ochrany 

přírody a krajiny. Jako první samozřejmě nutno uvést zákon o ochraně přírody a krajiny, 

finanční příspěvek lze poskytnout v rámci uzavření smlouvy dle § 39. I když to zákon o 

ochraně přírody a krajiny výslovně v tomto ustanovení neuvádí, tuto možnost lze dovodit 

z textu ustanovení § 58 odst. 6. Další možnost finančního příspěvku vyplývá z dohody o 

                                                           
392

 Jedná se nejčastěji o protierozní příkopy, průlehy, zatravněné údolnice, protierozní hrázky a ochranné nádrže. 

Technická opatření proti vodní erozi mohou vhodně doplňovat výsadby dřevin. Jako hlavní opatření proti větrné 

erozi se používají přirozené vegetační zábrany – tzv. větrolamy. 
393

 Takovými opatřeními jsou veškeré formy ponechávání dřevní hmoty v porostech v podobě živých výstavků, 

stojících a ležících souší, krácení kmenů, ale také zásahy jako odkorňování či odvětvování se štěpkováním. 
394

 Cílovým stavem je obnovení nebo zlepšení ekologické funkce vodního toku v krajině se zohledněním jeho 

účelových funkcí, pro které byl dříve upraven. Při revitalizaci toku ve volné krajině se zohledňuje možnost 

přirozeného rozlivu, který zpomaluje rychlost proudění a zvyšuje akumulaci vody, čímž se mj. zmírňují 

kulminace povodňových vln v níže položených místech. Současným trendem jsou i revitalizační zkapacitnění 

toků v intravilánu obce s možností rozlivu a s vytvořením klidové zóny (povodňové parky) ve vymezeném 

prostoru. 
395

 Rybníky lze odbahňovat suchou cestou po jejich vypuštění a částečném vyschnutí bahna nebo přímo z vodní 

hladiny pomocí sacích bagrů. Odtěžený sediment lze aplikovat na zemědělské pozemky, a to za předpokladu 

provedení chemických rozborů, které stanoví podmínky pro toto využití. 
396

 Rybí přechody slouží k obousměrnému zprůchodnění vodního toku především pro ryby, které s jejich pomocí 

mohou proplout umělou překážkou na toku, zpravidla jezem. 
397

 Na území ČR bylo k roku 2010 evidováno 2 188 čistíren odpadních vod (ČOV), které čistí denně 3,8 mil. m³ 

odpadních vod v 633 aglomeracích s parametry nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). V současnosti je kladen 

důraz, mimo čištění od mechanických a biologických nečistot, i na tzv. 3. stupeň čištění (tzv. dočišťování), jenž 

zajišťuje odstranění fosforu a dusíku a zabraňuje tak nepříznivé eutrofizaci vod. K tomuto účelu se využívají tzv. 

dočišťovací rybníky s vysokou přirozenou samočisticí schopností. 
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způsobu hospodaření při běžném obhospodařování pozemků
398

 s výskytem kriticky nebo silně 

ohrožených druhů rostlin dle § 49 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Příspěvek lze 

také poskytnout na provedení náhradních ochranných opatření dle § 50 (§ 68 odst. 2). 

Explicitně je finanční příspěvek na provádění opatření ke zlepšení stavu přírodního prostředí 

stanoven v § 69 s odkazem na § 68 odst. 2 „K provádění péče o pozemky z důvodů ochrany 

přírody mohou uzavírat orgány ochrany přírody či obce s vlastníky či nájemci pozemků 

písemné dohody. Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob hospodaření ve zvláště 

chráněných územích a ptačích oblastech.“ Poskytování příspěvku upřesňuje vyhláška v § 

19.
399

 Předpokladem poskytnutí příspěvku je aktivita, resp. pasivita ve prospěch přírodního 

prostředí, viz § 69 odst. 1: „…lze poskytnout finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům 

dotčených pozemků za předpokladu, že se tito zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté 

práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí.“ Příspěvek poskytuje orgán ochrany přírody 

nebo obec, případně lze tento poskytnout i ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky (§ 69 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Obdobně lesní zákon v § 46 zavádí možnost poskytnutí finančních příspěvků a to např. 

na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, zvyšování podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin, opatření k zalesnění v horských polohách aj. O 

poskytnutí finančního příspěvku zde rozhoduje ministerstvo zemědělství nebo krajský úřad. 

Stejně jako v předchozím případě lze tento finanční příspěvek poskytnout ze Státního fondu 

životního prostředí. 

Vodní zákon v § 102 upravuje poskytování finančních prostředků k úhradě výdajů na 

opatření ve veřejném zájmu.
400

 Příjemcem finančního příspěvku jsou správci povodí, Česká 

inspekce životního prostředí, správci vodních toků, vlastníci vodních děl a další. Příspěvky se 

poskytují ze státního rozpočtu. 

Poskytování finančních příspěvků obsahuje i zákon o myslivosti v § 62 za účelem 

podpory vybraných činností mysliveckého hospodaření – např. za účelem zlepšování 

životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře, nebo chov a výcvik národních 

plemen loveckých psů a loveckých dravců (§ 62 odst. 1 zákona o myslivosti). 

                                                           
398

 Co se rozumí běžným obhospodařováním je upřesněno v odst. 3 § 49 zákona o ochraně přírody a krajiny a 

dále v § 15 odst. 2 až 4 vyhlášky. 
399

 Vyhláška § 19 odst. 4: „Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky 

zajišťující zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po 

splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění podmínek se 

příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako opakované plnění po určitou dobu, 

zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu.“ 
400

 Co se rozumí opatřením ve veřejném zájmu, specifikuje vodní zákon v § 102 odst. 1. 
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Obdobné ustanovení obsahuje i zákon o rybářství. Ustanovení § 12 odst. 3 definuje 

poskytování prostředků k úhradě nákladů na opatření ve veřejném zájmu, zejména pro 

podporu mimoprodukčních funkcí rybníků a malých vodních nádrží, obnovu a udržování 

původních druhů ryb zajišťujících přírodní rozmanitost, výstavbu a rekonstrukci zvláštních 

rybochovných zařízení a výstavbu rybích přechodů. Poskytovatele finančních prostředků na 

opatření ve veřejném zájmu je stát a příjemcem jsou rybníkáři, správci vodních toků, vlastníci 

vodních děl nebo uživatelé rybářských revírů. 

Jedním z největších dotačních programů realizovaných v oblasti životního prostředí je 

program „Zelená úsporám“ neboli „program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v 

obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů“. Program byl spuštěn v roce 

2009 a plánován do konce roku 2012, ale z důvodu enormního zájmu žadatelů musel být 

v průběhu roku 2010 pozastaven, znovuobnoven byl v únoru 2011. Z tohoto programu dotují 

projekty na úsporu energie na vytápění – například zateplování domů, využití obnovitelných 

zdrojů energie pro vytápění a ohřívání vody a další. Při tomto nejobsáhlejším programu činí 

výše dotace 1.300 Kč na čtvereční metr podlahové plochy (průměrný dům, který má zhruba 

130 m
2
, tak může získat 170 tisíc Kč). Program je financován státem prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí v objemu 25 miliard Kč, které stát získal prodejem emisních 

jednotek v souladu s Kjótským protokolem.
401

 

Úspěšnost programu Zelená úsporám dokládá i skutečnost, že v červnu 2010 MŽP a 

zástupci výrobců domácích spotřebičů (zástupci značek Bosch, Siemens, Gorenje, Fagor a 

Whirlpool) představili novou ekoznačku, která má spotřebitelům usnadnit výběr energeticky 

úsporného domácího spotřebiče – jedná se o symbol „Partnerství Zelená úsporám“. Program 

Partnerství Zelená úsporám – na rozdíl od programu Zelená úsporám – ale žádné dotace 

veřejnosti nenabízí. Má sloužit jako jednoduché zvýraznění výrobků, které ve své kategorii 

patří ke špičce v nízké spotřebě energie. Program prozatím poběží do prosince 2012 (stejně 

jako program Zelená úsporám), o jeho dalším osudu prozatím není rozhodnuto.
402

 

 

 

 

                                                           
401

 Peníze na program Zelená úsporám získává Česká republika prodejem emisních jednotek. Ty jsou fakticky 

rozdílem závazku ČR ke Kjótskému protokolu o snižování emisí skleníkových plynů a jejich reálného poklesu 

oproti roku 1990. Své přebytky mohou státy prodávat jiným zemím, které limity neplní. Jedna emisní jednotka 

představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého v období 2008 až 2012. 
402

 Zdroj: www.zelenausporam-partnerstvi.cz/o-programu/.  

http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz/o-programu/
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2. DAŇOVÁ ZVÝHODNĚNÍ 

V rámci daňových předpisů jsou v České republice uplatňována daňová zvýhodnění 

v poměrně hojném počtu. Daň je povinnou platbou do veřejných rozpočtů, za kterou, na rozdíl 

od poplatku není získáváno ekvivalentní protiplnění. V soustavě českých daňových zákonů je 

daň jako ekonomický nástroj ochrany životního prostředí používána ve dvou formách. Jednou 

je tzv. pozitivní forma (která spočívá v zatížení ekologicky nešetrných činností zvýšenou 

sazbou daně), druhou je tzv. negativní forma (která naopak zvýhodňuje ekologicky šetrné 

chování a činnosti slevou na dani, příp. osvobozením od daně).
403

 Funkci daňového 

zvýhodnění není třeba zvlášť vysvětlovat – jednoznačně je jí motivace subjektů k jednání 

v zájmu životního prostředí. 

Příkladem daňového zvýhodnění je osvobození od daně z nemovitostí dle zákona č. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“) ustanovení pro 

lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, a pro vodní 

plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb (§ 2 odst. 1 

písm. c) zákona o dani z nemovitostí), a dále pro stavby (a pozemky zastavěné těmito 

stavbami) přehrad, stavby, jimiž se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a 

vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů 

včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby, určené k předchozímu čištění vod před jejich 

vypouštěním do kanalizací, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a 

odvodňování pozemků (§ 7 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí). Osvobození od daně se 

vztahuje dle § 9 odst. 1 písm. m) i na stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu 

životního prostředí (stanovené vyhláškou Ministerstva financí ČR v dohodě s Ministerstvem 

životního prostředí ČR). 

Daňová zvýhodnění se zdají být poměrně významnou skupinou finančně pozitivních 

ekonomických nástrojů. Jejich význam (měřeno jejich motivačním efektem) však není příliš 

velký. Pravdou je, že systém daní je nastaven tak, že případná volba mezi daňově sice 

zatíženou, ale jinak výhodnější (rychlejší, pohodlnější) variantou chování a daňově sice 

zvýhodněnou, ale jinak neefektivní (pomalejší, méně komfortní) variantou chování, vyznívá 

jednoznačně ve prospěch varianty první. 

                                                           
403

 Boháč R.: „Ochrana životního prostředí v daňových zákonech“, Daně – odborný časopis pro daňové právo a 

praxi, LexisNexis CZ s.r.o. Praha, 10-11/2004, str. 10. 
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ZAJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A KOMPENZACE ZTRÁT NA PŘÍRODNÍM 

PROSTŘEDÍ 

 

Základním pojmem, který je klíčový pro tento nástroj, je pojem ztráty na přírodním 

prostředí.
404

 Pojem ztráty je v souvislosti s ochranou přírody používán jako obecné označení 

pro škodu a újmu. Škodou zde rozumíme ekonomické a materiální snížení hodnoty těch 

složek přírody, které jsou v právním slova smyslu věcmi (někdo je tedy vlastní). Újmou pak 

funkční snížení vlastností ekosystémů, které není možné takto (tedy ekonomicky či 

materiálně) vyčíslit (jde zejména o funkci biologickou, estetickou a kulturní).
405

 Pro doplnění 

této stručné definice a upřesnění rozdílu, který existuje z pohledu práva mezi odpovědností za 

škodu a újmu, pak ještě nutno zdůraznit, že odpovědnost za škodu je institutem 

soukromoprávním
406

 kdežto odpovědnost za újmu institutem veřejnoprávním.
407

 Ekologická 

újma je tedy koncipována jako primárně imateriální ztráta (může samozřejmě mít i 

ekonomickou dimenzi), která může vznikat z jednání jak protiprávního, tak i po právu. 

Jedním ze základních důvodů zavedení institutu odpovědnosti za ekologickou újmu byla 

nezbytnost uplatňovat odpovědnost za „ztráty“ i vůči vlastníkovi věci samé, což 

soukromoprávní úprava v podstatě neumožňuje.
408

 

Právní úprava odpovědnosti za ztráty na přírodním prostředí je bezesporu jednou 

z nejdiskutovanějších oblastí tohoto odvětví práva. Jakkoli zde nepochybně existuje snaha 

tuto problematiku řešit (zejména ze strany akademických a odborných kruhů), naráží tyto 

snahy nejenom na věcnou složitost celé problematiky, ale hlavně na malý politický a 

společenský zájem na vyřešení tohoto problému. Speciální zákony o odpovědnosti za ztráty 

na přírodním prostředí jsou ve většině právních řádů stále ještě spíše výjimkou.
409

 

 

a) V roce 2008 byl Parlamentem ČR přijat zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ekologické 

                                                           
404

 Více k této problematice viz Damohorský M.: „Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí“, 

Karolinum, Praha 1999. 
405

 Jde například o ztrátu biologické rozmanitosti či o kontaminaci lokalit. 
406

 Na škody na „vlastnitelných“ složkách přírodního prostředí je možné v omezené míře aplikovat ustanovení § 

420 a násl. občanského zákoníku. Problematičnost této aplikovatelnosti však spočívá v tom, že použití 

ustanovení o odpovědnosti občanského zákoníku vyžaduje přesné peněžité vyčíslení škod, aby bylo možné 

uplatnit je u soudu. To je v případě škod na přírodě velmi problematické, často nemožné. 
407

 Ekologickou újmu definuje zákon o životním prostředí v § 10 jako „ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí 

ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské 

činnosti.“ 
408

 Damohorský M. a kol.: „Právo životního prostředí“, 1. vydání, C. H. Beck Praha 2003, str. 77. 
409

 Damohorský M. a kol.: „Právo životního prostředí“, 1. vydání, C. H. Beck Praha 2003, str. 79. 
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újmě“), který je transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o 

odpovědnosti za škody na životním prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 

životním prostředí. Hlavním cílem směrnice 2004/35/ES je předcházet „škodám na životním 

prostředí“ a napravovat je. Škody na životním prostředí jsou zde definovány jako škody na 

chráněných druzích a přírodních stanovištích, škody na vodách a škody na půdě. Odpovědnou 

stranou je v zásadě „provozovatel“, který vykonává provozní činnosti. Provozovatelé, kteří 

vykonávají některé nebezpečné provozní činnosti uvedené v příloze III směrnice 2004/35/ES, 

nesou objektivní odpovědnost za škody na životním prostředí (bez zřetele k zavinění). 

Provozovatelé mohou přímo využít některých výjimek a osvobození (například vyšší moc, 

ozbrojený konflikt, zásah třetí strany) a výjimek zavedených provedením do vnitrostátních 

právních předpisů (například výjimka na základě povolení, výjimka na základě stavu 

znalostí). V případě bezprostřední hrozby škody na životním prostředí jsou provozovatelé 

povinni přijmout preventivní opatření. Podobně jsou povinni napravit škodu na životním 

prostředí, jakmile nastala, a nést náklady (zásada „znečišťovatel platí“). V konkrétních 

případech, kdy tak provozovatel neučiní, nelze ho určit nebo využil výjimky, může do věci 

vstoupit příslušný orgán a provést nezbytná preventivní nebo nápravná opatření sám.
410

 

Ekologickou újmu a postihy za její způsobení definuje zákon o ekologické újmě v § 2 

písm. a) jako „nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje
411

 nebo měřitelné zhoršení 

jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo“ na chráněných druzích volně žijících 

živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, podzemních nebo 

povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 

nebo na půdě. Důležitou charakteristikou újmy je její „měřitelnost“, tedy prokazatelnost a 

vyjádřitelnost, což v mnoha případech činí problémy a „závažnost“, kdy účinek činnosti na 

předmět ochrany musí být určité intenzity (závažnost účinku pro chráněné druhy a přírodní 

stanoviště je uvedena v příloze č. 3 zákona o ekologické újmě). Zákon o ekologické újmě 

definuje povinnost provozovatele přijímat preventivní (§ 6) a nápravná opatření (§ 7). 

V prvním případě se jedná o povinnost v případě hrozby vzniku ekologické újmy, bližší 

vymezení preventivních opatření zákon o ekologické újmě neobsahuje, může se jednat o 

veškerá opatření, která zamezí vzniku újmy. Ve druhém případě se jedná o povinnost přijmout 
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 V této souvislosti je nutno poznamenat, že uvedená směrnice 2004/35/ES měla být do právních řádů 

členských států transponována do 30.4.2007. Evropská komise v lednu 2008 oficiálně sdělila České republice (a 

také některým dalším členským státům), že nebude tolerovat žádné další prodlevy s transpozicí směrnice 

2004/35/ES. V případě neschválení zákona o ekologické újmě proto České republice reálně hrozilo podání 

žaloby k Evropskému soudnímu dvoru a případně citelné finanční sankce. 
411

 Přírodním zdrojem je dle § 2 písm. l) zákona o ekologické újmě „půda a horniny, včetně přírodních léčivých 

zdrojů peloidu, chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště, 

povrchová nebo podzemní voda, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod“. 
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v případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy veškerá proveditelná nápravná opatření k 

okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo 

jiných škodlivých faktorů. V obou případech platí, že neprovede-li provozovatel neprodleně 

příslušná opatření, může mu jejich provedení příslušný orgán nařídit, resp. může je provést 

sám. Náklady na oba typy opatření (preventivní i nápravná) nese provozovatel a to i 

v případě, že jejich faktické provedení zajistil příslušný orgán. 

Zákon o ekologické újmě je však již od počátku terčem kritiky ze strany odborné 

veřejnosti zejména pro užívání termínů, které jsou v právním řádu tradičně užívány pro 

odlišné právní instituty, byť je zákon o ekologické nově definuje.
412

 Zákon o ekologické újmě 

postihuje širokou oblast ochrany přírody a zahrnuje mnoho aspektů ochrany půdy, vody a 

biodiverzity, které se dotýkají velkého množství ekonomicky činných subjektů.  

Hlavním cílem zákona o ekologické újmě je dosažení stavu, kdy ekonomické subjekty, 

jejichž činnost může výrazně negativně ovlivnit přírodu, přijmou odpovědnost za možné 

nepříznivé dopady této činnosti již před jejich výskytem (důraz na zásadu prevence).
413

 

Odpovědnost znečišťovatelů je v zákoně o ekologické újmě založena především institutem 

finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření.
414

 V případě 

nedodržení povinností stanovených zákonem o ekologické újmě (tedy včetně povinnosti 

finančního zajištění) může být uložena pokuta za správní delikt. Zákon o ekologické újmě se 

vztahuje na případy ekologické újmy, ke kterým došlo po začátku účinnosti zákona o 

ekologické újmě (odpovědnost není zpětná). Princip předcházení ekologické újmě má 

nahradit současný stav, kdy je odpovědnost po znečišťovateli vyžadována až v okamžiku, kdy 

dojde k ekologické újmě.
415

 

Dalším institutem, který zákon o ekologické újmě přináší je zavedení objektivní 

odpovědnosti, která dle zákona o ekologické újmě vznikne osobám, které vykonávají 
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 Příkladem může být právě pojem „ekologická újma“, který zákon o ekologické újmě definuje v § 2 písm. a) 

jako „nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, které se může 

projevit přímo nebo nepřímo …“, což je za současného stavu legislativy jakási kombinace definice ekologické 

újmy a škody na životním prostředí tak, jak jejich definice obsahují existující právní předpisy z oblasti životního 

prostředí. 
413

 Toto je odrazem základní zásady směrnice 2004/35/ES, že provozovatel, jehož činnost způsobila škodu na 

životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody, je finančně odpovědný, čímž mají být provozovatelé 

těchto činností nuceni přijímat opatření a rozvíjet postupy ke snižování rizik škod na životním prostředí, aby 

riziko jejich finanční odpovědnosti bylo sníženo. Jedním z hlavních cílů směrnice 2004/35/ES je tak zavedení 

společného komunitárního rámce pro prevenci a nápravu škod na životním prostředí za náklady, které jsou 

přijatelné pro společnost. 
414

 Hlava III. zákona o ekologické újmě. 
415

 Ustanovení § 27 zákona o životním prostředí obsahuje povinnost k náhradě dopadů ekologické újmy a mimo 

jiné říká: „osoba, která poškodila životní prostředí je povinna obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému“ 

a jelikož zákon o životním prostředí problematiku náhrady škody dále nespecifikuje a zvláštní předpis o výpočtu 

výše ekologické újmy nebyl vydán, v praxi toto ustanovení nemá účinek. 
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provozní činnosti uvedené v příloze č. 1
416

 zákona o ekologické újmě a dále těm, kteří způsobí 

újmu na chráněných druzích a/nebo přírodních stanovištích. Na jejím základě mají subjekty 

povinnost k prevenci a náhradě ekologické újmy i v případě, že k ní došlo bez porušení 

právních předpisů.
417 Finanční zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření je 

jedním z ekonomických nástrojů, které se mohou použít jako záruka plnění v případě vzniku 

ekologické újmy.
418

 K provedení § 14 odst. 5 vydala vláda ČR nařízení vlády č. 295/2011 Sb., 

o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (s 

účinností od 1.1.2012), které stanovuje způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování 

dostatečného finančního zajištění pro provozovatele a bližší podmínky provádění a způsobu 

finančního zajištění k provedení preventivních nebo nápravných opatření a také k uvedené 

problematice MŽP vydalo dva metodické pokyny: (a) Metodický pokyn odboru 

environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění 

základního hodnocení rizika ekologické újmy (platný je od 1.2.2012), který stanovuje postup 

při provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy dle přílohy č. 1 k nařízení vlády 

č. 295/2011 Sb. a (b) Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod 

Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy 

(platný od 1.5.2012), který stanovuje postup při provádění podrobného hodnocení rizika 

ekologické újmy dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. 
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 Příloha č. 1 k zákonu o ekologické újmě uvádí provozní činnosti, z jejichž provozu může vzniknout 

ekologická újma (§ 1 odst. 2 písm. a) zákona o ekologické újmě) – jsou to např. vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových nebo podzemních, odběr povrchových vod, nakládání s těžebním odpadem nebo nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky či jejich přeprava aj. 
417

 Vznik povinnosti prevence nebo nápravy ekologické újmy vychází z principu objektivní odpovědnosti (tj. 

odpovědnosti za výsledek) s možností liberace poukazem na události nebo činnosti, na něž se zákon výslovně 

nevztahuje (§ 1 odst. 3 zákona o ekologické újmě). Podstatnou změnou, kterou přináší zákon o ekologické újmě, 

oproti stávající právní úpravě je, že podmínkou provedení preventivních nebo nápravných opatření 

provozovatelem vybraných činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě není jeho protiprávní 

jednání. Ke vzniku odpovědnosti, resp. povinnosti provést preventivní nebo nápravné opatření postačuje 

prokázání příčinné souvislosti mezi provozní činností uvedenou v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě a 

vznikem ekologické újmy (§ 4 zákona o ekologické újmě); nevyžaduje se tedy prokázání protiprávnosti a 

zavinění ve formě úmyslu nebo nedbalosti. Zákon o ekologické újmě vychází z toho, že ke vzniku ekologické 

újmy může dojít na základě právně kvalifikované události mající původ v prováděné provozní činnosti. Příloha 

č. 1 k zákonu o ekologické újmě obsahuje výčet těch provozních činností považovaných za rizikové pro životní 

prostředí a lidské zdraví, s nimiž se spojuje objektivní odpovědnost za ekologickou újmu vyvolanou samotnou 

povahou takové provozní činnosti (bez ohledu na porušení právního předpisu nebo povolení vydaného na jeho 

základě). Pouze v případě ekologické újmy na chráněných druzích a přírodních stanovištích, která byla 

provozovatelem způsobena provozní činností neuvedenou v příloze č. 1, je povinnost k prevenci a nápravě 

ekologické újmy založena na porušení právních předpisů (§ 5 zákona o ekologické újmě). 
418

 Nejčastějším způsobem naplnění požadavku finančního zajištění je forma environmentálního pojištění (v 

tomto případě jde o povinné environmentální pojištění). Odpovědnost za provedení preventivních a nápravných 

opatření je plošná, povinné pojištění se týká všech provozních činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona o 

ekologické újmě. Obecně lze ale říci, že náklady vzniknou pouze podnikatelům, kteří budou jednat v rozporu se 

stávajícími zákony na ochranu životního prostředí. 
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Zákon o ekologické újmě stanoví v § 14 provozovatelům, kteří vykonávají provozní 

činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona o ekologické újmě, povinnost zabezpečit finanční 

zajištění k náhradě nákladů podle zákona o ekologické újmě. K tomu je provozovatel povinen 

provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1, které 

hodlá provozovat, a toto hodnocení průběžně aktualizovat v případě významných změn 

provozní činnosti. Bez zabezpečení finančního zajištění podle zákona o ekologické újmě, 

nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č. 1. Ustanovení § 14 zákona o ekologické újmě, 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
419

 Přestože samotné prohloubení principu odpovědnosti 

podnikatelů za ekologické aspekty jejich činnosti nelze hodnotit jinak než pozitivně, 

problémy mohou nastat při jeho uvedení do praxe.
420

 Zákonné zpracování problematiky 

předcházení ekologické újmě je nové v rámci celé Evropské unie a lze očekávat, že rozdíl 

v efektivnosti různých úprav se plně ukáže až po několika letech používání nové úpravy.
421

 

Zákon o ekologické újmě také posiluje postavení veřejnosti jako subjektu usilujícího o dobrý 

stav přírody. Občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti zabývající se ochranou 

přírody mají postavení účastníka řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření. 

V souvislosti s množícími se snahami o právní úpravu odpovědnosti za ztráty na 

životním prostředí jak u nás (viz zákon o ekologické újmě), tak na mezinárodní
422

 i 

komunitární úrovni,
423

 je nutné se zamyslet i nad případnou vymahatelností závazků 

vzniklých z těchto předpisů.
424

 V případech, kdy je splnění právních povinností závislé mimo 

jiné též na aktuální ekonomické situaci povinného subjektu, může se jako významný nástroj 

prosazení práva uplatnit ekonomické zajištění. 
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 Zákon o ekologické újmě stanoví v § 14 odst. 3 a 4 výjimky z povinnosti zabezpečit finanční zajištění. 

Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že provozní 

činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20.000.000 Kč, nebo 

ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20.000.000 Kč a provozovatel je současně 

registrován v Programu EMAS nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto 

programu, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 

14000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace. Finanční zajištění dále není povinen 

zabezpečit provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť 

nebezpečné závadné látky. 
420

 Více viz důvodová zpráva k zákonu o ekologické újmě a její přílohy. 
421

 Směrnice 2004/35/ES nechává jednotlivým členským státům prostor pro individuální postup v zavedení 

institutu finančního zajištění.  
422

 Např. Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku činností nebezpečných pro 

životní prostředí (Luganská úmluva). 
423

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za škody na životním prostředí 

v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí přijatá dne 21. dubna 2004. Více viz Stejskal V.: 

„Právní odpovědnost za škody na životním prostředí v Evropské unii“, Acta Universitatis Carolinae – IURIDICA 

1, 2005, str. 145 – 146. 
424

 Více viz Tošovská E.: „Odpovědnost za škody ze znečištění životního prostředí ve vztahu k Luganské úmluvě 

a k formování přístupu EU k tomuto problému“, Ekologický servis, Praha 1996. 
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Ekonomické zajištění odpovědnosti se různou měrou vyskytují v celé řadě právních 

odvětví, v oblasti práva životního prostředí však nabývá zcela specifického významu. To je 

dáno zejména zvláštní povahou předmětu ochrany, tj. životního prostředí, jeho složek a prvků. 

Právě zde se zvlášť významně projevují takové jevy, jako je časové zpoždění projevů 

poškození či znečištění životního prostředí, možnost výskytu předem neznámých a 

neplánovaných důsledků lidské činnosti i neúměrnost výše hrozící újmy na životním prostředí 

ve srovnání s potencionálními výnosy ekonomických aktivit. 

Jako nástroje ekonomického zajištění jsou v souvislosti s právem ochrany životního 

prostředí nejdůležitější povinné environmentální pojištění, finanční jistoty a záruky a 

finanční rezervy a jiné účelově vázané zajišťovací fondy.
425

 

Společným účelem všech těchto zajišťovacích nástrojů je z ekonomického hlediska 

zabezpečit naplnění zákonných požadavků ochrany přírody, tedy vytvořit reálnou 

ekonomickou záruku splnění povinností určitého subjektu. Realizace těchto nástrojů je 

zpravidla dána nikoli dobrovolně, ale jedná se o právní povinnost ex lege, pouze výjimečně ex 

actu. Vedle této hlavní (zajišťovací) funkce mají však tyto nástroje ještě další. Pro povinný 

subjekt představují často významnou ekonomickou zátěž, motivují ho proto k hledání metod a 

postupů, jak odstranit nebo alespoň minimalizovat takto sankcionované aktivity (mají tedy i 

funkci motivační, neboť stimulují znečišťovatele k co nejšetrnějšímu chování k přírodnímu 

prostředí), resp. jejich negativní dopad na přírodní prostředí (jde tedy o funkci preventivní, 

kdy zákonem stanovená odpovědnost znečišťovatele za náklady na odstranění škod významně 

stimuluje jeho úsilí škodám předcházet).
426

 

 

b) Obecně v soukromoprávní rovině je odpovědnost za škodu upravena v občanském 

zákoníku § 415 – § 450. Ustanovení § 415 upravuje obecnou preventivní povinnost každého 

„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí.“ Jde o závaznou právní povinnost každého počínat si tak, aby 

jeho jednáním či opomenutím nevznikla škoda jiným ani jemu samému. Jedná se o 

soukromoprávní úpravu. Ve veřejném právu je obecná preventivní povinnost zakotvena v 

zákoně o životním prostředí v § 11 „Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru 

únosného zatížení.“ kdy míra únosnosti zatížení území je vyjádřena v § 7 zákona o životním 

                                                           
425

 Dienstbier F.: „Ekonomické zajištění odpovědnosti při ochraně životního prostředí“, Daně – odborný časopis 

pro daňové právo a praxi, LexisNexis CZ s.r.o. Praha, 10-11/2004, str. 20. 
426

 Povinnost sjednat povinné pojištění zakotvuje např. ustanovení § 12 zákona č. 59/2002 Sb., o prevenci 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

také ho můžeme nelézt v ustanovení § 36 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. 



203 

 

prostředí „Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém 

nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo 

ekologické stability.“ a dále v § 17 odst. 1 zákona o životním prostředí „Každý je povinen, 

především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.“ 

Znečišťováním se dle § 8 odst. 1 zákona o životním prostředí má na mysli „vnášení takových 

fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské 

činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí“. Obecnou 

povinnost postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo 

úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů stanovuje i zákon o ochraně přírody a krajiny v § 

5 odst. 3. 

Obecná úprava odpovědnosti za škodu vzniklou porušením povinnosti je obsažena 

v ustanovení § 420 občanského zákoníku. Primárně se škoda dle občanského zákoníku hradí 

v penězích (§ 442 odst. 2), jeli-to možné a účelné je možno škodu nahradit uvedením do 

původního stavu. Naproti tomu zákon o životním prostředí řadí náhradu škody v penězích až 

na pomyslné třetí místo za obnovení přirozených funkcí narušeného ekosystému nebo jeho 

části a náhradu jiným způsobem (náhradní plnění – kompenzační opatření) (§ 27 odst. 1 

zákona o životním prostředí), oprávněným k peněžní náhradě je stát.  

 

c) Ekologickou újmu definuje obecně zákon o životním prostředí v § 10 jako „ztrátu 

nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo 

narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“. Definice je velmi obecná a 

zahrnuje jakékoli poškození či oslabení jakýchkoli složek životního prostředí či jejich částí či 

vazeb mezi nimi. Objektivní odpovědnost za takto vzniklou škodu nese potom každý, kdo se 

dopustil protiprávního jednání, které bylo příčinou ekologické újmy. Ke vzniku odpovědnosti 

je tedy nutné protiprávní jednání (§ 27 odst. 1 zákona o životním prostředí), ale odpovědnost 

se pak vztahuje na všechny osoby, všechny typy jejich činnosti a na všechny typy 

ekologických ztrát.
427

 

 

d) Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje obecně samostatné ustanovení o 

odstranění neoprávněných zásahů v § 86. Primárně je uvedena povinnost navrátit poškozené 

části přírody a krajiny do původního stavu (§ 86 odst. 1), není-li to možné či účelné může 

                                                           
427

 Humlíčková P.: „Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí“, Acta Universitatis Carolinae – 

IURIDICA 3/2011, str. 191. 
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orgán ochrany přírody uložit provedení náhradních (kompenzačních) opatření. Zákon o 

ochraně přírody a krajiny neobsahuje možnost kompenzace újmy v penězích. Speciální 

úprava je pak stanovena v § 9, § 45i a § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Ustanovení § 9 řeší povinnost odvodů anebo náhradní výsadby pro případy 

povoleného kácení dřevin. Vzhledem k tomu, že speciální zákon, jehož vydání předpokládá § 

9 odst. 3, dosud vydán nebyl, v praxi je ukládána pouze povinnost náhradní výsadby dřevin. 

Ustanovení § 45i ukládá jako jeden z předpokladů schválení koncepce zajištění 

kompenzačních opatření. Dle odst. 9 § 45i se kompenzačními opatřeními pro účely koncepce 

rozumí „zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném 

rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná 

koncepce nebo její jednotlivé části“. Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se pak 

rozumí „vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů 

ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a 

kvalitě“. Kompenzační opatření v obou případech stanoví orgán ochrany přírody. 

Povinnost předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu 

dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy je 

stanovena pro investory (v rámci provádění výstavby) na základě rozhodnutí orgánu ochrany 

přírody v § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud z výsledku přírodovědného 

průzkumu vyplyne potřeba zajištění náhradních opatření k ochraně přírody, je investor 

povinen tato opatření realizovat na vlastní náklady. 
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VZDĚLÁVÁNÍ, INFOMACE A ÚČAST VEŘEJNOSTI 

 

Tak jako jakékoli jiné odvětví lidské činnosti, ani ochrana přírody se neobejde bez 

dostatečné informovanosti zainteresovaných subjektů (znečišťovatelů, veřejnosti, resp. 

občanů i státu). Abychom mohli po subjektech vyžadovat určité chování, musí mít tyto 

subjekty možnost získat informace o tom, jak se vlastně mají chovat. Musí tedy mít možnost 

získat informace nejenom o právních normách, které danou problematiku upravují, ale i o 

stavu přírody v jimi ovlivňované lokalitě, a to zejména ve vztahu ke zlepšení či zhoršení 

tohoto stavu a povinnostech či možnostech, které jim právo, ekonomie a nejnovější výzkum 

poskytuje k jeho ovlivnění. 

Právo a možnost získávat informace se spolu s účastí veřejnosti na řešení 

ekologických problémů stává významným nástrojem ochrany přírody. Státní politika 

životního prostředí ČR uvádí zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí, 

environmentální vzdělávání, výchovu, osvětu a účast veřejnosti na rozhodování v oblasti 

životního prostředí jako velmi důležitý (a dosud trochu opomíjený) nástroj politiky životního 

prostředí.428 

Informovanost subjektů ochrany přírody a účast veřejnosti jsou tak vlastně 

předpokladem pro všechny ostatní nástroje ochrany přírody. Bez informací o stavu životního 

prostředí a jeho ochraně nelze cokoli zlepšovat. Je tedy třeba podporovat důsledné šíření 

informací o životním prostředí a jeho ochraně stejně tak, jako ovlivňovat environmentální 

povědomí veřejnosti.  

O právním zakotvení účasti veřejnosti v ochraně životního prostředí již byla řeč výše 

(zákon EIA, zákon o přístupu k informacím o ŽP v národním právu, směrnice EP a Rady 

2003/35/ES v komunitárním právu a Aarhuská úmluva na mezinárodní úrovni). Samostatnou 

kapitolu o účasti veřejnosti na ochraně přírody má i zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 70 a 

násl.), vedle toho zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje i pravidla pro účast obcí 

v procesech rozhodování o ochraně přírody (např. § 4, § 17, § 20, § 71). Vodní zákon 

upravuje možnosti účasti veřejnosti v § 21, § 25, § 115 a § 115a.  

                                                           
428

 Přístupu veřejnosti k problémům životního prostředí by měl napomoci i nově vytvářený Integrovaný 

informační systém o životním prostředí, jehož součástí jsou i veřejné knihovnické a informační služby zřízený 

zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ze dne 16.1.2008 

(účinný dnem 12.2.2008). 
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K možnostem účasti veřejnosti a přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí 

opakovaně judikuje Nejvyšší soud ČR i Ústavní soud. Největší podíl těchto rozhodnutí tvoří 

judikáty právě z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 1 As 39/2006 ze dne 14.6.2007 se zabývá povahou 

stanovisek k posouzení vlivů vztahem mezi národní, komunitární a mezinárodní úpravou 

možnosti přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a práva veřejnosti podat návrh 

na přezkum zákonnosti jakýchkoliv rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti orgánu státní správy a to 

po stránce hmotné i procesní podle ustanovení čl. 6 Aarhuské úmluvy. Stejné právo zakládá 

na komunitární úrovni výše uvedená směrnice EP a Rady č. 2003/35/ES v článku 10a.
429

 

Uvedený judikát konstatuje, že právo na přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí 

nebrání, pokud nelze samostatně přezkoumat stanoviska či vyjádření, které slouží jako 

podklad k vydání vlastního správního rozhodnutí (které pak již samozřejmě soudně 

přezkoumatelné je).  

                                                           
429

 Směrnice EP a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých 

plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o 

účast veřejnosti a přístup k právní ochraně. 
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DOBROVOLNÉ DOHODY 

 

Dobrovolné přístupy jsou relativní novinkou na poli nástrojů ochrany přírody. Tato 

snaha o oboustranně výhodné uspořádání (stranami jsou zde zdravé životní prostředí 

representované státem a prosperující podnik – znečišťovatel) vede ke vzniku nástrojů 

dobrovolné regulace. Tyto můžeme rozdělit do tří skupin – jde o jednostranné závazky, 

veřejné dobrovolné programy iniciované veřejnými institucemi a vyjednané dohody o 

ochranných podmínkách. 

Jednostranné závazky (převážně) podnikatelů zaměřené na zlepšení životního 

prostředí připravují a dobrovolně přijímají samotné podniky. Definují v nich environmentální 

cíle a prostředky či opatření, kterými jich chtějí dosáhnout. Monitorování plnění takto 

přijatých závazků mohou podniky delegovat na třetí subjekt a tím zvýšit důvěryhodnost 

celého závazku.
430

 Tato strategie může významně přispět k vylepšení pověsti daného subjektu 

v očích veřejnosti, což nemalou měrou přispívá k využívání tohoto systému v praxi.
431

 

Podstata veřejných dobrovolných programů spočívá v tom, že zainteresované subjekty 

přijmou určitá pravidla, která musejí aplikovat na svou činnost, technologii či management. 

Tato pravidla však na rozdíl od předchozího případu předem stanoví a rozpracuje veřejná 

instituce, která posléze sleduje a kontroluje jejich dodržování. 

K typu nástrojů dobrovolné regulace nutno pochopitelně přiřadit i dohody o 

ochranných podmínkách, jako zcela specifický dobrovolný nástroj k ochraně přírody. Jedná 

se o tzv. veřejnoprávní smlouvy dle § 149 správního řádu. Veřejnoprávní smlouva je 

dvoustranný či vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v 

oblasti veřejného práva (§ 159 správního řádu). Pro všechny typy veřejnoprávních smluv 

platí, že nesmějí být v rozporu s právními předpisy, nesmějí je obcházet a musejí být v 

souladu s veřejným zájmem. Při jejich uzavírání musí mít správní orgán na mysli cíl plnění 

úkolů veřejné správy a smlouvy musejí být účelné.
432

 

                                                           
430

 Dle Průvodce zelenější elektronikou vydávaného každoročně organizací Greenpeace jsou pro rok 2011 

nejekologičtějšími společnostmi společnost HP, Dell a Nokia. Průvodce zelenější elektronikou hodnotí vedoucí 

společnosti na trhu s mobilními telefony, počítači, televizory a herními konzolemi na základě jejich přístupu k 

používání nebezpečných látek a programu zpětného odběru výrobků. 

http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/Zelena-elektronika-a-IT/Pruvodce-zelenejsi-

elektronikou/Minula-vydani/2011/.  
431

 Mezi tyto mechanismy patří např. uvedení doložky „Výrobek nebyl testován na zvířatech“ na obalech 

produktů mnoha kosmetických firem.  
432

 Havelková S.: „Veřejnoprávní smlouvy v zákoně o ochraně přírody a krajiny“, in časopis Ochrana přírody 

4/2010, 14.9.2010. 
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http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/Zelena-elektronika-a-IT/Pruvodce-zelenejsi-elektronikou/Minula-vydani/2011/
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Předmětem těchto dohod o veřejnoprávních závazcích v oblasti ochrany přírody jsou 

především opatření, která mají povahu soustavných činností a která směřují k ochraně 

přírody, tj. k předcházení nebo omezování negativních dopadů činnosti na přírodu, či 

následnému účinnému odstraňování již vzniklého poškození přírody. 

Dohody o ochranných podmínkách jsou jednou z možností, které zakotvuje zákon o 

ochraně přírody a krajiny: 

a) ustanovení § 39 upravuje písemnou smlouvu, kterou by přednostně měl uzavřít 

orgán ochrany přírody s vlastníkem pozemku k zajištění ochrany evropsky 

významné lokality, vyhlášení území za chráněné nebo strom za památný; 

b) ustanovení § 45c odst. 4 upravuje obdobnou smlouvu k zajištění udržení 

příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných 

druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit; 

c) smlouva o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4, kterou 

mohou uzavřít orgány ochrany přírody s vlastníky či nájemci pozemků v ptačí 

oblasti; 

d) ustanovení § 49 upravuje dohodu o běžném obhospodařování pozemků s výskytem 

kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin, kdy podmínkou uzavření takové 

dohody je, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, jsou splněny podmínky stanovené 

v § 56 odst. 1 a je dán některý ze zákonných důvodů, pro který lze povolit výjimku 

podle § 56 odst. 2. V případě, že se jedná o druhy rostlin chráněné podle práva 

Evropských společenství, je dohodu možné uzavřít pouze tehdy, pokud způsob 

hospodaření neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska 

ochrany. Takto uzavřená dohoda pak nahrazuje výjimku podle § 56.; 

e) ustanovení § 56 odst. 5 zavádí možnost zajišťování činností podle svého odstavce 

2 písm. a) tj. v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 

v zájmu ochrany přírodních stanovišť a d) tj. pro účely výzkumu, vzdělávání, 

opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v 

areálu druhu, a to včetně chovu a pěstování k těmto účelům dohodou za podmínky, 

že neexistuje jiné uspokojivé řešení, navrhovaná činnost neovlivní dosažení nebo 

udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany a tyto odůvodněné skutečnosti 

jsou v dohodě výslovně uvedeny;
433
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 Havelková S.: „Veřejnoprávní smlouvy v zákoně o ochraně přírody a krajiny“, in časopis Ochrana přírody 

4/2010, 14.9.2010. 
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f) posledním ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny obsahující možnost 

uzavření dohody namísto jednostranného aktu orgánu ochrany přírody je § 68 odst. 

2 – dohoda je uzavírána k provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody a 

ke způsobu hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech.  

 

Dohody dle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou obsahovat přísnější podmínky 

ochrany, než jsou zákonná, nikoli však mírnější. Přímo v obsahu smlouvy musí být konkrétně 

uvedeno, že jsou naplněny všechny zákonné podmínky pro jejich uzavření. Ve své podstatě 

nejde o smluvní ujednání mezi smluvními stranami, neboť se jedná o zákonné podmínky 

možnosti uzavření smlouvy, za jejichž splnění odpovídá orgán ochrany přírody. Pokud 

stanovené zákonné podmínky splněny nejsou, nelze dohodu zavřít. Nicméně zákon o ochraně 

přírody a krajiny vyžaduje, aby doložení splnění těchto podmínek bylo přímo součástí 

smlouvy.
434

 

Dohody rovněž řeší opatření ke zlepšování stavu životního prostředí.
435

 V rámci 

tohoto základního vymezení obsahují závazky, které přesahují rozsah povinností stanovených 

zákonem. Účelem dohod o ochranných podmínkách je tudíž zavázat příslušné subjekty 

k plnění přísnějších požadavků na ochranu přírody. Konkrétní obsah je podmíněn oblastí 

ochrany přírody, na niž se dohoda vztahuje, a vlastní dohodou jejích účastníků. Tyto dohody 

pak nabývají charakteru veřejnoprávních smluv ve smyslu § 159 a násl. správního řádu a jsou 

závazné. Jejich porušení je spojeno s právními důsledky upravenými v obecných právních 

předpisech. 

 

Závěrem lze konstatovat, že zcela nová koncepce smluvní ochrany pomocí nástrojů 

dobrovolné regulace v oblasti přírody vyvolává nemálo praktických otázek, nicméně má do 

budoucna jistě velký potenciál, neboť se ukazuje, že tyto vyjednané dohody dodávají 

regulačním prvkům určitou flexibilitu a významně se podílejí na poklesu administrativních 

nákladů spjatých s celým souhrnem nástrojů ochrany přírody. 
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 Havelková S.: „Veřejnoprávní smlouvy v zákoně o ochraně přírody a krajiny“, in časopis Ochrana přírody 

4/2010, 14.9.2010. 
435

 Možnost uzavření takové dohody předpokládá i zákon o ochraně ovzduší v ustanovení § 6 odst. 4. 
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KONCEPČNÍ NÁSTROJE 

 

1. ZÁCHRANNÉ PROGRAMY 

Záchranné programy jsou legislativně upraveny v § 52 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Jedná se o časově omezené projekty, jejichž smyslem je kombinací různých typů 

opatření dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím. 

Záchranné programy kombinují ochranu ex situ (např. záchranné chovy a vypouštění, tzn. 

reintrodukce) s ochranou in situ, jejímž základem je především ochrana biotopů příslušného 

druhu. Záchranný program je po dosažení stanovených kvantitativních cílů ukončen. Může 

být ukončen ale také v případě jeho neúspěšnosti (vyhynutí druhu) nebo jeho nefunkčnosti 

prokázané v průběhu řešení.
436

 

Záchranné programy zaměřené na zachování ohrožených druhů jsou velmi oblíbeným 

nástrojem, stále častěji používaným u nás i v zahraničí.
437

 Jeho využití však limituje mimo 

jiné značná finanční, organizační a personální náročnost záchranných programů. První 

aktivity, které je možno označit tímto termínem, probíhaly již v polovině 19. století (např. 

translokace tetřeva hlušce Tetrao urogallus ze Sibiře do Skotska). Počet záchranných 

programů se postupně zvyšoval a od 70. let minulého století probíhá na tomto poli 

exponenciální rozvoj.
438

 První záchranné programy odpovídající ustanovení zákona připravilo 

MŽP v roce 1998, jednalo se o záchranný program rysa ostrovida (Lynx lynx)439
 a tetřeva 

hlušce.
440

 Poněkud výjimečný je záchranný program pro perlorodku říční (Margaritifera 

margaritifera), zejména pro svou propracovanost a rozsah a jednak proto, že se prozatím 

jedná o jediný schválený záchranný program pro bezobratlé. V České republice jsou aktuálně 

vedeny záchranné programy pro pět rostlinných
441

 a čtyři živočišné druhy.
442

 

                                                           
436

 www.zachranneprogramy.cz.  
437

 Klíčovým dokumentem na ochranu druhů a jejich stanovišť v Evropě je Úmluva o ochraně evropské fauny a 

flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluvy) podepsaná v Bernu 19. září 1979 pod záštitou Rady Evropy.  
438

 Koncepce záchranných programů kriticky a silně ohrožených druhů volně žijících živočichů v České 

republice, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, str. 10. 
439

 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k provedení záchranného programu rysa ostrovida byl 

zveřejněn ve věstníku MŽP pod číslem ZP03/98. 
440

 Sdělení odboru ochrany lesa a odboru ochrany přírody MŽP o schválení Záchranného programu kriticky 

ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v České republice bylo zveřejněno ve věstníku MŽP pod číslem 

ZP15/98. 
441

 Matizna bahenní (Angelica palustris), rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus), hvozdík písečný český 

(Dianthus arenarius subsp. bohemicus), hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) a 

hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna). Zdroj: www.zachranneprogramy.cz.   

http://www.zachranneprogramy.cz/
http://www.zachranneprogramy.cz/
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Finanční prostředky na záchranné programy jsou obvykle čerpány ze státního 

rozpočtu, Státního fondu životního prostředí a krajinotvorných programů Ministerstva 

životního prostředí. 

 

 

2. PLÁNOVÁNÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY 

 

Plánování má mezi prostředky ochrany životního prostředí specifickou roli. V podstatě 

se na první pohled zdá, že vytváření plánů nemá s ochranou životního prostředí žádnou 

souvislost, nicméně při bližším rozboru je situace zcela opačná.  

Plánování v oblasti ochrany životního prostředí můžeme rozdělit na dvě části – za prvé 

se jedná o oblast územního plánování a stavebního práva (politika územního rozvoje, 

zásady územního rozvoje, územní plány) a jeho souvislostí s právem životního prostředí, za 

druhé se jedná o plány obsažené přímo v předpisech práva životního prostředí (zákon o 

životním prostředí, lesní zákon, vodní zákon aj.).  

 

a) V oblasti stavebního procesu sehrává plánování přirozeně zásadní roli – základním 

předpisem tohoto odvětví je stavební zákon, který v § 18 (cíle územního plánování) odst. 1 

uvádí, že „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ Jasně zde tedy 

určuje příznivé životní prostředí, jako jedno z kritérií pro územní plánování (stejně tak činí i 

v dalších odstavcích § 18, i když ne přímo, ale odkazem na jiné veřejné zájmy vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů – tedy zcela nepochybně i předpisů z oblasti ochrany životního 

prostředí). Ještě výrazněji je životní prostředí zdůrazněno v § 19 (úkoly územního plánování) 

odst. 2, který uvádí kritéria pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
443

 a mimo jiné 

zmiňuje i zásadní institut tohoto procesu, kterým je posouzení vlivů na životní prostředí (viz 

dále). 

Základním dokumentem územního plánování, který obligatorně zohledňuje i 

požadavky na ochranu životního prostředí je politika územního rozvoje, jejíž součástí je dle § 

                                                                                                                                                                                     
442

 Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), hnědásek osikový (Euphydryas maturna), sysel obecný 

(Spermophilus citellus) a Užovka stromová (Zamenis longissimus). Zdroj: www.zachranneprogramy.cz. 
443

 Tento termín je použit pouze ve stavebním zákoně. 

http://www.zachranneprogramy.cz/
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32 stavebního zákona i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
444

 Ve vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí se identifikují předpokládané závažné vlivy politiky územního 

rozvoje na životní prostředí, vyhodnotí se a navrhnou se přijatelné alternativy naplňující cíle 

politiky územního rozvoje. Politika územního rozvoje není opatřením obecné povahy (na 

rozdíl od zásad územního rozvoje krajů a územních plánů, které mají formu opatření obecné 

povahy podle správního řádu a není proti ní tedy ze zákona přípustná žaloba k Nejvyššímu 

správnímu soudu
445

), ale pouze politickým dokumentem (má úlohu koncepční, nikoli 

realizační), který koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí 

schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území 

republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci, nicméně je zcela závazná 

pro pořizování zásad územního rozvoje a pro územní plány obcí.
446

 Postup schválení politiky 

územního rozvoje je obsažen ve stavebním zákoně § 31 a násl. Politika územního rozvoje 

2008 byla nakonec schválena usnesením vlády č. 929 dne 20. července 2009. O uplatňování 

politiky územního rozvoje zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími 

ústředními správními úřady a kraji každé 4 roky zprávu. První zpráva bude zpracována do 4 

let od prvního schválení politiky územního rozvoje vládou.  

 

b) Posuzování vlivů na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem EIA. 

Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je založen na systematickém 

zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, 

popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a koncepcí na 

životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je 

zmírnění nepříznivých vlivů jejich realizace na životní prostředí. V rámci procesu posuzování 

se posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na 

živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, 

                                                           
444

 Politiku územního rozvoje schvaluje vláda svým usnesením, které se zveřejňuje ve Sbírce zákonů. 
445

 Dne 26. října 2009 byl podán k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně návrh na zrušení státní Politiky 

územního rozvoje, jejíž součástí byla i výstavba nové startovací a přistávací dráhy Letiště Ruzyně. Tato žaloba 

však byla odmítnuta z důvodů již uvedených. 
446

 Schvalování politiky územního rozvoje v roce 2008 provázely značné problémy. První návrh byl zpracován 

v lednu 2008, nicméně po protestech ze strany soukromých iniciativ (zejména Ekologického právního servisu) 

ale i např. České komory architektů byl tento návrh přepracován tak, aby zohlednil maximální počet připomínek 

občanů (doručeno bylo kolem 9000 připomínek obcí, sdružení i jednotlivců). V prosinci 2008 byl předložen 

upravený návrh (vypuštěn byl plán na vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe, vyjmut je závazný odkaz na 

zastaralý plán, který počítal s budováním desítek zbytečných přehrad na českých vodních tocích, jinak je 

zakreslen koridor pro dálnici D3 v Posázaví a R35 přes Český ráj), ke kterému však Ministerstvo životního 

prostředí vydalo negativní stanovisko. Více viz www.pur.eps.cz.  

http://www.pur.eps.cz/
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přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a 

souvislosti. 

Zákon o EIA zahrnuje dvě možnosti posouzení vlivů – EIA (environmental impact 

assesement, posouzení vlivů záměru na životní prostředí
447

) a SEA (strategic environmental 

assesement, posouzení vlivů koncepce na životní prostředí
448

).  

Předmětem posouzení vlivů v procesu EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 

k zákonu EIA v kategorii I (tato kategorie zahrnuje zásahy do životního prostředí většího 

rozsahu – jsou jimi například stavby čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. 

ekvivalentních obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel, těžba ropy v 

množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství nad 50 000 m3/ den, těžba černého uhlí v 

novém dobývacím prostoru nebo stavba zařízení určených pro zpracování vyhořelého nebo 

ozářeného jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů) včetně změn těchto 

záměrů (tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.). 

Kategorie II přílohy č. 1 zákona o EIA uvádí záměry vyžadující zjišťovací řízení dle § 

7 zákona EIA
449 (např. úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter 

toku a ráz krajiny, stavby rybníků určených k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad 10 t 

živé hmotnosti nebo stavby vodních elektráren s celkovým instalovaným výkonem výrobny 

nad 50 MWe). Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s 

jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) 

rozhodnout o povolení záměru. Proces EIA není správním řízením, ani řízením o vydání 

závazného stanoviska, jde o proces sui generis. Je cele upraven zákonem EIA, ze správního 

řádu lze na tento proces aplikovat pouze základní zásady správního řízení dle hlavy IV. 

správního řádu. Proces EIA předchází vždy povolovacímu řízení (typicky územnímu) a řeší 

vlivy posuzovaného záměru na všechny složky životního prostředí (§ 2 zákona EIA). Pouze 

v případě, kdy je příslušným úřadem krajský úřad (§ 6 odst. 1 zákona EIA) a varianty řešení 

záměru z hlediska umístění se nezpracovávají, dochází ke spojení územního řízení s 

                                                           
447

 Dle § 3 písm. a) zákona EIA se „záměrem“ rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 

k zákonu o EIA. v příloze 1 zákona EIA jsou uvedeny záměry, které se musí posuzovat vždy, např. trvalé 

odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha, čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování 

zásob podzemní vody v objemu 10 mil. m
3
/rok a více, projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření 

ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-

technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha a další. 
448

 Dle § 3 písm. b) zákona EIA se „koncepcí“ rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo 

zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. 
449

 Při zjišťovacím řízení dle § 7 zákona EIA příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací 

zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom 

kritéria uvedená v příloze č. 3 zákona EIA, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové 

území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. 
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vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí a investor (žadatel dle 

stavebního zákona, oznamovatel dle zákona EIA) zde předkládá souběžně dokumentaci pro 

územní řízení, posudek dle § 9 zákona EIA a dokumentaci vlivů dle § 8 zákona EIA, 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle § 10 zákona EIA se v 

tomto případě k žádosti nepřikládá.  

Výsledkem procesu EIA je stanovisko dle § 10 zákona EIA, které se vydává na 5 let 

s možností prodloužení, tato lhůta se váže k zahájení povolovacího procesu – investor musí 

této lhůtě podat žádost o vydání územního rozhodnutí
450

 (zde došlo k novelizaci a 

k prodloužení doby platnosti stanoviska – původně bylo platné pouze na 2 roky), pro 

investora z něj však žádná práva a povinnosti neplynou, tyto plynou pouze pro úřady. 

Stanovisko EIA je podkladem pro závazná rozhodnutí (bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí 

nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení). Při svém 

rozhodování bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska EIA. Jsou-li ve stanovisku 

uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého 

rozhodnutí; v opačném případě musí uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen 

částečně (rozhodnutí tedy musí být vždy odůvodněné). Jedná se zde o formálně-procesní 

závaznost stanoviska EIA. Vydáním stanoviska u nás proces EIA končí, dle komunitárních 

právních předpisů tomu tak však není, zde je v procesu EIA zahrnut ještě následný přezkum a 

vyhodnocení. 

Proces SEA, posuzování vlivů koncepcí, zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení 

předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, 

a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Cílem procesu je zmírnění 

nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní prostředí. Základní kroky 

posouzení podle zákona EIA zahrnují zpracování oznámení, provedení zjišťovacího řízení, 

zpracování vyhodnocení k návrhu koncepce, zpracování a vydání závěrečného stanoviska. 

Závěrečné stanovisko je nutným podkladem pro schválení koncepce. Součástí procesu 

posuzování je i odpovídající zapojení veřejnosti, které zahrnuje zveřejnění informací a 

dokumentů, vypořádání připomínek a veřejné projednání.  

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 

povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o EIA (uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 

1 zákona EIA), zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, 

                                                           
450

 Ustanovení § 10 odst. 3 zákona EIA: „…Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i 

opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek 

v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií 

využitelných v záměru...“ 
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rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, 

dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, 

regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, koncepce, u nichž nutnost 

jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního 

právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských 

společenství; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno 

územním obvodem více než jedné obce. Pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem 

pouze jedné obce, nebo pokud se jedná o změnu koncepce, podléhají tyto koncepce posouzení 

v případě, že se tak stanoví ve zjišťovacím řízení dle § 7 zákona EIA. Proces SEA provádí 

posuzování koncepcí na úrovni celostátní, regionální a místní. Při vytváření politiky územního 

rozvoje, zásad územního rozvoje a při územním plánování se proces SEA provádí vždy 

(postupem stanoveným stavebním zákonem – dle § 10i zákona EIA). Stanovisko SEA je 

neopominutelným podkladem pro konečný návrh koncepce, bez kterého nemůže být koncepce 

právoplatně schválena. Schvalující orgán je při dalším postupu povinen zohlednit závěry 

posuzování uvedené ve stanovisku. 

Zvláštní úprava platí pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) na životní prostředí a je upravena v § 10i zákona 

EIA, který odkazuje na stavební zákon. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních typů 

koncepcí je zpracování a projednání ÚPD stanoveno stavebním zákonem, je i proces 

posuzování vlivů ÚPD navržen tak, aby reflektoval jednotlivé kroky a fáze přípravy ÚPD. 

Dotčenými orgány ve smyslu stavebního zákona jsou zde ministerstvo životního prostředí a 

orgán kraje (dle § 22 zákona EIA) – ty také stanoví požadavky na obsah a rozsah 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení.  

Na komunitární úrovni jsou procesy EIA a SEA upraveny několika směrnicemi a to 

směrnicí Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na životní prostředí (85/337/EHS), směrnicí Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, 

kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na životní prostředí a směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 

června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 

Mezinárodně je tato matérie upravena zejména Úmluvou o posuzování vlivů na životní 

prostředí přesahujících hranice států, Espoo, Finsko, 1991 (Convention on Environmental 

Impact Assessment in a Transboundary Context, Espoo, Finland, 1991). Úmluva o 

posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států byla sjednána 25. 2. 1991 v 
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Espoo a vstoupila v platnost 10. 9. 1997. Česká republika Úmluvu ratifikovala 26. 2. 1991 a 

vstoupila pro ni v platnost 27. 5. 2001 (č. 91/2001 Sb.m.s.).
451

  

 

c) Vedle předpisů stavebního práva a předpisů týkajících se posuzování vlivů na životní 

prostředí obsahují plány a koncepce, jako důležitý nástroj ochrany přírody i složkové 

předpisy životního prostředí. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje, jak se tato ochrana zajišťuje v § 2 odst. 2, 

kde mimo jiné uvádí, že jedním z postupů je: „účast na tvorbě a schvalování lesních 

hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření a dále spoluúčast v 

procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky 

vyvážené a esteticky hodnotné krajiny“ (§ 2 odst. 2 písm. f), a g)). Podstatnou roli plní 

plánování při tvorbě územních systému ekologické stability (ÚSES) dle § 4, plány ÚSES 

jsou podkladem pro řadu dalších plánovacích dokumentů v krajině, zejména pro zpracování 

územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány a pro vodohospodářské a jiné 

dokumenty ochrany a obnovy krajiny a jsou také podkladem pro projekty ÚSES. Tvorbu 

plánů a jejich obsah ÚSES upravuje vyhláška v § 2 až § 6. Projekty k vytváření územního 

systému ekologické stability jsou „souborem přírodovědné, technické, ekonomické, 

organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění 

pozemkových úprav“ (viz § 4 odst. 1 vyhlášky). V příloze č 1 Část A (Územně analytické 

podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území) vyhlášky 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti jsou uvedeny ÚSESy, významné krajinné prvky, přechodně 

chráněné plochy, všechny typy chráněných území a památné stromy, EVL, Po a další jako 

sledovaný jev pro územně plánovací dokumentaci. Dalším podstatným plánovacím 

dokumentem jsou lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy, které jsou 

zpracovávány postupem uvedeným v lesním zákoně (viz § 24 a § 25 lesního zákona) a 

stanovují závazné a doporučující podmínky pro hospodaření v lesích. 

Zcela specifickým typem plánovacího nástroje jsou plány péče o zvláště chráněná 

území dle § 38 zákona o ochraně přírody a krajiny.
452

 Jedná se o „odborný a koncepční 

                                                           
451

 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států byla sjednána 25. 2. 1991 ve 

městě Espoo ve Finsku. Cílem Úmluvy je přijetí všech vhodných a účinných opatření k prevenci, snížení a 

omezení vážných negativních vlivů činností přesahujících hranice států (především v sektoru průmyslu, 

energetiky, dopravy) na stav životního prostředí a v konečném důsledku tak i na zdraví obyvatelstva. Úmluva o 

posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států zakládá povinnost smluvních stran vyhodnotit 

dopad těchto činností v co nejranějším stádiu jejich přípravy, a to především formou vzájemných oznámení a 

konzultací navrhovaných činností. 
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dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu 

zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu 

ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před 

nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu“ (§ 38 odst. 1). Plán péče obsahuje 

konkrétní návrhy opatření, jejichž realizace se předpokládá za dobu jeho platnosti (10 až 15 

let) a slouží jako podklad pro ostatní plánovací dokumenty, jako je územně plánovací 

dokumentace dle stavebního zákona, LHP a LHO dle lesního zákona (§ 24 a § 25), 

vodohospodářské plány dle vodního zákona (§ 24 – § 26) a další. Plán péče je rovněž 

podkladem pro různá rozhodnutí dle zákona o ochraně přírody a krajiny – rozhodnutí dle § 22 

či § 31, souhlas s výkonem rybářského a mysliveckého práva v národních přírodních 

rezervacích dle § 30 nebo k vydání závazného stanoviska dle § 44 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Plán péče není pro fyzické ani právnické osoby závazný, je však závazný pro orgány 

ochrany přírody. Zpracování plánu péče zadává příslušný orgán ochrany přírody osobě 

způsobilé dle § 73 (odbornou kvalifikaci zákon o ochraně přírody a krajiny nijak 

nespecifikuje, zvláštní úpravu odborné způsobilosti obsahuje pouze § 45i odst. 3), návrh plánu 

péče je nutno projednat s dotčenými obcemi a kraji a také jej příslušným způsoben zveřejnit 

k připomínkám veřejnosti (postupem dle odst. 3 a 4 § 38). Zmocnění v odst. 7 § 38 bylo 

realizováno vyhláškou MŽP č. 64/2011 Sb. o plánech péče, podkladech k vyhlašování, 

evidenci a označování chráněných území, která obsahuje detailní popis postupu při 

zpracování plánů péče včetně identifikace všech údajů nutných k jejich zpracování.
453

 

Vodní zákon upravuje plánování v oblasti vod v hlavě IV. Ustanovení § 23 vodního 

zákona definuje plánování v oblasti vod jako „soustavnou koncepční činnost, kterou 

zajišťuje stát a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod 

jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, a udržitelného 

užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou“ (§ 23 odst. 1 vodního 

                                                                                                                                                                                     
452

 Zpracování plánů péče o chráněné krajinné oblasti (dále CHKO) a národní přírodní rezervace (NPR) a 

národní přírodní památky (NPP) zajišťuje tedy Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) prostřednictvím 

AOPK ČR. Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území nenárodních kategorií (PR a PP) na území CHKO 

zajišťují správy CHKO. 
453

 Např. Krkonošský národní park (KRNAP), včetně jeho ochranného pásma má plán péče z roku 2010, je 

zpracován pro roky 2010–2020. Definuje strategické cíle pro celé území KRNAP a dále je rozpracovává na 

jednotlivé cíle pro různé ekosystémy, jako jsou rašeliniště, mokřady a pro různé druhy (ryby, obojživelníky, …), 

definuje i spolupráci s občanskými sdruženími, regionální vazby a mezinárodní spolupráci. Více viz 

http://www.krnap.cz/data/File/letaky_brozury/planpeceweb.pdf. Naproti tomu NP Šumava v současné době 

žádný plán péče nemá.  

http://www.krnap.cz/data/File/letaky_brozury/planpeceweb.pdf


218 

 

zákona). Další ustanovení vodního zákona definují postupy při vytváření plánů povodí
454

 (§ 

24) a plánů pro zvládání povodňových rizik (§ 25).  

Plánovací nástroj obsahuje i zákon o myslivosti, jedná se o plán mysliveckého 

hospodaření dle § 36 a násl. Ten je povinen vypracovat uživatel honitby
455

 každoročně a 

zaslat jej orgánu státní správy myslivosti (po jeho odsouhlasení držitelem honitby). V plánu 

mysliveckého hospodaření uživatel honitby posoudí celkový stav ekosystému, výši škod 

způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, stavy zvěře a 

další údaje.  

 

                                                           
454

 Ustanovení § 24 odst. 1 vodního zákona deklaruje: „Území České republiky náleží do třech mezinárodních 

oblastí povodí, a to do mezinárodní oblasti povodí Labe, mezinárodní oblasti povodí Odry a mezinárodní oblasti 

povodí Dunaje.“ 
455

 Honitbou se dle zákona o myslivosti rozumí „soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více 

vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti podle 

tohoto zákona“. 
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SANKČNÍ NÁSTROJE 

 

Ochrana životního prostředí je vedle všech výše uvedených zajištěna i předpisy 

trestního práva (trestní zákon), správního práva (přestupkový zákon), zákonem o ekologické 

újmě a obecně i občanským zákoníkem. 

 

a) Trestní zákon obsahuje samostatnou hlavu VIII, která definuje trestné činy proti 

životnímu prostředí (§ 293 – § 308).
456

 V této hlavě trestního zákona jsou definovány různé 

trestné činy, jejichž objektem je životní prostředí jako celek (§ 293 „Poškození a ohrožení 

životního prostředí“ a § 294 „Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti“) nebo 

jeho jednotlivé složky (§ 295 „Poškození lesa“, § 297 „Neoprávněné vypuštění znečišťujících 

látek“, § 299 „Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami“ aj.), ale i trestný čin „Týrání zvířat“ (§ 302) nebo trestný čin 

„Pytláctví“ (§ 304).  

Pro trestnost činu je u fyzických osob nutný úmysl, nestanoví-li trestní zákon 

výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti (§ 13 odst. 2 trestního zákona). U trestných činů 

proti životnímu prostředí se vyžaduje zavinění a to jak ve formě úmyslu, tak v některých 

případech postačí zavinění z nedbalosti (§ 293, § 294, § 300 a další) či dokonce hrubá 

nedbalost (§ 294a, § 301, § 303). 

Tresty, které trestní zákon pro trestné činy proti životnímu prostředí předepisuje, jsou 

jednak peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, ale i trest 

odnětí svobody (a to až na 10 let). 

Vedle speciálních trestných činů na úseku ochrany životního prostředí lze (a děje se 

tak poměrně často) ochranu životního prostředí zajistit i podle dalších ustanovení trestního 

zákoníku, zejména se jedná o § 228 „Poškození cizí věci“, § 299 „Zneužívání vlastnictví“, § 

281 „Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky“, či § 282 

„Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu“ Je otázkou 

proč poslední dva jmenované trestné činy nebyly zařazeny do hlavy VIII., více by to 

odpovídalo systematice trestního zákona.  

                                                           
456

 Hlava VIII, trestního zákona byla poměrně podstatně novelizována zákonem 330/2011 Sb., některé trestné 

činy byly zpřesněny, některé podstatně upraveny a došlo k přidání § 294a „Poškození vodního zdroje“ a „§ 298a 

„Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu“. 



220 

 

Úspěšnost vyřešení environmentálních trestných činů a trestání jejich je velice nízká. 

Důvodů proč tomu tak je, je několik. Předně se jedná o případy, kdy od spáchání trestného 

činu k projevům jeho následku obvykle uplyne dlouhá doba, mnoho negativních vlivů se 

projeví mnohdy až s několikaletým odstupem, což má význam ohledně promlčení trestnosti 

a úspěšnosti vyšetřování. S tím je spojená praktická nemožnost přistihnout pachatele při činu 

a opatřit potřebné důkazy z místa činu. Ve valné většině případů se jedná o trestné činy, 

k jejichž řešení je nutno přizvat experty a znalce z oboru, aby bylo možnost určit rozsah 

způsobené škody. Environmentální trestné činy navíc patří mezi tzv. „zločiny bez obětí“, tedy 

trestné činy, u nichž neexistuje žádná osoba, kterou by bylo možné označit jako oběť 

(přestože v případě trestných činů proti životnímu prostředí lze jako oběti vnímat všechny 

osoby, jejichž životní prostředí je trestným činem poškozeno či ohroženo),
457

 což má vliv na 

pohled společnosti na pachatele těchto trestných činů což vede k laxnímu postoji veřejnosti 

vůči těmto pachatelům a následně k menší míře snahy orgánů činných v trestním řízení tyto 

pachatele trestat.  

Právním předpisem, který na úrovni EU obsahuje závazek ke kriminalizaci některých 

jednání proti životnímu prostředí a postih právnických osob za jejich spáchání je Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně 

životního prostředí. 

 

b) V souvislosti s trestněprávní ochranou životního prostředí je nutné uvést zákon o 

trestní odpovědnosti, jehož přijetí je značným průlomem v českém trestním právu, které až 

dosud důsledně vycházelo z evropské kontinentální tradice, resp. zásady individuální trestní 

odpovědnosti fyzických osob, podle které mohla být pachatelem trestného činu pouze fyzická 

osoba.
458

  

Zákon o trestní odpovědnosti obsahuje přesný výčet trestných činů, za které může být 

právnická osoba trestně stíhána (v § 7). Obsahuje i trestné činy z oblasti životního prostředí 

(ne však všechny), vedle poškození a ohrožení životního prostředí, například poškození 

vodního zdroje, lesa nebo chráněných částí přírody. Zákon o trestní odpovědnosti upravuje i 

druhy trestů, které mohou být uloženy. Těmi mohou být vedle peněžitých trestů např. zákaz 

plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání 

dotací a subvencí, čí zrušení právnické osoby. Zákon o trestní odpovědnosti obsahuje také 

pravidlo o přechodu trestní odpovědnosti na právní nástupce právnické osoby (§ 10), což je 
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 Jarmič L.: „Trestní právo a ochrana životního prostředí“, in Trestněprávní revue, 2010, č. 9. 
458

 Zdroj: http://finance.idnes.cz/trestni-odpovednost-pravnickych-osob.  

http://finance.idnes.cz/trestni-odpovednost-pravnickych-osob
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poměrně velký rozdíl oproti odpovědnosti právnických osob za správní delikt, kde 

odpovědnost zánikem právnické osoby zaniká. Přechod odpovědnosti na právní nástupce 

obsahuje i zákon o ekologické újmě v § 3. 

Význam zákona o trestní odpovědnosti pro životní prostředí je zřejmý. V trestné 

činnosti proti životnímu prostředí bohužel beze zbytku platí, že se mnoho jejích projevů 

nedaří uspokojivě postihovat. Důvodem je zejména to, že pachatelé mnohdy zůstávají v 

anonymitě právnické osoby, nebo se nedaří prokázat individuální odpovědnost za trestné 

jednání spáchané v působnosti právnické osoby. Využití zákona o trestní odpovědnosti se 

nabízí zejména v případech neoprávněného nakládání s odpady či neoprávněného vypouštění 

znečišťujících látek, které byly dosud velmi těžko postižitelné z výše uvedeného důvodu 

absence jejich prokázání určité fyzické osobě. Pochopitelně zákon o trestní odpovědnosti 

přináší určité nové možnosti na poli trestněprávní ochrany přírody, nicméně i tak není příroda 

zcela bez ochrany. Již dnes jsou právnické osoby postižitelné pokutami, které uděluje Česká 

inspekce životního prostředí s v rámci složkových předpisů z oblasti ochrany přírody. 

 

c) Přestupkový zákon obsahuje několik ustanovení týkajících se přestupků na úseku 

ochrany přírody, jedná se o § 35 „Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství“, § 

38 „Přestupky na úseku geologie“, § 39 „Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného 

bohatství“ a § 45 „Přestupky na úseku ochrany životního prostředí“. 

 

d) Složkové předpisy životního prostředí často obsahují i samostatné kapitoly o 

přestupcích a správních deliktech (lesní zákon, vodní zákon, zákon o ochraně přírody a 

krajiny aj.). Speciální ustanovení o sankcích za poškozování životního prostředí obsahuje i 

zákon o životním prostředí v § 28. Tato dvojitá úprava přestupků a správních deliktů 

způsobuje značnou nepřehlednost celého systému a znesnadňuje jejich postih v praxi. 

Formulace přestupků (resp. správní deliktů) ve složkových předpisech životního prostředí je 

navíc často velice detailní, což omezuje možnost jejich aplikace v praxi. Do budoucna lze 

doporučit větší míry systematičnosti a obecnosti při definování přestupků a správních deliktů 

z oblasti životního prostředí, aby bylo možno tyto instituty lépe prakticky využít. 
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SHRNUTÍ 

 

Soubor nástrojů ochrany přírody je značně různorodý a obsáhlý. Možná až příliš. 

Např. roztříštěná úprava přestupků v mnoha předpisech je natolik nepřehledná, že způsobuje 

v praxi problémy s aplikací. Do budoucna by jistě bylo vhodné sjednotit a zjednodušit matérii 

environmentálních přestupků v jednom předpise. Stejně tak by bylo jistě na místě přehodnotit 

systém ekonomických nástrojů – např. výše různých poplatků za čerpání přírodních zdrojů 

neodpovídá aktuálnímu stavu přírody. 

Trestněprávní ochrana nabývá na důležitosti, přesto však je úspěšnost potrestání 

pachatelů environmentálních trestných činů směšně nízká. Budoucnost ukáže, nakolik do 

těchto statistik promluví nově přijatý zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Krok správným směrem v systému nástrojů ochrany přírody jistě přestavuje 

zvýraznění prvků dobrovolnosti – zejména prostřednictvím dohod dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny uzavíraných mezi orgány ochrany přírody a vlastníky pozemků. Jejich užití 

k zajištění ochrany území je jistě vhodnější než „klasická“ direktivní ochrana prostřednictvím 

právního předpisu. 

Zajištění odpovědnosti za ekologickou újmu prostřednictvím speciálního zákona o 

ekologické újmě se zatím jeví jako bezzubé. Předpis nebyl zatím nikdy aplikován. 

Odpovědnost za škody na životním prostředí je prozatím mnohem častěji řešena za pomoci 

soukromoprávních předpisů, zejména občanského zákoníku. 

 

Systém nástrojů ochrany přírody je poměrně propracovaný. Nemyslím, že by bylo 

nutné nějak zásadně jej rozšiřovat. Problematická se jeví jeho aplikace v praxi. Některé 

nástroje (zejména administrativně-právní) jsou nadužívány a jiné, které český právní řád také 

zná, a které se jeví k ochraně přírody jako vhodnější, nejsou využívány vůbec nebo velice 

málo (odpovědnost, dobrovolné dohody). 

 

 



223 

 

ZÁVĚR 
 

 

Téma vztahu vlastnického práva a ochrany přírody a krajiny je značně široké a 

zahrnuje v sobě mnoho aspektů z odlišných oblastí právní vědy – od soukromoprávních 

předpisů, jako je občanský zákoník, přes předpisy práva veřejného – zákon o ochraně přírody 

a krajiny, zákon o vyvlastnění, trestní zákon, stavební zákon, lesní zákon, vodní zákon až po 

předpisy ústavní Ústavu a Listinu. 

 

Vlastnické právo je jako jedno ze základních lidských práv garantováno Listinou (čl. 

11). Není však neomezené – odst. 3 čl. 11 Listiny uvádí „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být 

zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. 

Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem.“ Ochrana životního prostředí je tedy jedním ze základních ústavních limitů výkonu 

vlastnického práva. V případě, že vlastník výkonem svého vlastnického práva poškozuje 

životní prostředí, dopouští se porušení práva (za které může být potrestán dle předpisů 

správního či trestního práva). Právo na příznivé životní prostředí je taktéž jedním ze 

základních ústavních práv každého jednotlivce (čl. 35 Listiny) a jeho ochrana je ještě posílena 

v odst. 4 čl. 35, který stanoví, že „výkon práv (jakýchkoli) nesmí ohrožovat ani poškozovat 

životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

stanovenou zákonem.“ 

 

Střet práva vlastnického a ochrany přírody nemusí vždy mít konfliktní charakter. 

V některých případech dojde pouze k přiblížení těchto dvou institutů, aniž by současně došlo 

k omezení či ovlivnění jednoho z nich (tyto případy jsou však spíše výjimečné), v některých 

případech výkon jednoho z nich pozitivně ovlivní výkon druhého, což je situace žádoucí 

(např. péče o lesní porost ze strany vlastníka zajistí vhodné prostředí pro rozmnožování 

chráněného druhu živočicha, případně opačně – dotace poskytována státem na péči o lesní 

porosty v chráněném území motivuje vlastníka, aby je provedl). Bohužel v největším 

množství případů dochází k tomu, že výkon jednoho práva omezí výkon druhého, pak dojde 

ke konfliktu, který je nutno řešit za pomoci právních předpisů a ostatních nástrojů ochrany 

životního prostředí. 
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Konflikt ochrany zájmů ochrany přírody na zachování a ochraně přírodních a hodnot a 

zájmů vlastníků na co nejširším výkonu jejich vlastnického práva lze spatřovat v několika 

rovinách. 

Výkon vlastnického práva vzhledem k přírodě má své hranice, jejichž překročení je 

určitým způsobem postihováno. Tyto hranice jsou určovány v závislosti na míře ochrany, 

která se příslušné části přírody poskytuje. Přísnost ochrany je pochopitelně odvislá od 

biologické, přírodní a vědecké hodnoty daného území. Míra volnosti, resp. omezení výkonu 

vlastnického práva vzhledem k ochraně přírody je určována státem a jeho právními předpisy. 

Česká legislativa patří v tomto ohledu k těm přísnějším ve vztahu k vlastníkům. 

 

I. V nejpřísněji chráněných oblastech, (jako jsou I. zóny národních parků), kde je míra 

zachování přírody vysoká, a kde je zájem na její ochraně prioritní vzhledem ke všem ostatním 

zájmům, jsou hranice výkonu práva vlastnického určeny velmi jednoznačně, a to zejména 

pomocí tzv. přímé regulace, tedy nástroji administrativně – právními (právními předpisy a 

zákazy, povoleními, souhlasy apod., na jejich základě vydanými). Tato území jsou pod 

zvláštní ochranou státu a jsou zde státem vyhlašována zvláště chráněná území – národní parky 

a chráněné krajinné oblasti nebo přírodní rezervace a památky, včetně národních kategorií, 

s přesně určenými pravidly chování. Výkon vlastnického práva v takto hodnotných a cenných 

územích podléhá vysoké míře regulace ze strany státu a je omezován přísnými pravidly (ať již 

se jedná o omezení volnosti nakládat s pozemky, nebo o zákaz provádět stavby aj.). To často 

vede ke střetům, které lze řešit několika způsoby. 

V případě, že vlastník považuje omezování výkonu svého vlastnického práva za 

neúnosné, má možnost nemovitost (nejčastěji se bude jednat o pozemek) odprodat státu, 

případně ho se státem směnit za jiný. Výkon (omezení) vlastnického práva státu v těchto 

územích pak bude v souladu s ochranou přírody a případné ekonomické škody či ztráty, které 

státu vzniknou, jsou považovány za akceptovatelné, neboť jsou „kompenzovány“ zachováním 

přírodní hodnoty daného území. Získávání pozemků do státního vlastnictví je třeba vnímat 

jako nezbytný nástroj v ochraně přírody, který je však využíván pouze výběrově v 

přírodovědně nejcennějších územích. 

V případě, kdy nedojde ke změně vlastnického práva vyvolané jeho omezeními 

předpisy na ochranu přírody, jsou další možností různé formy peněžité náhrady, které vyplácí 

stát vlastníkovi jako náhradu za újmu vzniklou omezením výkonu jeho vlastnického práva. 

Institut kompenzace újmy je v českém právním řádu vymezen poměrně široce. Do budoucna 

by jistě bylo vhodné pravidla pro nárok na kompenzaci újmy vyjasnit a zpřesnit. V případech, 
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kdy zájem ochrany přírody, jako zájem veřejný, převyšuje zájem na ochraně vlastnického 

práva, má stát možnost využít i institutu vyvlastnění. Nutno však uvést, že tento přístup se 

příliš neosvědčil a není tak v praxi v oblasti ochrany přírody využíván.  

Výkon vlastnického práva v těchto chráněných územích je často ztěžován i 

ekonomicky. Některé činnosti, které jsou jinde prováděny volně, jsou na těchto územích 

povolovány a přinášejí vlastníků další výdaje; v neposlední řadě je nutno zmínit i zdlouhavost 

a nákladnost některých povolovacích procesů, které jsou nezbytné k výkonu vlastnického 

práva (např. územní či stavební řízení, posuzování vlivů). Ochrana těchto území je převážně 

zajišťována právními předpisy a je ze strany státu vynucována. Velkou roli zde mají i sankční 

nástroje, ať již se jedná o pokuty za přestupky a správní delikty nebo o trestněprávní 

ochranu/odpovědnost. 

V těchto územích jednoznačně převažuje zájem ochrany přírody nad zájmy ostatními. 

Zároveň však je nutno mít na paměti, že omezit výkon vlastnického práva nelze bez právního 

důvodu (legislativa, správní rozhodnutí). Každé omezení je nutno řádně podložit, případně 

kompenzovat.  

 

II. Na územích, která jsou přírodně hodnotná, nepatří však mezi nejpřísněji chráněná 

území a výkon vlastnického práva tam tedy není tolik omezen, lze k zajištění jejich ochrany 

užít i nástroje dobrovolné regulace. Jedná se o spojení zájmů přírody a ekonomických zájmů 

vlastníků, kdy ekologicky šetrné chování je „odměňováno“ určitým ekonomickým přínosem. 

Příkladem může být ekologické zemědělství, jehož produkty mají vyšší spotřebitelskou 

hodnotu a tím i vyšší cenu. Jiným příkladem může být vytváření různých rekreačních zón, 

jako jsou ekofarmy s produkcí nezatíženou chemizací a projekty agroturistiky, kde se dobře 

propojuje snaha o zachování a rozvoj krajiny s poznáváním a pochopením přírody a 

ekonomickým ziskem. 

Neznamená to, že ekonomické a administrativně – právní nástroje zde nemají svoje 

místo. Předně pochopitelně i nástroje dobrovolné regulace mají základ v právních předpisech, 

a navíc zde existuje řada ekonomických nástrojů, jejichž možnost využití ve vztahu vlastnictví 

– ochrana přírody je velice žádoucí. Nástroje dobrovolné regulace mají však mezi nimi 

zvláštní postavení, neboť akcentují zájem vlastníka na aktivní ochraně přírody a 

spoluvytváření krajiny, což je jistě pozitivní. V jejich užití se nejlépe projevuje soulad mezi 

výkonem vlastnického práva a snahou o ochranu přírody.  

Ochrana přírody a krajiny nespočívá jen v konzervování daného stavu. Vzhledem 

k tomu, že většina přírodních stanovišť je nějakým způsobem ovlivněna činností člověka (až 
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na několik málo výjimek z tohoto pravidla, např. pozůstatky pralesa v oblasti Boubína), je 

nutné, aby člověk tato stanoviště svou činností udržoval a obnovoval. Tato skutečnost bývá 

někdy mylně interpretována jako nutnost přírodu „pěstovat“. Zde je nutno zásadně oddělovat 

péči z pohledu ekonomického (např. péče o les, který bude v budoucnu skácen na užitkové či 

palivové dřevo) a péči z pohledu environmentálního (např. ochranu lesa před invazivními 

druhy dřevin nebo jako krajinotvorného prvku). Z hlediska lidské společnosti většinou nelze 

(až na malé výjimky) přírodu ponechat samovolnému vývoji, ale je nutné ji určitým 

způsobem udržovat a obhospodařovat. Sama příroda prochází v průběhu času přirozenými 

(bez vlivu člověka) změnami, kterým nelze zabránit (vývoj a zánik druhů, změny klimatu, 

horotvorné pochody aj.), to však neospravedlňuje její ničení ze strany člověka. Péče o přírodu 

a krajinu je tedy aktivní činností, která by měla prospívat všem.  

 

III. Kromě různých typů chráněných území, kde jsou stanoveny více či méně přísná 

pravidla chování, existuje samozřejmě velké území, kde zcela převládla činnost člověka nad 

přírodou. Jedná se o zastavěná území (obce, města, průmyslové zóny aj), ale ani v těch není 

na ochranu přírody rezignováno. Výkon vlastnického práva v těchto oblastech je ochranou 

přírody omezován jen minimálně, stále však je nutno určité základy této ochrany respektovat. 

Příkladem lze uvést regulaci kácení dřevin a s tím spojené odvody, resp. povinnost náhradní 

výsadby, povinnost vytváření migračních koridorů pro velké šelmy a další živočichy nebo 

přechodů pro zvířata přes dálnici, případně povinnost k záchrannému přenosu živočichů. 

 

V neposlední řadě je nutno zmínit, že příjemné prostředí k životu, je jedním ze 

základních požadavků každého člověka. Příjemné prostředí nepochybně vytváří zeleň a 

kulturní (udržovaná) krajina. Proto i ve městech je nutno dbát na vytváření ploch zeleně, 

parky a vodních ploch, i když jen v přiměřené míře. Z pohledu biologické hodnoty přírody 

sice tyto umělé plochy nejsou tak významné, ale mají nezastupitelnou estetickou a 

odpočinkovou hodnotu pro obyvatele a přispívají k lepší kvalitě života lidí. 

 

V poslední době dochází ve velkém rozsahu k zastavování tzv. volné krajiny. 

Obrovský rozmach výstavby na „zelené louce“, je způsoben tím, že tento způsob byl a dosud 

je – při nedostatečnosti ekonomických nástrojů ochrany půdy a ochrany volné krajiny – pro 

investory nejlevnější. Zde by jistě bylo na místě posílení ekonomických nástrojů, ať již 

pozitivně stimulujícími k určitému chování (např. ekonomickými pobídkami pro výstavbu v 

brownfields), nebo negativními (např. zpoplatněním zástavby ve volné krajině). 
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Významnou roli v ochraně přírody tak hraje územní plánování. Je nástrojem nejenom 

pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území a zajišťuje vyvážený vztah podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Územní plán určuje limity a možnosti využití území, stanovuje podmínky rozvoje, případně 

jeho omezení. Tento nástroj je zatím nedoceněn, nicméně poslední dobou se začíná stále více 

prosazovat.  

Je nutné si uvědomit, že vztah vlastnického práva a ochrany přírody je vlastně otázkou 

pozemkového vlastnictví. Účelové určení druhu pozemku (ať již se jedná o zastavěnou 

plochu, zemědělský pozemek či vodní plochu) je rozhodné pro jeho další využití. To je 

zvláště významné v okamžiku, kdy změna účelového určení pozemku není až tak složitou a 

drahou záležitostí. Snadno pak dochází k tomu, že zemědělská půda je „bezmyšlenkovitě“ 

přeměňována na stavební parcely (s mnohem vyšší ekonomickou hodnotou) a zastavována 

bez ohledu na její přírodní a hospodářský význam. Současný trend společnosti směřující 

k rychlému zisku za cenu jakýchkoli ztrát na životním prostředí, nerespektování omezení 

potřebami přírody a nezájem o vlastní okolí tomuto jen nahrává. Do budoucna by bylo jistě 

vhodné zatížit změnu účelového určení pozemku odpovídajícím poplatkem.  

 

V neposlední řadě je nutno uvést, že vztah životního prostředí a ekonomicko-

sociálních aktivit je vztahem obousměrným. Není možné životní prostředí chránit bez 

odpovídajícího ekonomického zajištění, ale na druhou stranu příznivé a příjemné životní 

prostředí je podmínkou pro mnoho ekonomických aktivit. Jedná se nejenom o vstupy (zdroje) 

do ekonomických procesů, ale i o nahrazování jednorázového zisku dlouhodobějším 

prospěchem – např. vytváření chráněných území a velkým turistickým potenciálem namísto 

prostého vykácení lesa a prodeji dřeva. Sem spadá samozřejmě i turistika, odpočinek a 

rekreace a ekonomické přínosy s tím spojené („turistický průmysl“). Hezká a čistá příroda je 

základní podmínkou těchto ekonomických aktivit.  

 

Ochrana přírody a krajiny je jednou ze základních povinností státu i každého z nás. Je 

nutné si uvědomit, že soustavným drancováním přírody a jejího bohatství pro krátkodobý zisk 

může vést do budoucna až ke znemožnění existenci života na naší planetě (pro člověka velmi 

pravděpodobně). Jistě není možné zvrátit všechny negativní dopady lidské činnosti na přírodu 

v jednom okamžiku, ale je nutné trvale přistupovat k přírodě jako k partnerovi a nikoli jako ke 

sluhovi.  
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Anotace 
 

 

Disertační práce se zabývá vztahem mezi vlastnickým právem a ochranou přírody a 

krajiny, jejich vzájemnými souvislostmi a kolizemi a řešením jejich střetů.  

V první části je rozebrána problematika vlastnického práva, jako jednoho z hlavních 

institutů soukromého práva, které zároveň patří mezi základní lidská práva a jako takové je 

zakotveno v základních ústavních dokumentech České republiky – Ústavě a Listině. Je zde 

stručně popsána historie vývoje vlastnického práva, jeho zakotvení v právním řádu České 

republiky (včetně budoucí úpravy v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.), jeho 

základní atributy, legální možnosti jeho omezení a odnětí, dále je zde definován právní pojem 

věci, příslušenství a součásti věci a zmíněny jsou i způsoby ochrany vlastnického práva. 

Vlastnické právo všech osob má stejný obsah a požívá stejné ochrany, jeho výkon nesmí být 

omezen jinak, než na základě zákona a za náhradu. Zároveň však nesmí být zneužito na újmu 

práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy (nesmí poškozovat 

lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem). Jedním z limitů 

výkonu vlastnického práva každého jednotlivce je právě ochrana přírody a krajiny, resp. 

životního prostředí obecně.  

Hlavní právní předpisy na ochranu přírody jsou rozebrány v další části práce, je 

konstatován a zdůrazněn restriktivní charakter většiny ustanovení a je analyzován jejich 

dopad do výkonu vlastnického práva, zejména z hlediska limitů, které ochrana přírody 

stanovuje pro hospodaření na pozemcích a lesích ve zvláště chráněných územích. Tyto limity 

jsou určovány v závislosti na míře ochrany, která se příslušné části přírody poskytuje a 

přísnost ochrany je pochopitelně odvislá od biologické, přírodní a vědecké hodnoty daného 

území. V závěru této části je probráno právo na příznivé životní prostředí z hlediska ústavních 

dokumentů České republiky. 

Následující hlavní část práce pak konkrétně rozebírá a popisuje situace, kdy dojde ke 

„střetu“ výše uvedených institutů – tedy práva vlastnického a práva na příznivé životní 

prostředí, resp. právních předpisů, které je upravují, při jejich aplikaci v praxi. V této části 

práce jsou klasifikovány typy těchto střetů (ve vztahu k obecné ochraně přírody, zvláštní 

ochraně přírody a soustavě Natura 2000), dále jsou popsány možnosti jejich řešení, které 

nabízí současný právní řád a dosavadní praxe při jejich uplatňování. Důraz je kladen zejména 

na institut náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření, jeho právní zakotvení, 



237 

 

praktické problémy při jeho uplatňování, které je způsobeno nejenom nejednoznačností 

právních předpisů (rozhodování o náhradách se děje mimo správní řízení, absence 

podzákonných předpisů přesně upravujících výpočty k určení výše náhrady), ale i 

nekonzistentností výkladu a přístupu ze strany Ministerstva životního prostředí, jako 

ústředního orgánu ochrany přírody stejně tak, jako diskontinuitou v rozhodování soudů 

různých stupňů (problematika náhrad uplatňovaných státními podniky). Podobně je zde také 

popsána problematika poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

živočichy.  

Poslední část pojednává o jednotlivých nástrojích ochrany životního prostředí se 

zvláštním zřetelem na nástroje ochrany přírody a krajiny, a to jak administrativně-právní, 

ekonomické, tak i dobrovolné přístupy. Zmíněny jsou i koncepční nástroje (záchranné 

programy a plánování v ochraně přírody), poskytování informací o stavu životního prostředí a 

možnosti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. V závěru jsou popsány sankční 

nástroje a to jak z oblasti trestního práva, tak z oblasti správního práva. Stručně je zde 

rozebrán i nově přijatý zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim. 
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Annotation 
 

 

Dissertation deals with relation between property right and nature conservation and 

landscape protection, their mutual connections, discrepancies and solutions of their conflicts. 

In first part property right is described as one of the basic institutes of private law, 

which also belongs among basic human rights and freedoms and it is incorporated in 

constitutional documents of the Czech Republic – Constitution and Charter of Fundamental 

rights and Basic Freedoms. This part contains brief history of the property right, its 

incorporations into law order of the Czech Republic (including future adjustment in new Civil 

Code No. 89/2012 Coll.), its basic attributes, and legal ways of its limitations and ablation, 

furthermore this part contains legal definition of the thing, also appurtenance and component 

parts and means of property right protection are mentioned. Property rights of all persons has 

the same meaning and enjoys the same protections, its execution cannot be limited but only 

by law and for reimbursement. Equally the property right cannot be abused to cause harm to 

someone else´s rights or be in contradiction to public interests (cannot harm human health, 

nature or environment beyond limits determined by law). Preservation to environment, nature 

conservation and landscape protection creates one of those limits of execution of personal 

property rights. 

Next part of the dissertation describes the main environmental legal regulations. It 

highlights restrictive character of most of them, and analyze of their practical impact into 

execution of the property right is made here; special accent is paid on limits set by nature 

protection for forest and lands management in protected areas. Those limits are evolved from 

protection level of particular area; strictness of this protection depends on biological, nature 

and scientific value of the area. Last part of this section defines constitutional right on 

favorable environment as part of the constitutional documents of the Czech Republic. 

Following part of dissertation describes in detail situations when those main institutes 

of law – property right and environmental protection come into contrary in practice. In this 

part types of these discrepancies are classified (in relation to general nature protection, special 

nature protection and Natura 2000), furthermore this section depicts ways of possible 

solutions of those conflicts provided by current legal regulations and actual practice on their 

execution. Special accent is placed on institute of reimbursement for aggravation of 

agricultural and forest management, its legal form, practical problems on its exercitation, 
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which is caused not only by ambiguity of relevant legal regulation (decision on 

reimbursement is made aside administrative procedure, absence of sub-statutory legislation 

governing exact calculations to determine the amount of reimbursement) but also by 

inconsistency of interpretation and attitude of Ministry of Environment as the central 

environmental protection state office as well as discontinuity in courts decisions (issues of 

reimbursement exercised by state enterprises). This part also includes section on issues of 

providing reimbursement for damages caused by special protected animal species. 

Last part of the dissertation deals with environmental protection instruments with 

special regard on instruments of nature protection; it describes administrative-legal 

instruments, economical means and voluntary attitudes. This part explains some features on 

conceptual instruments (action plans of wild fauna species and planning in nature protection), 

short introduction on providing information on environment status to public is made here and 

also public engagement into decisive procedures is mentioned. In last part of this section 

penalty instruments are defined both from criminal and administrative law. It also contains a 

brief analysis on newly adopted law No. 418/2011 Coll. on criminal liability of legal entities 

and procedure against them. 
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Summary 
 

 

The dissertation deals with relation between property right (especially ownership of 

real estate – lands and buildings, but also ownership of movable things) as general institute of 

private law and nature conservation and landscape protection (especially protection of sites 

and engendered species, forests and water ecosystems, and soil protection) as institute of 

public law, their mutual connections, discrepancies and solutions of their conflicts.  

 

Property right belongs among basic human rights and freedoms. It is incorporated in 

constitutional documents of all democratic states including the Czech Republic. According to 

article 11 (1) of Charter of Fundamental rights and Basic Freedoms (hereinafter the 

“Charter”) “Every person has a right to own property. Property right of every person has the 

same legal meaning and enjoys the same protection.” The same expression can be found in § 

124 of the Civil Code – Act No. 40/1964 Coll. (hereinafter the “Civil Code”) which is the 

governing legal regulation on civil law – “All owners have the same rights and obligations 

and the same legal protection is provided to them.” But these clauses cannot be interpreted in 

that was, that property right is unlimited. Some of the limits are defined in Charter – article 11 

(3) says “Property right cannot be abused to cause harm to someone else´s rights or be in 

contradiction to public interests protected by law. Its execution cannot harm human health, 

nature and environment beyond limits determined by law.” So property right of one person is 

limited by the same right of another person (also see § 126 of the Civil Code). Furthermore 

property right is limited by public interest which is among others human health and nature and 

environment.  

 

Legal regulations on nature protection and landscape conservation belong among 

regulations from the area of environmental law. The constitutional base here is the article 7 of 

the Constitution (Act No. 1/1993 Coll., hereinafter the “Constitution”) which emphasis 

liability of the state for the favorable environment and articles 11, 14 and 35 of the Charter. 

These constitutional base clauses are performed by component legal regulations – No. 

17/1992 Coll., on environmental protection, No. 114/1992 Coll., on nature protection and 

landscape conservation, No. 254/2001 Coll., on water protection, No. 289/1995 Coll., on 

forest protection etc. Definition of the environment is provided by Act No. 17/1992 Coll. in 
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its § 2 “Environment is everything creating natural conditions of existence of all organisms 

including man and it is condition to their further development. Components of environment 

are especially air, water, rocks, soil, organisms, ecosystems and energy.” 

 

Property right may only be limited only in public interest, based on law and for 

reimbursement (article 11 (4) of the Charter). Summarizing the above stated the conclusion is 

clear – environmental protection is public interest guaranteed by state and it creates one of the 

legal limits for execution of property right.  

 

The most significant limitations apply on owners of real estate in special protected 

areas – national parks and protected areas. Activities connected with execution of the property 

right (like access by motor vehicles, possibilities to build etc.) in those protected areas are 

subject to stricter rules just because of the value of the nature there that should not be 

damaged. As all owners are equal in content and protection of their property right it is logical 

that those owners seek for compensation (reimbursement). This compensation is to be 

provided by state under conditions provided by legal regulations.  

Conflicts between property right on one side and environmental protection on the 

other side should not always be understood negatively. Sometimes performance of the 

property right can be in favor of the nature or have neutral impact. It is also necessary to 

mention that most of the areas with some nature value developed with human contribution. So 

kind of maintenance works (mowing of the grass, controlled felling, water management etc.) 

are desirable. This issue is mainly covered by Act No. 114/1992 Coll., on nature protection 

and landscape conservation (hereinafter the “Act”) as decisive legal regulation of this area. It  

The Act besides defining relevant terms, specifying prohibited behavior towards sites 

and species and nature in general, bans and limitations of different human activities in special 

protected areas and describing relevant procedures also determines various ways how to deal 

with cases when property right touches nature protection. If owner having his property within 

the borders of special protected areas or protective zone does not want to undertake the limits 

of this area any more, he has options to sell the property to the state, or change it for other 

land provided by state, there are also various options of conclusion voluntary agreements 

between the state and the owner on management of this area (§ 39, § 45c (4), § 45e (4), § 49 § 

56 and § 68 of the Act). Of course the state also has the means how to deal with owners who 

do not want to follow the rules – from right of first refusal for state in case of sale of the land 

under given circumstances, forced limitations to their property rights to expropriation. 
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Provision § 58 of the Act was newly formulated by Act No. 218/2004 Coll., which 

amended the Act (effective as of 28.4.2004) introduced new institute of environmental 

protection – reimbursement for aggravation of agricultural and forest management to be 

provided to owners whose property lies within the protected areas and its management is 

influenced by this fact. The damage is defined as the amount of which the assets of the owner 

would have increased if the actual obstacle had not appeared. It is paid under several 

conditions provided by the Act in § 58, the damage was caused: 

a) by limitations arising from Section III. to Section V. of the Act including sub-

statutory legislation, or by decision issued on their basis, 

b) by limitations arising from decision, statement or resolution issued on base of 

the Act, 

c) by limitations arising from measures included in plans of ecological stability 

systems by § 4 (1) of the Act. 

 

The applicant must file the application by 31.3. each year for the previous year, the 

application must be substantiated by relevant documents and calculations. Unfortunately the 

system of payment of reimbursement is weaken by ambiguity of the Act, absence of sub-

statutory legislation governing exact calculations to determine the amount of reimbursement, 

but also by inconsistency of interpretation and attitude of Ministry of Environment as the 

central environmental protection state office as well as discontinuity in courts decisions. Very 

inconsistent is also issue of reimbursement exercised by state enterprises (very actual in latest 

decision of Municipal Court in Prague 21 Co 84/2011 dated 31.5.2011 which excluded claims 

of state company Lesy České republiky, s.p.). Furthermore deciding on reimbursement is not 

a procedure according to Act No. 500/2004 Coll., Administrative Act (see decision of the 

Supreme Court of the Czech Republic 20 Cdo 2614/2000 dated 18.4.2002) so the actual 

“decision” is not a decision according to this act and traditional procedures do not apply on it. 

The whole concept of reimbursement for aggravation of agricultural and forest management is 

based on system which in Czech law order does not have an analogy. It would be helpful to 

straighten this situation to make the whole system clearer and more effective. 

 

Similar treatment of damage but on slightly different base is subject to Act No. 

115/2000 Coll., on compensation for damages caused by special protected animal species 
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(hereinafter the “Damage act”). This Damage act applies on damages caused by seven animal 

species: 

a) Eurasian beaver (Castor fiber); 

b) Eurasian river otter (Lutra lutra); 

c) Great black cormorant (Phalocrocorax carbo); 

d) Eurasian elk (Alces alces); 

e) Brown bear (Ursus arctos); 

f) Eurasian lynx (Lynx lynx); 

g) Wolf (Canis lupus). 

 

And also defines object on which the damage must be caused to become a subject of 

Damage act, it is for example life or health of a human being, guarding dogs, fish or hive. 

Even thou the Damage act was originally determined to provide a compensation for damages 

caused by big predators – bears and wolves, it is now mainly used for claiming compensation 

for damages caused by great cormorant or otter on fish and by beaver on timber.  

 

Last part of the dissertation is dedicated to instruments of environmental protection 

with special regard on instruments of nature protection: 

a) administrative-legal instruments, 

b) economical means, 

c) public engagement, 

d) voluntary attitudes, 

e) conceptual instruments and 

f) penalty instruments (this part also contains a brief analysis on newly adopted 

law No. 418/2011 Coll. on criminal liability of legal entities and procedure 

against them). 

 

Nature protection and landscape conservation is obligation of state and should be a 

duty to all of us. Undisturbed nature is condition to many economic activities – tourism for 

example. After all clean and nice nature is condition to many human activities – no one would 

probably enjoy vacation in smoky and damaged environment.  
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