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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, 
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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. 

 


