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JUDr. Hana Pojerová zvolila pro svou doktorskou disertační práci téma vztahů mezi 
vlastnickým právem a ochranou přírody a krajiny. Zpracovala ji v nadstandartním 
rozsahu 245 stran včetně příloh. Téma protínání soukromoprávní problematiky 
vlastnického práva a veřejnoprávní ochrany životního prostředí oprávněně přitahuje 
pozornost právních teoretiků; přitom zaměření se zvláště na oblast ochrany přírody a 
krajiny se ukazuje jako zvláště nosné, neboť toto téma je neustále vysoce aktuální a 
zdaleka nebylo v dříve publikovaných pracích vyčerpáno. Ze způsobu zpracování je 
navíc zřejmé, že zvolená problematika je autorce velmi blízká a že ji dobře zná nejen po 
teoretické, ale i po praktické stránce. 

Svou práci kandidátka člení, kromě úvodu a závěru, do celkem pěti kapitol, z nichž 
některé dělí dále na části a podkapitoly; některé kapitoly a některé části uzavírá 
shrnutím právě pojednané problematiky. Svou práci zahajuje výkladem o vlastnickém 
právu, a to z pohledu historického i z pohledu současné právní úpravy jeho zakotvení a 
ochrany. Poté přechází k uvedení do problematiky ochrany přírody a krajiny, jmenovitě 
se věnuje pojmům přírody a krajiny a stručnému výkladu ústavního práva na příznivé 
životní prostředí. Vlastní těžiště práce spatřuji v kapitole „Střety vlastnického práva a 
ochrany přírody“, kde jsou postupně vyloženy druhy omezení vlastnického práva ve 
vztahu k ochraně přírody a krajiny v uspořádání podle jednotlivých typů ochrany 
přírody (obecná, zvláštní a „evropská“) a poté jsou popsány instituty náhrad za ztížení 
zemědělského nebo lesního hospodaření a náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy. Následující kapitola V se pak věnuje nástrojům ochrany životního 
prostředí, jejichž systém a použití jsou komentovány do značných podrobností. Vlastní 
text práce zakončuje pětistránkový závěr a povinné součásti práce (seznamy použitých 
pramenů, klíčová slova, anotace atd.) a celkem 11 tabulkově zpracovaných příloh. 

Autorka správně vychází z předpokladu, že k setkávání problematik vlastnického práva 
a ochrany přírody dochází převážně v souvislosti s pozemkovým vlastnictvím (např. str. 
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227). Podstatný aspekt vztahů mezi vlastnickým právem a ochranou přírody a krajiny se 
jí podařilo vystihnout dovozením, že míra omezení (výkonu) vlastnického práva je 
odvislá od míry ochrany dané části přírody, a tedy i její hodnoty a výše zájmu na jejím 
zachování (str. 224).  V závěrech pak dále správně poukazuje na to, že „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“ (str. 223) a 
v souvislosti s tím vyzdvihuje pozitivní význam dobrovolných nástrojů, neboť „akcentují 
zájem vlastníka na aktivní ochraně přírody a spoluvytváření krajiny“ (str. 225). 

Vazby mezi vlastnickým právem a ochranou přírody a krajiny jsou tématem poměrně 
širokým, jež lze nazírat nejedním způsobem; prvky, které kandidátka z jeho šíře 
akcentuje, byly vhodně zvoleny a jsou rozebrány do značné hloubky i detailu. Mám na 
mysli zejména kapitolu IV., kterou považuji za zvláště zdařilou. Co se však obecně týče 
strukturování práce a jejího objemového rozložení, namítala bych ne plně logické 
členění, kdy jednotlivé kapitoly se vážou k hlavnímu tématu práce poněkud nesourodým 
způsobem a objemově nejsou části práce, které stojí v rámci její struktury na stejné 
úrovni, zcela vyvážené. Podobně se musím tázat, proč shrnutí následuje jen za některými 
kapitolami, resp. částmi. 

Velmi kladně hodnotím práci po stránce formální, a to z hlediska použité grafiky (včetně 
vynikající grafické stránky zpracování příloh), z hlediska jazykového (práce je psána 
v podstatě bez překlepů či chyb) i z hlediska práce s prameny; bohatá bibliografie a 
perfektně zpracovaný poznámkový aparát prozrazují skutečně hluboký vhled autorky 
do pojednávané problematiky. Snad by bylo možné kandidátce vytknout, že pro svou 
práci nečerpala poznatky z cizojazyčných zdrojů, resp. že do své práce nezahrnuje žádné 
přesahy problematiky do roviny mezinárodní nebo komparační, což v současné době 
není standartní. Oponentka si je nicméně vědoma, že těžiště práce tvoří problematika 
ryze česká, a proto tuto výtku nepovažuje za zásadní; ze stejného důvodu lze patrně 
těžko práci vytýkat absenci komparačního přístupu. Ostatně,  v případě plánu práci 
publikovat je obojí je snadno řešitelné například změnou názvu práce na „Vlastnické 
právo a ochrana přírody a krajiny v České republice“… 

Z hlediska obsahového je možno konstatovat, že předložená práce v dostatečné šíři a 
hloubce postihuje doktorandkou  zvolené téma. Zvláště se mi líbí důkladné rozvažování 
nad obsahem stěžejních pojmů (např. kapitola II a III) a postižení vybraných 
interpretačních problémů zákona o ochraně přírody a krajiny do značné hloubky, 
s využitím velkého množství dostupné literatury a judikatury (např. výborně 
propracovaný komentář k výkladu § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny v kap. IV na 
str. 122 – 136). Tyto části jednak svědčí o hlubokém vhledu autorky do problematiky, 
včetně praktického působení práva v této oblasti, a jednak dobře prokazují její 
schopnost předkládat a argumentačně obhájit své vlastní názory na vybrané otázky 
(např. polemika ohledně správnosti postupů v NP Šumava a jeho plánované nové právní 
úpravy na str. 87n.).  

Na druhou stranu je možno říci, že zájem o propracování široké škály otázek spojených 
s aplikací zákona o ochraně přírody a krajiny pramenící zjevně z autorčina osobního 
zájmu o tuto problematiku ji často odváděl od zvoleného tématu práce dále, než by bylo 
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přiměřené. Výsledkem jsou tak detailně a možno říci velmi kvalitně zpracované 
podkapitoly, u nichž ale autorka nevymezuje jejich vztah k tématu vlastnického práva, 
s nímž souvisí spíše nepřímo. Mám na mysli např. celou kapitolu V, která je spíše 
„učebnicovým“ zpracováním problematiky nástrojů ochrany životního prostředí, resp. 
ochrany přírody a krajiny, a jejíž vazba na téma vlastnického práva není autorkou 
dostatečně vyjasněna. Je škoda, že doktorandka nevyužila toto místo ve své práci 
k vyvození hlubších a obecnějších závěrů o střetávání vlastnického práva a ochrany 
životního prostředí, pro něž by potenciál nashromážděný kapitolou IV byl jistě 
dostatečně bohatý. Závěr práce pak působí jako spíše stručný a zejména v něm 
postrádám jasně formulované odpovědi na sedm otázek, které si kandidátka v úvodu své 
práce sama položila a které logicky vzbuzují ze strany čtenáře očekávání, že budou 
v závěrech práce zvláště zodpovězeny.  

I přes výše uvedené kritické připomínky se domnívám, že doktorská disertační práce 
JUDr. Hany Pojerové s názvem „Vlastnické právo a ochrana přírody a krajiny“ vyhovuje 
požadavkům kladeným na tento druh prací a doporučuji ji k ústní obhajobě.  

Při ní navrhuji kandidátce, v návaznosti na výše uvedené, pokusit se stručně, ale výstižně 
zformulovat své odpovědi na vybrané otázky, které si sama položila v úvodu své práce, 
jmenovitě: Působí výkon vlastnického práva na přírodu, ekosystémy, druhovou 
biodiverzitu, krajinné celky, atd. vždy jen negativně?  Může být výkonem vlastnického 
práva příroda a krajina také chráněna? A Jaké změny de lege ferenda by měly být 
provedeny, pokud jde o zajištění ochrany přírody a krajiny před negativními důsledky 
výkonu vlastnického práva? 
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