
Resumé 
Omezení výkonu vlastnických práv v ochranných pásmech
Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku ochranných pásem zejména z pohledu omezení
výkonu vlastnických práv plynoucích z tohoto instutu. Práce především vychází z poněkud nesourodé
právní úpravy obsažené v řadě speciálních právních předpisů. Kromě platného práva je v této práci
zkoumána odborná literatura, periodika, stejně jako judikaturu českých soudů. Jedním z hlavních
přínosů práce je poskytnutí uceleného srovnání dvou ústavně zaručených práv: vlastnického práva a
práva na příznivé životní prostředí, a poskytnutí určitého přehledu konkrétních zákazů a příkazů
vyplývajících z existence ochranných pásem. Práce je rozdělena celkem do tří kapitol, přičemž text je
rozvržen tak, aby téma postupovalo od obecného ke konkrétnímu, tedy od úpravy obsažené v právních
předpisech nejvyšší právní síly po úpravu ve speciálních zákonech a prováděcích právních předpisech. 
Kapitola první se zaměřuje především na ústavněprávní, soukromoprávní a teoretická východiska
ochrany vlastnického práva a práva na příznivé životní prostředí. Závěr kapitoly pojednává o řešení
kolize těchto dvou ústavně zaručených práv. V této části je rovněž nastíněna problematika i jiných
veřejných zájmů, než je zájem na příznivém životním prostředí, a jejich dopady na užívání vlastnictví.
Druhá kapitola se zabývá obecnou charakteristikou ochranných pásem. Především prameny právní
úpravy vztahující se k ochranným pásmům, způsoby zřízení ochranných pásem, zákonnými možnostmi
jejich zániku a také evidencí ochranných pásem.
Třetí stěžejní kapitola je věnována omezením vlastnického práva z důvodu existence ochranných pásem.
Kapitola je rozdělena na dva pododdíly, z nichž první se zabývá omezením v obecném slova smyslu a
také problematice náhrad za taková omezení a majetkovou újmu tím způsobenou. V druhém pododdíle
jsou již ochranná pásma zkoumána konkrétně a jednotlivě z hlediska jejich vzniku, zájmu, ve kterém
byly zřízeny, omezení výkonu vlastnictví, jež s sebou přináší, a konečně i z hlediska poskytování
náhrad. 
Závěr diplomové práce je pak věnován shrnutí jednotlivých závěrů, ke kterým při psaní práce autorka
dospěla.
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