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Úvod 

Životní prostředí a jeho stav je základním předpokladem existence člověka na Zemi. 

Jako takové představuje nejen aspekt biologický, ale též sociální a ekonomický, a proto 

je nezbytné poskytovat mu prostřednictvím právního řádu náležitou ochranu. Daná 

ochrana je často umožněna pouze za předpokladu omezení jiných práv, přičemž 

k nejproblematičtějším střetům dochází ve vztahu k omezení práva vlastnického, které 

je shodně jako právo na příznivé životní prostředí jedním ze základních lidských práv. 

Kolize těchto dvou práv je komplikována skutečností, že zároveň dochází k faktickému 

střetu práva veřejného a soukromého, a tudíž je nezbytné řešit i vztah těchto dvou 

právních oblastí, jež vychází ze zcela odlišných principů a zásad. 

Vlastnické právo, které umožňuje provádění jednotlivých oprávnění vlastníka 

k předmětu vlastnictví, reprezentuje zájmy individuální, jejichž realizací dochází 

k uspokojování materiálních potřeb jednotlivých vlastníků. Právo na příznivé životní 

prostředí a životní prostředí samotné pak představuje hodnotu, na jejíž ochraně existuje 

zájem veřejný. Z koncepce ochrany životního prostředí zpravidla vyplývá nezbytnost 

zásahů do práva vlastnického, přičemž základní vymezení vztahu těchto dvou práv 

nalezneme v předpisech síly ústavní a detailněji v předpisech nižší právní síly. 

Primárním úmyslem zákonodárce by měla být tvorba právního řádu, který bude sloužit 

k dosažení synergie mezi těmito právy a v případě neodvratnosti jejich kolize bude 

nalézat spravedlivé a proporcionální řešení, které povede k dosažení trvale udržitelného 

rozvoje životního prostředí.  

Práce je členěna do čtyř základních částí. První část je věnována definicím 

základních pojmů, s nimiž je v textu dále pracováno s důrazem na změny, které přináší 

soukromoprávní rekodifikace v pojetí i terminologii práva vlastnického. Dále je 

pozornost věnována pramenům práva, avšak výlučně těm, které upravují vztah 

životního prostředí a vlastnictví. Druhá část se zabývá otázkou, které součásti životního 

prostředí lze vlastnit, respektive které subjekty a případně jakým způsobem mohou 

vlastnické právo vykonávat. Významná pozornost je v této části věnována vlastnictví 

živočichů v návaznosti na nové pojetí věci a zvířete, přičemž je upozorněno na základní 

nedostatky, které jsou v platné úpravě již nyní patrné.  



7 

 

Třetí, nejrozsáhlejší část shrnuje omezení vlastnictví, která jsou ukládána 

ve prospěch životního prostředí, ať již ze zákona, individuálním správním aktem, 

veřejnoprávní smlouvou nebo prostřednictvím věcných břemen. Ačkoli k ohrožení či 

poškození životního prostředí může dojít i při výkonu vlastnického práva k jiným 

předmětům vlastnictví, například při výkonu vlastnických oprávnění k silničním 

motorovým vozidlům, je práce zaměřena na omezení ve vztahu k součástem životního 

prostředí, jež reprezentují stále se vyvíjející oblast kontradiktorních právních otázek. 

Této systematice odpovídá i vnitřní členění kapitoly, přičemž v rámci nejobsáhlejšího 

výkladu o omezeních vztahujících se k půdě je pojednáno i o procesních aspektech 

územního plánování z pohledu vlastníka půdy. Poslední, čtvrtá část se dotýká systému 

poskytovaných náhrad za omezení vlastnického práva, ať již nárokových, či 

nenárokových. 

Vzhledem k šíři dané problematiky a množství souvisejících aspektů si tato práce 

neklade za cíl podat výklad vyčerpávající, nýbrž uceleně pojednat o nejaktuálnějších 

a nejspornějších otázkách, s nimiž se lze ve vztahu ochrany životního prostředí 

a vlastnického práva v současnosti setkat. Cílem práce je detailně analyzovat platnou 

právní úpravu České republiky a zhodnotit, zda jsou normy nižší právní síly v souladu 

s ústavními zásadami a principy, a dále zhodnotit, zda právní úprava vlastnického práva 

skutečně napomáhá k trvale udržitelnému rozvoji a k ochraně životního prostředí. 

Metodikou práce je deskripce, která je východiskem pro navazující kritické hodnocení 

platné právní úpravy s využitím konkrétních příkladů, analýza příslušné judikatury 

a případně i navržení úpravy de lege ferenda. S ohledem na nabytí účinnosti Nového 

občanského zákoníku ke dni 1. 1. 2014 je v dotčených pasážích metodou komparace 

upozorněno též na změny s rekodifikací související.  

Rigorózní práce je psána dle právního stavu ke dni 1. prosince 2013. 
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1 Základní právní východiska tématu 

Pro provedení detailní analýzy vztahu životního prostředí a vlastnického práva je 

nezbytné nejprve provést výklad obou základních pojmů. Ačkoli je zřejmé, že přesná 

definice kteréhokoli z těchto pojmů je vizí spíše utopickou, bylo by zásadní chybou 

vyhýbat se dané problematice, neboť jedním z cílů odborného textu by měl být vlastní 

výklad základních pojmů ve světle zákonných definic, aktů aplikace práva a odborné 

literatury. Jen tento přístup může vést k náležitému pochopení textu konkrétního autora, 

neboť nám přibližuje jeho pohled a přístup k daným jevům. V následujících pasážích se 

proto pokusím o vlastní vymezení právních pojmů s přihlédnutím k definicím 

dostupným v odborné literatuře.       

1.1 Životní prostředí a ochrana životního prostředí 

Pojem životní prostředí je velmi úzce spjat s pojmem ochrana životního prostředí, 

jelikož nejdůležitějším cílem práva životního prostředí, je právě jeho ochrana. 

Specifickým znakem celého odvětví práva životního prostředí je úprava vztahů, které se 

řídí především fyzikálními, biologickými a chemickými zákonitostmi. Pokud by dané 

právní odvětví tyto zákonitosti dostatečně nereflektovalo, jednalo by se o zcela 

nefunkční systém, který by nedokázal naplnit ambici ochrany životního prostředí 

a zlepšování jeho celkového stavu. Právo životního prostředí však neupravuje životní 

prostředí jako takové, nýbrž chování lidí k němu. 

S ohledem na shora uvedené je patrné, že tvorba právní definice pojmu životní 

prostředí musí odrážet veškerá specifika tohoto oboru a zároveň musí odpovídat 

zásadám právní terminologie. Pod vlivem těchto skutečností provedl výklad základních 

pojmů zákonodárce v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o životním prostředí“ nebo „ŽivPr“). Ačkoli je výklad 

základních pojmů proveden pro účely daného zákona, lze jej využít a pracovat s ním 

v rozsahu celého právního oboru. Dle ustanovení § 2 ŽivPr je „životním prostředím 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.“ Uvedená zákonná definice obsahuje dvojici 
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neurčitých pojmů, přirozené podmínky a vývoj, které umožňují její proměnnost v čase 

a tím i její dostatečnou univerzálnost. První neurčité slovní spojení, další vývoj, 

umožňuje představit si odlišná vývojová stadia. Jelikož je pojem vývoj mnohoznačný, 

lze jej při výkladu uchopit více způsoby. Za prvé jej lze chápat jako proces změn, které 

jednotlivým organismům umožňují jejich přirozený vývoj (tzv. ontogenetický vývoj), 

tj. jejich existenci a reprodukci v daném prostředí během celého života. Za druhé jako 

postupnou evoluci jednotlivých druhů organismů (tzv. fylogenetický vývoj), tj. proces 

změn, který organismům umožňuje překračovat určité hranice, které jsou pro ně 

historicky přirozené a tím vytvářet nové přirozené hranice, které se stávají další výzvou 

pro jejich překonání. V neposlední řadě lze vývoj chápat jako proces zdokonalování, 

který může být ovlivněn nejen přirozenými podmínkami, ale též umělými zásahy.
1
 

Osobně se při výkladu citovaného zákonného ustanovení přikláním k extenzivnějšímu 

výkladu, který zahrnuje veškeré shora uvedené významy pojmu vývoj, neboť jej 

považuji za souladný s biologickými, fyzikálními a chemickými zákonitostmi, které 

jsou určující pro celé odvětví.  

Druhé důležité slovní spojení zákonné definice, které si bezpochyby zaslouží 

podrobnější analýzu, je spojení přirozené podmínky. V souvislosti s vývojem řady 

lidských odvětví dochází k modifikaci chápání přirozených podmínek existence 

organismů. S ohledem na lidský pokrok a vytváření řady umělých jevů je třeba se 

vyrovnat s otázkou, zda i člověkem vytvořené podmínky a prostředí lze považovat 

za přirozené. Zde se přikláním k názoru Drobníka
2
 a s odkazem na nezbytnost určitosti 

dané definice, považuji za přirozené podmínky pouze takové, které jsou součástí 

přírody, ať již více či méně ovlivněné činností člověka a jako takové umožňují existenci 

všech organismů. S tímto vymezením ostře polemizuje Pekárek,
3
 který rozlišuje mezi 

životním prostředím přírodním a životním prostředím vytvořeným lidskou činností. 

Dle mého názoru je však vymezení Pekárka spíše nepochopením Drobníka, jelikož 

Pekárek hovoří o obecném významu pojmu životního prostředí, zatímco Drobník váže 

své stanovisko k zákonné definici a především ke slovnímu spojení přirozené podmínky. 

                                                 
1
 Viz Ústav pro jazyk český. Slovník spisovného jazyka českého. Dostupný na 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc, heslo: vývoj [cit. 10. 2. 2013]. 
2
 In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 28 – 29. 
3
 In Kolektiv autorů. Právo životního prostředí. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2009, s. 13 – 15. 
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Nelze souhlasit s Pekárkovým názorem, že Drobníkovo pojetí životního prostředí zcela 

eliminuje prostředí vytvořené výlučně člověkem. Drobník pouze upozorňuje 

na skutečnost, že většina přírodních podmínek je činností člověka značně ovlivněna, což 

však neznamená, že došlo k zániku jejich přírodní povahy a jako takové je nepřestává 

chápat jako součást přírody. Pekárkovo stanovisko vnímám problematicky i z důvodu, 

že ačkoli hovoří o prostředí, které bylo vytvořeno výlučně člověkem, zcela opomíjí 

skutečnost, že každé prostředí je od počátku svou povahou přírodní a neexistuje 

prostředí, které by od počátku toto kritérium nesplňovalo. Nezodpovězenou otázkou 

potom zůstává, co si Pekárek pod pojmem „člověkem výlučně vytvořené prostředí,“ 

pokud popírá jeho přírodní základ, představuje. Ostatně o přirozených podmínkách 

později ve své práci hovoří i Pekárek a s ohledem na výklad zákonné definice pojmu 

životního prostředí dospívá k obdobnému stanovisku jako Drobník.
4
  

Jak již bylo uvedeno výše, s pojmem životního prostředí úzce souvisí pojem 

ochrana životního prostředí. I tento pojem má svou zákonnou definici zakotvenou 

v ustanovení § 9 ŽivPr jako „činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování 

životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje nebo 

odstraňuje,“ přičemž obsah pojmů znečišťování a poškozování životního prostředí je 

vymezen v ustanovení § 8 ŽivPr. Ze zákonné definice vyplývají dva základní přístupy 

zahrnuté v pojmu ochrana životního prostředí. První přístup spočívá v prevenci 

poškozování životního prostředí, tj. v úpravě činností, které by mohly mít negativní vliv 

na stav životního prostředí. Druhý přístup spočívá v odstraňování důsledků negativních 

vlivů, které na životní prostředí již působily. Cílem ochrany životního prostředí je 

udržení současného stavu životního prostředí. V případě narušení současného stavu je 

důraz kladen na navrácení v jeho předchozí stav, za předpokladu, že je to fakticky 

možné. Uvedený přístup reflektuje znění preambule daného zákona, která zdůrazňuje 

princip trvale udržitelného rozvoje.  

Za určitý nedostatek právní úpravy považuji opomenutí uložení povinnosti vytvářet 

příznivé životní prostředí. Ačkoli preambule zdůrazňuje i právo na příznivé životní 

                                                 
4
 Tamtéž, s. 16 – 17. 
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prostředí jako základní právo člověka
5
 a zároveň respektuje právo člověka přetvářet 

přírodu, nenalezneme v zákoně žádné ustanovení, které by zakotvovalo zlepšování 

stavu životního prostředí. Zákonná úprava se spíše zaměřuje na udržení současného 

stavu, pokud jej lze považovat za příznivý.
6
                    

1.2 Vlastnictví a vlastnické právo 

Pojmy vlastnictví a vlastnické právo jsou v českém právním řádu používány jako 

synonyma. Není výjimkou, že se tyto pojmy objevují paralelně i v jednotlivých 

právních předpisech. Například článek 11 usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Listina“), používá 

ve svém prvním odstavci pojem vlastnické právo, zatímco v druhém a třetím odstavci 

používá pojem vlastnictví, aniž by docházelo k jakékoli změně v obsahovém významu. 

Obdobné užití obou pojmů lze nalézt i v části druhé hlavy první zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo 

„ObčZ“).  

Významový rozdíl mezi oběma pojmy však přináší soukromoprávní rekodifikace, 

která synonymitu pojmů z Listiny i Občanského zákoníku nepřevzala. Část třetí hlava II 

díl 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Nový občanský zákoník“ nebo 

„NOZ“), nese název Vlastnictví, přičemž oddíl I stejného dílu je označen Povaha 

vlastnického práva a jeho rozsah. Dle důvodové zprávy k Novému občanskému 

zákoníku
7
 znamená termín vlastnické právo subjektivní právo vlastníka k předmětu 

tohoto práva, který je označován za vlastnictví. Domnívám se, že toto významové 

odlišení není příliš vhodné, jelikož neodpovídá terminologii Listiny a jiných právních 

předpisů, které již tyto pojmy obsahují.
8
 Dle mého názoru je terminologie nepřesně 

                                                 
5
 Právem na příznivé životní prostředí jako základním lidským právem se zabýval i Ústavní soud 

v nálezu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97 (systém ASPI), v němž vyjádřil své stanovisko, že 

ačkoli životní prostředí považuje za veřejný statek bez ohledu na jeho stav a kvalitu, nevylučuje to 

existenci veřejného subjektivního práva na příznivé životní prostředí.  
6
 Obdobně Kolektiv autorů. Právo životního prostředí. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2009, s. 22 – 23.  
7
 Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku, s. 260 – 262. Dostupné na 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/texty-zakonu-.html [cit. 16. 2. 2013]. 
8
 Například § 4 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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aplikována i v rámci Nového občanského zákoníku. Například název shora uvedeného 

dílu je Vlastnictví, ačkoli jeho obsah není zaměřen pouze na předmět vlastnictví, jak by 

mohlo z názvu vyplývat, nýbrž i na omezení, vyvlastnění a ochranu vlastnického práva. 

Motiv zákonodárce k významovému odlišení pojmů není patrný ani z důvodové zprávy, 

pokud pomineme obecnou inspiraci Všeobecným občanským zákoníkem (Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch - ABGB) z roku 1811. V zahraničních právních řádech se 

s obdobnou koncepcí zpravidla nesetkáme. Výjimkou je rakouský občanský zákoník,
9
 

který obsahuje dělení na vlastnictví ve smyslu objektivním (§ 353 ABG) jako předmět 

vlastnictví zahrnující věci hmotné i nehmotné a vlastnictví v subjektivním smyslu 

(§ 354 ABG) jako oprávnění vlastníka.
10

 V následujících ustanoveních rakouského 

občanského zákoníku již není toto dělení dále rozváděno a všeobecně je používán 

termín Eigenthum bez dalších dodatků. S ohledem na nekonzistentnost a nedůslednost 

terminologie použité v Novém občanském zákoníku, budu v rámci své práce oba pojmy 

používat jako synonyma. 

1.2.1 Vymezení vlastnického práva  

Vlastnické právo je považováno za základní a nejdůležitější věcné právo. Ačkoli si 

každý dokáže pod pojmem vlastnictví představit určitý obsah, přesná definice 

neexistuje. Obecně bývá definováno jako právní panství člověka nad věcí, kdy jako 

pomocné kritérium pro jeho vymezení slouží určení jeho předmětu.
11

 

Článek 11 odst. 1 Listiny hovoří o vlastnictví majetku, přičemž Občanský zákoník 

vymezuje předmět vlastnictví v ustanoveních § 118, § 123 a § 125. Za předmět 

vlastnictví lze nepochybně považovat hmotné předměty, především věci a dále byty 

a nebytové prostory. U nehmotných předmětů je s ohledem na současnou právní úpravu 

                                                 
9
 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der 

Oesterreichischen Monarchie StF: JGS Nr. 946/1811 (dále jen „ABG“). Dostupné na 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622 

[cit. 16. 2. 2013].  
10

 Srov. § 353 ABG „Alles, was jemanden zugehöret, alle seine körperlichen und unkörperlichen 

Sachen, heißen sein Eigenthum,“ a § 354 ABG „Als ein Recht betrachtet, ist Eigenthum das Befugniß, mit 

der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkühr zu schalten, und jeden Andern davon 

auszuschließen.“ 
11

 Viz ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kolektiv. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 279 – 284. 
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zastáván názor,
12

 že ačkoli jsou práva k nim označována za vlastnictví,
13

 o vlastnictví se 

dle Občanského zákoníku nejedná a lze hovořit pouze o právech k nehmotným statkům. 

Obsah vlastnického práva je v návaznosti na článek 11 odst. 1 Listiny definován 

v ustanovení § 123 ObčZ jako „oprávnění předmět svého vlastnictví v mezích zákona 

držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“
14

 

Nové pojetí vlastnického práva přináší Nový občanský zákoník, v němž je 

vlastnictví, respektive předmět vlastnického práva definován v ustanovení § 1011 NOZ 

jako „vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné.“ Ve spojení 

s ustanovením § 979 NOZ lze pod vlastnické právo podřadit i vlastnictví k právům, 

připouští-li to jejich povaha. Nová koncepce vychází z nového pojetí věci, která je 

vymezena v ustanovení § 489 NOZ jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě 

lidí.“
15

 Obsah vlastnického práva je zakotven v ustanovení  § 1012 NOZ, přičemž lze 

konstatovat, že dochází k rozšíření pojetí vlastnického práva, což vede ke sjednocení již 

užívané terminologie
16

 a je upuštěno od rozlišování majitele a vlastníka. 

Vlastnické právo lze v souladu se zněním čl. 11 odst. 1 a 3 Listiny chápat ve dvojím 

významu, a to v pozitivním a negativním. Pozitivní stránka vlastnictví vyjadřuje 

oprávnění vlastníka s věcí libovolně nakládat, zatímco negativní stránka umožňuje 

vlastníkovi vyloučit všechny třetí osoby z působení na předmět jeho vlastnictví. 

Občanský zákoník upravuje pozitivní stránku vlastnictví v ustanovení § 124 ObčZ 

a negativní stránku v ustanovení § 126 ObčZ. Nový občanský zákoník toto oddělení 

opouští a upravuje obě stránky v jediném ustanovení § 1012 NOZ, které stanoví, že 

„vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat 

a jiné osoby z toho vyloučit.“ Význam daného propojení lze přičítat specifickým rysům, 

které jsou pro vlastnické právo charakteristické. Jedná se o jeho jednotnost, elasticitu 

                                                 
12

 Blíže tamtéž, s. 280 – 281. Též ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta; HULMÁK, 

Milan. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 682. 
13

 Například zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění 

pozdějších předpisů.  
14

 Obdobná vymezení vlastnictví využívají terminologii navazující na římskoprávní prameny. Blíže 

KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. doplněné a přepracované 

vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 154.   
15

 K pojmu věci blíže v kapitole 2.1. 
16

 Například ustanovení § 433 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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a trvalost.
17

 Z uvedených důvodů lze novou úpravu považovat za výstižnější a lze 

přivítat upuštění od kazuistického výčtu oprávnění, kterými vlastník disponuje. Tento 

neúplný výčet, který obsahuje ustanovení § 123 ObčZ, neodpovídá skutečnému obsahu 

vlastnického práva a jeho uzavřenost, kterou lze dovodit z jazykového výkladu, není 

adekvátní.
18

  

1.2.2 Omezení vlastnického práva 

V návaznosti na překonání teorie o neomezenosti vlastnictví
19

 vycházíme 

v současné době z pojetí vlastnictví jako omezeného subjektivního věcného práva, 

čemuž odpovídá i dikce ustanovení § 123 ObčZ, které hovoří o realizaci vlastnických 

práv pouze v mezích zákona. Omezení vlastnického práva lze dělit pomocí několika 

kritérií. Dle povahy dělíme omezení na vnitřní, vycházející ze samotné povahy 

vlastnictví, tj. promítnutí ústavní zásady vlastnictví zavazuje, která je konkretizována 

v článku 11 odst. 3 Listiny a v ustanovení § 127 ObčZ; a vnější, která s povahou 

vlastnictví nesouvisí, a která si vlastník ukládá sám, případně jsou mu uložena soudem 

nebo správním orgánem. Dále dle způsobu vzniku omezení vlastnictví na zákonná, 

uložená soudem nebo správním úřadem (aktem aplikace práva) a v souvislosti 

s právním úkonem. Podle intenzity omezení je možné rozlišovat omezení v užším slova 

smyslu a odnětí vlastnického práva, které je nejzávažnějším zásahem do vlastnictví 

a jako takové musí být provedeno v souladu s požadavky vymezenými 

v článku 11 odst. 4 Listiny. Významným parametrem je i rozlišení, zda se jedná 

o omezení vlastnictví bez náhrady či s náhradou.
20

   

Posledním parametrem, který odlišuje jednotlivé druhy omezení vlastnického práva, 

je omezení některého z dílčích oprávnění, která vytvářejí v rámci vlastnického práva 

jeho jednotu. Dle daného kritéria můžeme rozlišovat omezení vlastnického práva 

spočívající v uložení povinnosti vlastníkovi něco nekonat (či zdržet se konání), něco 

                                                 
17

 Více ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kolektiv. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 282 – 284. 
18

 Například dílčí právo vlastníka vzepřít se neoprávněnému zásahu do jeho vlastnického práva ze 

strany třetích osob je zakotveno v ustanovení § 126 odst. 1 ObčZ. 
19

 Viz ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta; HULMÁK, Milan. Občanský zákoník: 

komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 682 - 683. Též ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a 

kolektiv. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2009, s. 287 – 289. 
20

 Blíže v kapitole 4. 
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strpět, něco konat nebo něco dát. S omezením něco dát se ve vztahu k vlastnickému 

právu setkáváme zcela ojediněle. Jako příklad bývá v odborné literatuře
21

 uváděna 

povinnost úhrady daně z nemovitosti, která je zakotvena v zákoně č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Otázkou však zůstává, jak tato 

povinnost skutečně omezuje vlastnické právo k dané nemovitosti. Dle mého názoru 

nedochází uložením daňové povinnosti k žádnému omezení výkonu vlastnického práva, 

ale pouze k zabezpečení finančních prostředků jednotlivých obcí, které jsou výlučnými 

příjemci této majetkové daně. Jako skutečný příklad omezení vlastnického práva něco 

dát bych zmínila teoretickou možnost uložení této povinnosti při zřízení věcného 

břemene. Za častější lze považovat vlastníkovo omezení ve formě povinnosti něco 

konat. Její zakotvení nalezneme kupříkladu v ustanovení § 127 odst. 2 ObčZ, který 

opravňuje stavební úřad rozhodnout o povinnosti vlastníka oplotit pozemek nebo 

v ustanovení § 31 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lesní zákon“ nebo „LesZ“), který 

zakotvuje povinnost vlastníka lesa obnovovat lesní porosty. Ve stejném právním 

předpise nalezneme i zakotvení povinnosti něco strpět, a to v ustanovení § 19 LesZ 

upravujícím obecné užívání lesa. Podobu povinnosti něco strpět mají zpravidla všechny 

druhy věcných břemen. Nejběžnějším omezením vlastnického práva je uložení 

povinnosti něco nekonat, případně umožnění určitých činností pouze s předchozím 

schválením příslušných orgánů státní správy. Typickým příkladem je výčet zakázaných 

činností v lesích uvedený v ustanovení § 20 LesZ a dále právní úprava povolení 

k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami obsažená v ustanovení 

§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Vodní zákon“ nebo „VodZ“).    

Nový občanský zákoník obsahuje podrobnou úpravu omezení vlastnického práva 

v ustanoveních § 1013 – 1039 NOZ. Na rozdíl od současné úpravy dochází k rozšíření 

zákonných omezení vlastnického práva
22

 a k detailní úpravě sousedských práv. 

Obdobně jako v účinné právní úpravě je v ustanovení § 1037 – 1039 NOZ zakotven 

institut vyvlastnění, ačkoli se jedná o veřejnoprávní omezení vlastnického práva. Toto 

                                                 
21

 Např. KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a 

přírodních zdrojů. České právo životního prostředí č. 1/2005, s. 8. 
22

 Například úprava imisí je nově rozšířena o vniknutí zvířete, detailní úpravu provádění stavebních 

prací, sázení stromů či úpravu rozhrady a institutu nezbytné cesty. 
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pojetí vychází z jeho tradičního zakotvení v soukromoprávních předpisech. Úprava je 

téměř totožná s úpravou současnou. Odlišnosti lze spatřit pouze v její systematice, kdy 

došlo k vydělení omezení vlastnického práva ve stavu nouze nebo v naléhavém 

veřejném zájmu, které je zpravidla dočasné, a k omezení či vyvlastnění ve veřejném 

zájmu, které je trvalé. Na rozdíl od současné úpravy nehovoří Nový občanský zákoník 

pouze o náhradě, nýbrž o „plné náhradě“ odpovídající míře omezení vlastníka. 

Jazykové vyjádření více koresponduje s výjimečností daného právního institutu 

a s nezbytností patřičné náhrady.  

1.3 Základní relevantní prameny práva 

Právo životního prostředí, jako právní odvětví, je upraveno v celé řadě normativních 

právních aktů. Stejně tak úprava vlastnického práva, jako jednoho ze základních 

subjektivních práv, je roztříštěna do řady právních předpisů. Pro potřeby mé práce se 

zaměřím pouze na prameny práva relevantní z hlediska vzájemného vztahu práva 

životního prostředí a práva vlastnického. Dané prameny práva lze dělit dle různých 

kritérií. S ohledem na téma práce se jako nejvhodnější jeví kritérium právní síly těchto 

předpisů a kritérium, zda se jedná o prameny nadnárodní nebo vnitrostátní. Jelikož 

i samotné prameny práva životního prostředí lze členit do několika kategorií,
23

 zaměřím 

se pouze na prameny upravující obecný základ práva životního prostředí, který je 

pro vztah k vlastnickému právu určující. V následující části kromě přehledu základních 

právních pramenů provedu také výklad vztahu mezi životním prostředím a vlastnickým 

právem, tak jak jej jednotlivé právní prameny vymezují, včetně upozornění 

na problematické jevy s tím související.  

1.3.1 Nadnárodní prameny práva 

Jedním ze specifických znaků práva životního prostředí je jeho nadnárodní 

charakter, který lze přisuzovat především neomezenosti životního prostředí hranicemi 

konkrétního státu. Jelikož jednotlivé státy nemohou bez součinnosti s jinými účinně 

chránit stav životní prostředí, dochází k nadnárodní spolupráci, při níž je určující jeden 

za základních principů mezinárodního práva, a to princip svrchovaného práva každého 

                                                 
23

 Více DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2010, s. 33 - 36. 
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státu využívat „své“ přírodní bohatství. Uvedené pravidlo bylo v souvislosti 

s politickými změnami a tvorbou nových států opakovaně potvrzeno několika 

rezolucemi Valného shromáždění OSN. Jednou z nich je rezoluce 1803 (XVII) přijatá 

14. prosince 1962, nazvaná „Trvalá suverenita nad přírodními zdroji“ (Permanent 

sovereignty over natural resources),
24

 která hovoří o trvalosti a nezcizitelnosti práva 

všech států volně nakládat se svým přírodním bohatstvím a zdroji.
25

    

Nejtypičtějším způsobem nadnárodní spolupráce je uzavírání mezinárodních smluv, 

na jejichž tvorbě se v současné době podílí i řada mezinárodních organizací. Právní sílu 

mezinárodních smluv vymezuje čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“). V případě, že mezinárodní 

smlouva odpovídající ústavním kritériím stanoví něco jiného než zákon, získává před 

zákonem aplikační přednost. V návaznosti na výklad provedený výše je však nezbytné 

podotknout, že mezinárodní smlouvy mají s ohledem na suverenitu států v oblasti 

životního prostředí na jejich území pouze nepřímý vliv. Prostřednictvím jednotlivých 

mezinárodních smluv regulujících ochranu životního prostředí v jednotlivých oblastech 

dochází k nepřímému vlivu na celkový stav životního prostředí konkrétního státu, který 

se svou suverenitu rozhodne v rámci smluvních závazků dobrovolně omezit. 

Vyjmenování jednotlivých složkových mezinárodních smluv lze z důvodu jejich 

množství považovat za neúčelné.
26

 Pro úplnost je vhodné konstatovat, že 

v mezinárodním právu životního prostředí zaujímají významné postavení také pravidla 

soft law, která určují budoucí směr vývoje a vytvářejí prostor pro pozdější uzavření 

mezinárodních smluv. 

                                                 
24

 Dostupné na http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1803%28XVII%29 

[cit. 1. 3. 2013]. 
25

 Z dalších rezolucí zakotvujících tento mezinárodní princip lze zmínit například rezoluci 3016 

(XXVII) přijatou 18. prosince 1972, která je sice nazvaná „Trvalá suverenita rozvojových zemí nad 

přírodními zdroji“ (Permanent Sovereignty over Natural Resources of Developing Countries), avšak je 

natolik obecná, že se týká všech států.  
26

 Jako příklad lze uvést Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a rostlin (CITES), která byla sjednána dne 3. března 1973 ve Washingtonu. Účelem úmluvy je 

postavit mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami pod společnou 

kontrolu všech zemí světa, jež má za cíl ochranu ohrožených druhů fauny a flóry před úplným vyhubením 

vlivem jejich bezohledného získávání pro obchodní účely. Prostřednictvím této úmluvy dochází 

k omezení výkonu vlastnického práva (tj. omezení mezinárodního obchodu) k vyjmenovaným druhům 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Česká republika je smluvní stranou od 1. 1. 1993 (od 

28. 5. 1992 jako bývalá ČSFR - sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o 

sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin). 
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Na rozdíl od právní úpravy ochrany životního prostředí je právo vlastnické 

zakotveno téměř výlučně ve vnitrostátních pramenech práva. Z pohledu ochrany 

vlastnického práva je jedním z nejdůležitějších nadnárodních pramenů 

čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod,
27

 

který přiznává „každému právo pokojně užívat svůj majetek, kterého může být osoba 

zbavena pouze ve veřejném zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady 

mezinárodního práva.“
28

 Vyjma uvedeného protokolu je nezbytné upozornit 

na čl. 1 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

a čl. 1 odst. 2 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
29

 

Citovaná ustanovení deklarují právo národů svobodně disponovat svým přírodním 

bohatstvím a zdroji.  

Vlastnické právo i ochrana životního prostředí jsou upraveny i právem Evropské 

unie. V souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy získala závaznou povahu i Listina 

                                                 
27

 Publikována jako sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
28

 Uvedené problematice se věnoval Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Hamer proti Belgii 

z 27. listopadu 2007, stížnost č. 21861/03, v rámci něhož se soud zabýval vztahem práva na majetek a 

ochrany životního prostředí. Podstatou soudního sporu byla demolice rekreačního domu, který v roce 

1967 postavili rodiče paní Judith Hamer bez stavebního povolení na lesním pozemku, kde byla jakékoli 

stavba z povahy pozemku vyloučena. Po smrti stěžovatelčiny matky byla v rámci dědického řízení stavba 

zapsána do evidence a došlo k zaplacení příslušných poplatků. Následně po smrti otce zaplatila 

stěžovatelka z předmětné stavby i dědickou daň a každý rok platila příslušnou daň z nemovitosti. 

Rekreační dům byl také bez jakýchkoli komplikací připojen k vodovodní síti. Až v roce 1994 vypracovala 

belgická policie 2 hlášení. Jedno se týkalo kácení stromů na lesním pozemku v rozporu s právními 

předpisy a druhé výstavby rekreačního domu bez stavebního povolení na pozemku. Oba skutky byly 

řešeny v rámci trestního řízení v roce 1999 a stěžovatelka byla soudem v plném rozsahu zproštěna viny. 

Státní zástupce se však odvolal a odvolací soud změnil rozhodnutí ve věci výstavby rekreačního domu 

bez stavebního povolení. Odvolací soud uložil stěžovatelce, aby uvedla stav do původní podoby, tj. 

demolici stavby. Ačkoli se stěžovatelka proti demolici domu bránila stížností, nebylo jí vyhověno a dům 

byl v rámci exekučního řízení na základě vykonatelného soudního rozhodnutí zbořen. Při aplikaci 

čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod dospěl ESLP 

k následujícím závěrům. ESLP konstatoval, že příslušné belgické úřady tolerovaly stavbu bez stavebního 

povolení po dobu 27 let, ač o stavbě musely vědět, jelikož docházelo k úhradě dani z nemovitosti a stavba 

byla opakovaně i předmětem různých správních řízení. Po takto dlouhém užívání rekreačního domu 

stěžovatelka sice nabyla legitimní očekávání svého „vlastnictví,“ avšak na skutečnosti, že dům byl 

postaven bez stavebního povolení, to nic nemění. ESLP v rozhodnutí vyzdvihl hodnotu životního 

prostředí i před jinými základními lidskými právy, jakými je i vlastnictví. Zároveň upozornil, že pro 

skutečně efektivní ochranu životního prostředí je nezbytné je ochraňovat v reálném čase a při přijímání 

správních opatření je nezbytné hledat rozumnou rovnováhu mezi zájmy individuálními a kolektivními. 

Ačkoli byla v daném případě ochrana životního prostředí upozaděna 37 let a až po tomto dlouhém období 

přistoupily úřady k zásahu na jeho ochranu, což se jeví jako zcela nepřiměřené, demolice domu byla 

adekvátním opatřením a k zásahu do práva vlastnit majetek nedošlo. Stěžovatelka však byla v rámci 

rozhodnutí ESLP odškodněna částkou ve výši 5.000 EUR za nemajetkovou újmu za dlouhé období 

nejistoty ohledně osudu jejího domu. Dostupné na 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83537 [cit. 20. 8. 2013].   
29

 Oba publikovány jako vyhláška č. 120/1976 Sb.   
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základních práv Evropské unie, která deklaruje právo na vlastnictví 

v článku 17 a ochranu životního prostředí v článku 37. V souladu s článkem 6 Smlouvy 

o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy (dále též „SEU“), má Listina základních 

práv EU stejnou právní sílu jako Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování 

Evropské unie. S přijetím Lisabonské smlouvy
30

 by Evropská unie měla v nejbližší době 

přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ochrana 

životního prostředí patří v souladu s čl. 3 odst. 3 SEU mezi cíle Evropské unie, 

konkrétně vysoký stupeň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. 

Úpravě vlastnictví a ochraně životního prostředí se věnuje také Smlouva 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Článek 345 SFEU deklaruje nezávislost 

právních úprav vlastnictví jednotlivých členských států a články 191 – 193 SFEU 

vymezují politiku EU v oblasti životního prostředí.
31

 Citovaná právní úprava ochrany 

životního prostředí však není bezprostředně aplikovatelná, a proto je nutné vymezit její 

konkrétní obsah v rámci sekundárních právních aktů, přičemž nejčastěji půjde 

o směrnice a nařízení. Jejich prostřednictvím dochází nepřímo k omezení vlastnického 

práva z důvodu ochrany životního prostředí, jelikož je povinností jednotlivých 

členských států uvádět své právní řády do souladu s právem EU.
32

  

1.3.2 Vnitrostátní prameny práva 

Vnitrostátní prameny práva vystupují v oblasti ochrany životního prostředí 

a vlastnického práva v nezastupitelné roli, jelikož jejich prostřednictvím dochází 

k uplatnění státní suverenity, s níž počítají nadnárodní prameny práva. S ohledem 

na velké množství všech forem normativních právních aktů využiji pro následující 

výklad dělení dle jejich právní síly, přičemž základním kritériem pro jejich zařazení 

do výčtu bude skutečnost, zda dané prameny upravují vztah životního prostředí 

a vlastnického práva. Následující výklad si neklade za cíl vypočíst veškeré prameny 

                                                 
30

 Respektive v souladu s čl. 6 odst. 2 SEU. 
31

 Vyjma uvedených článků obsahuje Smlouva o fungování Evropské unie i další ustanovení, která se 

k ochraně životního prostředí váží. Například čl. 13 SFEU požaduje dobré životní podmínky pro zvířata a 

čl. 194 SFEU pojednává o energetice. 
32

 Například směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků, která 

byla transponována v rámci ustanovení § 45e a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. Jako další příklad lze uvést nařízení (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 

2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), které je 

přímo aplikovatelné ve všech členských státech bez potřeby vnitrostátního provedení. 
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práva, které se dané problematice věnují, nýbrž detailněji analyzovat nejdůležitější 

z nich.   

a) Prameny práva ústavní síly 

Základním pramenem práva životního prostředí, jenž upravuje chování lidí k němu, 

je Ústava. Ústava hovoří o ochraně přírodního bohatství již ve své preambuli a dále 

v základních ustanoveních, konkrétně v článku 7, který zakotvuje povinnost státu „dbát 

o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Mezi další 

relevantní ustanovení patří čl. 3 Ústavy, který vymezuje Listinu základních práv 

a svobod za součást ústavního pořádku České republiky a dále čl. 10 Ústavy, který 

stanoví právní sílu mezinárodních smluv. 

Za zásadní pramen ústavní síly lze ve vztahu k životnímu prostředí i k vlastnictví 

považovat Listinu, jelikož do katalogu základních lidských práv a svobod je řazeno jak 

vlastnické právo, tak i právo na příznivé životní prostředí. Vlastnické právo je upraveno 

v čl. 11 Listiny, který ve svém třetím odstavci upravuje i vztah k životnímu prostředí, 

když stanoví, že „výkon vlastnického práva nesmí poškozovat přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Citované ustanovení zdůrazňuje význam 

životního prostředí a zakotvuje meze výkonu vlastnického práva.
33

 

K výkladu článku 11 Listiny je nezbytné dodat, že Listina na rozdíl od Občanského 

zákoníku nečiní rozdíl mezi vlastnictvím hmotného a nehmotného majetku a její pojetí 

vlastnictví je tedy širší. Článek 11 odst. 2 Listiny umožňuje zákonem upravit výhradu 

                                                 
33

 Jedním z judikátů Ústavního soudu ČR, který se zabývá otázkou přiměřenosti omezení 

vlastnického práva z důvodu veřejného zájmu, je nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 

Pl. ÚS 34/03 (systém ASPI). Nález se zabýval kolizí mysliveckého práva a práva vlastnického. Ústavní 

soud ve svém odůvodnění dospěl k závěru, že zvěř je nutné považovat za přírodní bohatství ve smyslu 

čl. 7 Ústavy a z uvedeného důvodu jsou zásahy do vlastnického práva upravené zákonem č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, ústavně konformní. Vlastník honebního pozemku má nárok na 

prohlášení svého pozemku jako nehonebního pouze z důvodu ochrany jiného ústavně zaručeného práva 

nebo z důvodu nepřiměřenosti omezení daného vlastníka. V ostatních případech legitimně převáží veřejný 

zájem. Omezení, která zákon vlastníkovi honebního pozemku ukládá, pak Ústavní soud nepovažuje za 

omezení ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny, za něž by vlastníkovi příslušela náhrada. Naopak ústavně 

konformnímu omezení vlastnictví včetně obligatorní náhrady se Ústavní soud věnoval ve svém nálezu ze 

dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06 (systém ASPI), v souvislosti s omezením vlastníka při užívání 

veřejné komunikace. Více Šimáčková in WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, 

Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2012, s. 312 – 317. Detailněji též STEJSKAL, Vojtěch. Právo myslivecké kontra právo vlastnické 

v nálezu Ústavního soudu ČR. České právo životního prostředí č. 3/2007, s. 64 - 83. 



21 

 

vlastnictví určitého majetku,
34

 který je nezbytný k zabezpečování potřeb celé 

společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu.
35

  

Zakotvení práva na příznivé životní prostředí nalezneme v článku 35 Listiny, 

přičemž je vhodné doplnit, že v souladu s čl. 41 Listiny se lze daného práva domáhat 

pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí. Z uvedeného vyplývá, že 

ačkoli je právo na příznivé životní prostředí zařazeno do katalogu základních lidských 

práv, lze jej považovat spíše za státní hodnotu a proklamaci, jelikož se jej nelze přímo 

domáhat bez konkrétní zákonné úpravy, která významně ovlivňuje jeho obsah. 

Článek 35 Listiny však nedefinuje pouze právo na příznivé životní prostředí, nýbrž 

za pomoci konkrétně neuchopitelných pojmů vymezuje též procesní a odpovědnostní 

dimenzi ochrany životního prostředí.  

Článek 35 odst. 1 Listiny zakotvuje subjektivní právo každého na příznivé životní 

prostředí, jehož vlastnosti vymezuje zákonodárce prostřednictvím dalších právních 

norem. Neurčitý pojem příznivé je vykládán ve spojení s odstavcem 3 téhož článku jako 

znečištění či zatížení součástí životního prostředí do limitů stanovených speciálními 

zákony.
36

 Pomocí této konstrukce zákonodárce ovlivňuje obsah daného práva, aniž by 

muselo docházet k úpravě Listiny, přičemž jeho obsah je relativní a je třeba jej vykládat 

vždy se zřetelem ke konkrétní věci.
37

 V souladu s judikaturou Ústavního soudu
38

 

přísluší subjektivní právo na příznivé životní prostředí pouze fyzickým osobám, jelikož 

pouze ony podléhají eventuálním negativním vlivům životního prostředí. Ačkoli tedy 

právní předpisy často ukládají povinnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí 

i právnickým osobám, nejsou tyto nositeli odpovídajícího oprávnění.  

                                                 
34

 Právní zakotvení výhrady vlastnictví ve prospěch státu je v souladu s čl. 1 odst. 2 Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech a čl. 1 odst. 2 Mezinárodního paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech, oba publikovány jako vyhláška č. 120/1976 Sb. 
35

 Danou výhradu zakotvuje například ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, nebo ustanovení 

§ 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.      
36

 Více KLÍMA, Karel et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 

1284. 
37

 Viz nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 17/95 (systém ASPI). 
38

 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97 (systém ASPI).  
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Článek 35 odst. 2 Listiny zakotvuje právo na včasné a úplné informace o stavu 

životního prostředí, a lze jej považovat za základ pro procesní úpravu.
39

 Oprávněnými 

subjekty daného práva jsou fyzické i právnické osoby.
40

 

Článek 35 odst. 3 Listiny pak vyzdvihuje význam životního prostředí pomocí 

univerzálního apelu na zákaz ohrožení či poškození životního prostředí při výkonu 

jakýchkoli práv všech subjektů nad míru stanovenou zákonem. Dané ustanovení 

obsahově jakoby navazuje na čl. 11 odst. 3 Listiny, avšak dle mého názoru dochází 

k nadbytečné duplicitě, neboť zdůraznění ochrany životního prostředí výlučně 

u vlastnického práva vnímám spíše symbolicky, jelikož obsah čl. 35 odst. 3 Listiny je 

mnohem širší, poněvadž není omezen pouze na právo vlastnické.
41

 

b) Ostatní právní předpisy 

Právo životního prostředí je upraveno celou řadou právních předpisů, které navazují 

na ústavní základ ochrany životního prostředí. Se zřetelem k čl. 41 odst. 1 Listiny, 

tj. k možnosti domáhat se práv uvedených v čl. 35 Listiny pouze v mezích zákonů, které 

toto ustanovení provádějí, vytvářejí dané právní normy jeho konkrétní obsah. S ohledem 

na jejich velké množství jsou v odborné literatuře zpravidla děleny do skupin podle 

oblastí, které upravují. V souladu s tématem práce se v této kapitole zaměřím pouze 

na tři nejdůležitější zákony upravující obecný základ životního prostředí 

a v navazujících kapitolách se budu věnovat jednotlivým zákonům upravujícím 

odpovědnost v ochraně životního prostředí, průřezové nástroje ochrany životního 

prostředí a zákony o ochraně jednotlivých součástí životního prostředí.  

                                                 
39

 Zakotvení daného práva na specifické informace vytváří dvojkolejnost právní úpravy, jelikož 

obecné právo na informace obsahuje článek 17 Listiny. Tato dvojkolejnost pak existuje i na úrovni 

zákonů (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů), což 

s sebou přináší řadu aplikačních a interpretačních obtíží při posuzování procesů a oprávnění. Za zmínku 

stojí též odlišná povaha obecného práva na informace, kterého se lze domáhat přímo na základě Listiny. 
40

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97 (systém ASPI) bylo v tomto 

směru překonáno tzv. Aarhuskou úmluvou (Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí), která byla vyhlášena pod 

č. 124/2004 Sb. m. s. 
41

 Obecně se ke vztahu dvou základních lidských práv vyjádřil Ústavní soud v nálezu ze dne 7. 9. 

2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09 (systém ASPI). Dle jeho odůvodnění musí být při posuzování vztahu mezi 

dvěma základními právy přihlíženo k proporcionalitě obou práv tak, aby z nich bylo zachováno co 

nejvíce, a není-li to možné, pak dát přednost tomu základnímu právu, v jehož prospěch svědčí obecná 

idea spravedlnosti, resp. obecný princip. 
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Nejdůležitějším zákonem upravujícím obecný základ práva životního prostředí je 

Zákon o životním prostředí. Zákon o životním prostředí lze označit za obecný, který 

pouze nastiňuje problematiku daného právního odvětví, avšak jeho konkrétní aplikace 

není s ohledem na jeho značnou neurčitost prakticky možná. Zákon je rozdělen do pěti 

základních částí, které obsahují základní pojmy, zásady ochrany životního prostředí, 

povinnosti při ochraně životního prostředí, odpovědnost za porušení povinností 

při ochraně životního prostředí a úpravu ekonomických nástrojů. Zákon si dle důvodové 

zprávy kladl za cíl „vytvořit rámcovou právní normu a prostor pro speciální právní 

úpravy ochrany životního prostředí a o jeho složky, které budou vzájemně provázány 

a budou vycházet z filosofie tohoto zákona.“
42

 Ačkoli by zákon měl být aplikován 

subsidiárně v případě, kdy zvláštní zákon upravující chování lidí k jednotlivým 

součástem životního prostředí nebude obsahovat ucelenou právní úpravu, zůstává tento 

záměr zpravidla nevyužit, ať již z důvodu ucelené úpravy zvláštních zákonů či z důvodu 

chybějící úpravy v tomto rámcovém zákoně. V souvislosti s definicí životního prostředí, 

kterou rámcový zákon vymezuje, lze zmínit i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, který se zabývá vymezením přírodních, životních a pracovních podmínek 

v souvislosti s veřejným zdravím.  

Dalšími důležitými prameny práva, které provádí zákony upravující chování lidí 

k životnímu prostředí, jsou vyhlášky,
43

 případně nařízení vlády.
44

 Na úseku práva 

životního prostředí dominují vyhlášky, jako prováděcí právní předpisy k zákonům, které 

mohou být vydány pouze na základě výslovného zákonného zmocnění a mohou 

obsahovat pouze právní normy, které nepřekračují meze tohoto zmocnění. Jelikož 

povinnosti mohou být v souladu s čl. 4 odst. 1 Listiny ukládány výlučně na základě 

zákonů, slouží vyhlášky pouze ke specifikaci těchto zákonných omezení. Typickým 

příkladem je ochrana zvláště chráněných rostlin a živočichů upravená v ustanovení 

§ 48 - 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o ochraně přírody a krajiny“ nebo „ZoPK“), která je 

provedena vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

                                                 
42

 Důvodová zpráva k Zákonu o životním prostředí, s. 1. Dostupné na 

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0921_01.htm [cit. 2. 3. 2013]. 
43

 Vydávané v souladu s čl. 79 odst. 3 a čl. 104 odst. 3 Ústavy. 
44

 Vydávané v souladu s čl. 78 Ústavy. 
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České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Pomocí jednotlivých ustanovení vyhlášky dochází ke specifikaci zákonných 

omezení a úpravě detailů, aniž by byla zákonná omezení jakkoli rozšiřována.
45

  

Jak již bylo uvedeno shora, základním právním předpisem upravujícím vlastnické 

právo je Občanský zákoník, konkrétně jeho část druhá hlava první. Dalším právním 

předpisem, který se vlastnickému právu věnuje je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o vyvlastnění“ nebo „VyvlZ“). Uvedený zákon vytváří obecnou 

úpravu podmínek, za nichž lze vlastnické právo omezit či odejmout, a především 

obsahuje procesní úpravu řízení o vyvlastnění, přičemž jednotlivé účely vyvlastnění 

upravují speciální zákony, zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“ nebo 

„StavZ“). Detailní výklad speciálních zákonů bude proveden v následujících kapitolách. 

Posledním zákonem, kterému se budu v této kapitole věnovat a který upravuje jak 

právo vlastnické, tak právo životního prostředí, je Nový občanský zákoník. O novém 

pojetí vlastnického práva již bylo pojednáno výše, nicméně Nový občanský zákoník 

obsahuje i řadu ustanovení, která se věnují právu životního prostředí.  

Ustanovení § 81 odst. 2 NOZ je zaměřeno na ochranu osobnosti člověka 

a demonstrativně vyjmenovává osobnostní práva člověka, přičemž je zahrnuto i právo 

člověka na život v příznivém životním prostředí.
46

 Ustanovení § 2851 odst. 2 NOZ 

výslovně upřednostňuje ochranu životního prostředí v případě likvidace pojistné 

události před posečkáním na souhlas pojistitele s opravou poškozeného majetku nebo 

odstraňování zbytků zničeného majetku. Je-li to pro ochranu životního prostředí 

nezbytné, lze poškozený majetek opravovat a odstraňovat i bez souhlasu pojistitele, aniž 

by tím pojistníkovi či jiné oprávněné osobě zaniklo právo na pojistné plnění. Obdobně 

                                                 
45

 V souvislosti s danou problematikou lze upozornit na aktuální judikaturu Ústavního soudu (nález 

Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11, systém ASPI [cit. 25. 8. 2013]), která se zabývá 

možnostmi úpravy prostřednictvím vyhlášek v oblasti zdravotnického práva. Obecný výklad legitimního 

obsahu vyhlášek je obsažen v bodech 49. – 50. nálezu, v nichž Ústavní soud upozorňuje na skutečnost, že 

zákonná úprava musí být vždy bez prováděcího předpisu adresátům dostatečně srozumitelná a 

aplikovatelná a podzákonná úprava musí vždy ctít účel a smysl zákonem definovaný.  
46

 Ve spojení s ustanovením § 81 odst. 1 NOZ, které hovoří o ochraně osobnosti člověka včetně 

všech jeho přirozených práv, lze jazykovým výkladem dospět k závěru, že NOZ pojímá právo na život 

v příznivém životním prostředí za jedno z přirozených práv člověka.  
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jako v současném zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“ nebo „ObchZ“) je 

v ustanovení § 2976 odst. 2 NOZ v demonstrativním výčtu skutkových podstat nekalé 

soutěže i ohrožení životního prostředí, jehož zákonná definice je obsažena v ustanovení 

§ 2987 NOZ. Ačkoli důvodová zpráva s odkazem na blíže neurčité odborné kruhy 

hovoří o neživotnosti daného ustanovení již dnes, soukromoprávní rekodifikace jej 

převzala s odůvodněním jeho možné „souvislosti s reklamou na výrobky a služby 

označované za biologicky nezávadné anebo šetrné pro životní prostředí.“
47

 Vyjma 

citovaných zákonných ustanovení, která vyjadřují ochranu životního prostředí výslovně, 

obsahuje Nový občanský zákoník i ustanovení, která mají implicitní vliv na životní 

prostředí, ať již přímo či nepřímo. Například úprava práva pastvy obsažená 

v ustanovení § 1278 a násl. NOZ umožňuje pravidelným pasením ovlivňovat složení 

druhů rostlin vyskytujících se na pastvinách.   

                                                 
47

 Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku, s. 579 - 580. Dostupné na 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

[cit. 3. 3. 2013]. 
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2 Vlastnictví jednotlivých součástí životního prostředí 

Omezení vlastnického práva není jediným právním nástrojem, který umožňuje 

dosáhnout ochrany životního prostředí. Dalším způsobem, jenž vlastníkům nepochybně 

přináší rozsáhlá omezení, je právní úprava samotného vlastnictví jednotlivých součástí 

životního prostředí, tj. umožnění výkonu vlastnického práva k určité součásti životního 

prostředí jejím vlastníkem. 

Ačkoli právní předpisy i odborná literatura hovoří o složkách životního prostředí, 

rozhodla jsem se ve své práci používat termín součásti životního prostředí, a to čistě 

ze subjektivních důvodů. Oblast životního prostředí považuji za natolik jednotnou 

a provázanou, že ji nevnímám jako souhrn jednotlivých oddělitelných složek, nýbrž 

jako celek, který je tvořen různými navzájem provázanými prvky, jež vytváří komplexní 

součásti. Daný termín mi proto připadá přesnější a vhodnější, jelikož dle mého názoru 

více odpovídá realitě, v níž každá součást ovlivňuje jinou a společně vytváří celistvost 

životní prostředí. Za problematické považuji i spolehlivé vymezení hranic jednotlivých 

složek, jelikož lze těžko stanovit, kde přesně jedna složka životního prostředí končí 

a začíná již složka jiná. Jako příklad bych za složku životního prostředí označila živou 

přírodu, jejíž součástí jsou jednotlivé živé organismy. 

Z pohledu vlastnického práva lze součásti životního prostředí dělit na ty, které 

mohou být ve vlastnictví; ty, které mohou být ve vlastnictví pouze omezeného okruhu 

subjektů; a na ty, které nejsou předmětem vlastnického práva. Naprosté vyloučení 

jednotlivých součástí životního prostředí zpravidla souvisí s jejich přirozenou povahou 

a tedy faktickou nemožností výkonu vlastnických práv. Této zásady by se měl 

zákonodárce při tvorbě právních norem striktně držet, aby nedocházelo k nedůvodným 

a neomluvitelným zásahům nejen do vlastnického práva, ale zároveň i do jeho podstaty. 

V neposlední řadě by takový zásah byl v rozporu s čl. 11 Listiny. Na tomto místě je 

vhodné zdůraznit, že bez ohledu na možnost, respektive omezení vlastnit konkrétní 

součást životního prostředí, požívají všechny jeho součásti v souladu s čl. 7 Ústavy 

ochrany.  
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Pro určení, co lze považovat za součásti životního prostředí, vycházím 

z demonstrativního výčtu složek životního prostředí obsaženého v ustanovení § 2 ŽivPr. 

V následujícím výkladu se zaměřím na ovzduší, vodu, horniny, půdu 

a organismy. Než však přistoupím k právní úpravě vlastnictví jednotlivých součástí 

životního prostředí, je nezbytné vymezit, co lze považovat za předmět vlastnického 

práva ve vztahu k životnímu prostředí.  

2.1 Věc v právním smyslu 

Předmětem vlastnického práva ve vztahu k životnímu prostředí mohou být pouze 

věci ve smyslu právní úpravy obsažené v ustanovení § 118 a násl. ObčZ. Dle ustanovení 

§ 119 ObčZ dělíme věci na movité a nemovité, přičemž nemovitostmi jsou „pozemky 

a stavby spojené se zemí pevným základem.“ Součástí věci je v souladu 

s ustanovením § 120 ObčZ „vše, co k věci podle její povahy náleží a nemůže být 

odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.“ Z citovaných ustanovení je patrné, že 

Občanský zákoník neobsahuje definici pojmu věc, ale zaměřuje se pouze na její dělení 

a definuje její součásti a příslušenství. Současná právní úprava navázala na užší pojetí 

věci v právním smyslu dle občanského zákoníku z roku 1950
48

 a za věc považuje pouze 

ovladatelné hmotné předměty a přírodní síly, které slouží potřebám lidí,
49

 přičemž obě 

podmínky musí být splněny kumulativně a posuzovány objektivně.
50

  

K širšímu pojetí věci se s odkazem na Všeobecný občanský zákoník (Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch - ABGB) z roku 1811 navrací soukromoprávní rekodifikace. 

                                                 
48

 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. 
49

 Zajímavé stanovisko zastává Kindl in KINDL, Milan. K některým aspektům soukromoprávní 

ochrany životního prostředí. České právo životního prostředí č. 4/2004, s. 56 - 57, který tvrdí, že 

kritérium užitečnosti věci, jakožto její základní definiční znak, vyloučilo ustanovení 

§ 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, které definuje odpad jako „movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ Osobně se 

s jeho názorem neztotožňuji, jelikož skutečnost, že se určitá osoba věci jako odpadu zbavuje či má 

v úmyslu se jej zbavit, znamená pouze toliko, že věc může být považována za neužitečnou pouze ve 

vztahu k této konkrétní osobě, avšak nikoli obecně. Jako další argument vyvracející Kindlovo tvrzení 

bych uvedla možnost využití odpadů v rámci odpadového hospodářství, které lze bezesporu považovat za 

obecně užitečné a prospěšné.  
50

 Blíže ŠVESTKA, Jiří a DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 238 – 242. Též Důvodová zpráva k Novému 

občanskému zákoníku, s. 117 - 119. Dostupné na http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf [cit. 10. 3. 2013]. 
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Oproti současné právní úpravě dochází k výraznému navýšení množství zákonných 

ustanovení, která se pojetím věci zabývají a nově zahrnují i definici samotné věci 

v právním smyslu. Vymezení věcí a jejich rozdělení je zakotveno v části první hlavě 

čtvrté Nového občanského zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 489 – 544 NOZ. 

Dle zákonné definice je věcí „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ 

Citované definici lze vytknout určité nedostatky. Zaprvé by bylo vhodné ji doplnit 

i o odlišení věci nejen od osoby, nýbrž i od zvířete, a dále s ohledem na využití slova 

vše, oddělit i součást věci.
51

 Po provedení těchto úprav by definice mohla znít: Vše, co 

je rozdílné od osoby a zvířete a slouží potřebě lidí a zároveň není součástí věci. 

Výstižnost a přesnost této základní definice považuji za zcela zásadní, a to především 

s ohledem na její významný vliv na vymezení vlastnictví, které je uvedeno 

v ustanovení § 1011 NOZ a které s definicí věci důsledně pracuje. 

Nově se věcí v právním smyslu stávají kromě hmotných věcí i věci nehmotné. 

Kumulativní podmínky ovladatelnosti a užitečnosti zůstávají zachovány. Novou 

kategorií je veřejný statek jako „věc určená k obecnému užívání.“ O zásadní koncepční 

změně pojetí živého zvířete bude pojednáno blíže v samostatné podkapitole.
52

 

V souvislosti s širším pojetím věci dochází v ustanovení § 496 a 498 NOZ 

k rozdělní věcí na hmotné a nehmotné, nemovité a movité.
53

 Za nemovité věci jsou 

nově prohlášena i věcná práva, která se k nemovitým věcem váží a dále práva, o nichž 

to prohlásí zákon. Uvedenou právní konstrukci lze označit z hlediska reality 

a dosavadního právního pojetí nemovitých věcí za velmi nestandardní. S ohledem 

na povahu práv a především s ohledem na pojetí věcí movitých, které jsou definovány 

jako zbytková kategorie, lze pokládat za vhodnější zařazení veškerých práv do kategorie 

věcí movitých bez ohledu na skutečnost, zda se váží k věcem movitým či nemovitým 

a tím sjednotit jejich úpravu.
54

 K nemovitostem lze dodat, že na rozdíl od současné 

                                                 
51

 Obdobně HULMÁK, Milan. Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny (podklady k semináři 

Nový občanský zákoník společnosti 1. VOX a.s. uskutečněnému ve dnech 4. 4. – 5. 4. 2013).   
52

 Viz kapitola 2.4.2. 
53

 Podle ustanovení § 498 odst. 1 věta druhá NOZ je nemovitou věcí i věc, „o které stanoví jiný 

právní předpis, že není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její 

podstaty.“ Uvedená zákonná definice odpovídá pojetí ložiska vyhrazených nerostů dle 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů. 
54

 Změna v povaze práv by měla za následek odlišný režim pro závazková práva, například dodržení 

formy právních jednání podle ustanovení § 560 NOZ. 
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právní úpravy se v souladu s ustanovením § 506 NOZ stává stavba součástí pozemku. 

Ustanovení § 497 NOZ se věnuje přírodním silám, které považuje za věci v případě, že 

jsou ovladatelné a zároveň se s nimi obchoduje.
55

  

2.2 Vlastnictví vod 

Právní úpravu vlastnictví vod obsahuje Vodní zákon. Ustanovení § 3 VodZ 

zakotvuje, že „povrchové ani podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou 

součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto 

vodám upravuje tento zákon.“ Do dané kategorie vod nespadají ty, které z nich byly 

odebrány. Citované ustanovení reflektuje neovladatelnost vod v jejich přirozeném stavu 

a z toho důvodu je předkladatel právní úpravy považuje za věci ničí (res nullius),
56

 

ač uvedené tvrzení ze zákonné definice nevyplývá, ba naopak hovoří pouze 

o nezpůsobilosti povrchových a podzemních vod být předmětem vlastnictví, tj. označuje 

vody za věci z právního obchodu vyňaté (res extra commercium). Argumentace uvedená 

v důvodové zprávě je v rozporu se zněním zákonného ustanovení, přičemž dochází 

ke směšování řady právních termínů vztahujících se k pojetí věci, které si zaslouží bližší 

výklad.  

Základní otázkou, na kterou je nezbytné nalézt jednoznačnou odpověď, abychom 

mohli vymezit právní povahu vod, je otázka, zda lze vody považovat za věc v právním 

smyslu. V případě, že dospějeme ke kladné odpovědi, následuje otázka, zda se jedná 

o věc ničí (res nullius), tj. „věc, která dosud nikomu vlastnickým právem nepatřila,“ 

avšak patřit může
57

 nebo věc vyňatou z právního obchodu (res extra commercium), 

tj. „věc, která nemůže být předmětem soukromých práv.“
58

 S ohledem znění definice 

vod ve Vodním zákoně je nezpochybnitelné, že vody jsou považovány za věci 

v právním smyslu, což odporuje argumentaci o její neovladatelnosti uvedené 

                                                 
55

 Ustanovení § 505 – 513 NOZ obsahují detailní úpravu součásti věci a příslušenství věci. Z hlediska 

definice příslušenství věci dochází k odstranění subjektivního prvku a jeho povaha je stanovena pouze dle 

objektivních kritérií. 
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 Viz Důvodová zpráva k Vodnímu zákonu, Sněmovní tisk č. 688/0 (Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, 3. období, 1998 - 2002), s. 88. Dostupné na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=688&CT1=0 [cit. 10. 3. 2013]. 
57

 Viz KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 179.   
58

 Tamtéž, s. 85. 
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v důvodově zprávě.
59

 Pokud bychom totiž vodu považovali za neovladatelnou, dospěli 

bychom ke kolizi se základními definičními znaky věci v právním smyslu a museli 

bychom dospět k závěru, že voda věcí není.
60

 Zákonná definice dále uvádí, že voda není 

předmětem vlastnictví, z čehož lze dovodit, že voda je věcí vyňatou z právního obchodu 

a nikoli věcí ničí, která by předmětem vlastnictví být mohla.
61

   

Ačkoli je v současnosti právní povaha vod ve Vodním zákoně výslovně upravena, 

před jeho přijetím existovala řada protichůdných odborných stanovisek, která se právní 

povahou vod zabývala. Přestože je lze považovat částečně za překonaná, argumenty 

v nich obsažené mohou stále vzbuzovat určité otázky nad vhodností platné právní 

úpravy. Za velmi zajímavé považuji argumenty Kindla,
62

 který se před přijetím Vodního 

zákona zabýval nedostatky, které by přinesla právní úprava, která by vody označila 

za věci ničí, případně by vody dokonce za věc v právním smyslu nepovažovala. 

Za zásadní nedostatek považuje Kindl především absenci soukromoprávní ochrany, 

zejména náhrady škody v případě poškození vod. K vyloučení soukromoprávní ochrany 

vod však dochází i za předpokladu, kdy jsou vody považovány za věci z právního 

obchodu vyňaté. Vodní zákon reaguje na tuto situaci veřejnoprávní ochranou, 

tj. systémem správní deliktů. Osobně se však na rozdíl od Kindla nedomnívám, že by 

soukromoprávní ochrana a zájmy konkrétních vlastníků představovaly ochranu 

obdobné, ne-li vyšší úrovně. Volná dispozice s nárokem na náhradu škody totiž 

rozhodně nezaručuje, že k náhradě skutečně dojde, přičemž veřejnoprávní systém pokut 

nijak nesouvisí s nápravou případného poškození, k němuž slouží nápravná opatření 

a institut ekologické újmy.
63

 Pro úplnost je nezbytné také upozornit na důsledky, které 

s sebou každé soukromé vlastnictví přináší, a to odpovědnost za škodu. Lze si jen těžko 
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 Viz Důvodová zpráva k Vodnímu zákonu, Sněmovní tisk č. 688/0 (Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, 3. období, 1998 - 2002), s. 88. Dostupné na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=688&CT1=0 [cit. 10. 3. 2013]. 
60

 Viz kapitola 2. 1. Shodně též KINDL, Milan. K některým aspektům soukromoprávní ochrany 

životního prostředí. České právo životního prostředí č. 4/2004, s. 59.  
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 I v odborné literatuře však nalezneme stanoviska, která k tomu nesprávnému závěru dospívají a jež 

zjevně kopírují chybu uvedenou v důvodové zprávě k Vodnímu zákonu. Například KRECHT, Jaroslav. 

K novému vodnímu zákonu. České právo životního prostředí č. 1/2002, s. 32.  
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 Viz KINDL, Milan. Poznámka k vlastnictví vod. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a 

práva č. 2/ 1997. Dostupné na  

http://casopispravnik.juristic.cz/e3/1990/1997/clanek/prstati/494369/index.html [cit. 11. 3. 2013].  
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 Srov. zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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představit situaci, kdy by vlastníci vod hradili škody vodou způsobené například 

při povodních.   

Další spornou otázkou, na kterou Kindl ve svém článku upozorňuje, je možný 

rozpor s ústavním pořádkem, konkrétně s čl. 11 Listiny. Své stanovisko Kindl opírá 

o historickou kontinuitu vlastnictví vod, jelikož před přijetím Vodního zákona byly 

vodní toky v souladu s čl. 8 odst. 2 Ústavy ČSSR z roku 1960
64

 národním majetkem. 

Tento právní stav byl zachován až do roku 1993. Ústava z roku 1993 již žádná obdobná 

ustanovení neobsahovala a dle názoru Kindla vodní toky zůstaly ve vlastnictví státu. 

Přijetím Vodního zákona, který podzemní a povrchové vody nepovažuje za předmět 

vlastnictví, tak muselo dojít k odnětí vlastnictví, které však bylo provedeno v rozporu 

s čl. 11 odst. 4 Listiny, jelikož nedošlo k poskytnutí žádné náhrady.
65

 Kindl se však 

na rozdíl od Krechta vůbec nezabývá otázkou platnosti vzniku vlastnického práva státu 

k vodám ve vodních tocích.
66

 Krecht dospívá k názoru, že pokud něco nemůže být 

předmětem vlastnictví z pojmových či doktrinálních důvodů a pozitivní právní úprava 

stanoví něco jiného, je v kompetenci příslušného orgánu, aby v rámci svého 

pravomocného rozhodnutí přiznal platnost tomu či onomu názoru. Ustanovení Vodního 

zákona upravující právní povahu vod lze dle mého názoru považovat za úpravu 

odstraňující rozpor v doktríně a pozitivní právní úpravě, který zde do té doby existoval, 

když právní úprava považovala za předmět vlastnictví věc, která je svou přirozenou 

povahou z právního obchodu vyňata. 

Pro úplnost je vhodné ve vztahu k platné právní úpravě a především jejím 

koncepčním základům upozornit na určitý vnitřní nesoulad, který je způsoben 

protichůdným režimem vod se specifickými vlastnostmi definovanými v ustanovení 

§ 4 Vodního zákona. V případě, že jsou vody dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 

a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Horní zákon“), 

označeny za vyhrazené nerosty nebo dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 
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 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. 
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 Obdobně též ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Poznámky k odnímání vlastnictví. Právník: teoretický 

časopis pro otázky státu a práva č. 7/ 1997. Dostupné na 

http://casopispravnik.juristic.cz/e3/1990/1997/clanek/prdiskuse/494622/index.html [cit. 11. 3. 2013]. 
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 Viz KRECHT, Jaroslav. K vlastnictví vod – I. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva 

č. 10/ 1997 (systém ASPI).    
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a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Lázeňský zákon“), označeny za přírodní léčivé zdroje nebo zdroje 

přírodních minerálních vod, vztahuje se na ně Vodní zákon jen, pokud tak výslovně 

stanoví. Ustanovení § 4 Lázeňského zákona vychází ze stejné koncepce právní povahy 

vod a v souladu s Vodním zákonem stanoví, že shora uvedené vody nejsou součástí ani 

příslušenstvím pozemků a nejsou předmětem vlastnictví. Úpravu odlišnou od Vodního 

zákona však obsahuje ustanovení § 3 odst. 1 písm. m) Horního zákona, které označuje 

mineralizované vody za vyhrazené nerosty, jejichž ložiska jsou podle ustanovení 

§ 5 Horního zákona ve vlastnictví České republiky. Právní úprava minerálních vod 

zavádí do právní povahy vod poněkud nevhodnou dvojkolejnost, kdy se předmětem 

vlastnictví stávají vody, ačkoli zákonodárce ve Vodním zákoně vychází z koncepce 

faktické nemožnosti považovat vody za předmět vlastnictví. Osobně se však domnívám, 

že ačkoli se nejedná o teoreticky čisté právní řešení, je zvláštní režim minerálních vod 

důvodný a de lege ferenda si nedokážu představit vhodnější úpravu, než která byla 

zákonodárcem zvolena. 

Při výkladu právního pojetí vod nelze pominout problematiku věcných břemen, 

na kterou poukazuje Kindl i Zachariáš.
67

 Oba autoři se přiklánějí ke stanovisku, že vody 

musí být považovány za věc, která je způsobilá být předmětem vlastnictví, jelikož se 

k vodám velmi často váží věcná břemena, například věcné břemeno odběru vody z cizí 

studny. Pokud by vody nemohly být předmětem vlastnictví, věcné břemeno by dle 

jejich názoru nemohlo existovat, jelikož jeho základem by bylo vlastnictví něčeho, co 

být předmětem vlastnictví nemůže. Dle mého názoru však oba autoři přehlížejí 

skutečnost, že citované věcné břemeno odběru vody ze studny se neváže k prameni 

vody, nýbrž k vodě stojaté, která se nachází v uzavřeném prostoru a byla již z pramene 

fakticky odebrána a jako taková je způsobilá být předmětem vlastnictví a tudíž 

i předmětem věcného břemene.
68
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 Viz KINDL, Milan. Poznámka k vlastnictví vod. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a 

práva č. 2/ 1997. Dostupné na  
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[cit. 11. 3. 2013].  
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 Shodně KRECHT, Jaroslav. K vlastnictví vod – I. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a 

práva č. 10/ 1997 (systém ASPI).    
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Závěrem lze doplnit, že Nový občanský zákoník neobsahuje žádnou změnu 

související s danou problematikou.
69

 

2.3 Vlastnictví nerostného bohatství 

V návaznosti na čl. 7 Ústavy a v souladu s čl. 11 odst. 2 Listiny upravuje vlastnictví 

nerostného bohatství Horní zákon. Právní úprava reflektuje významnost nerostného 

bohatství pro stát, a proto je vyjímá z právního režimu půdy, v níž se nejčastěji 

nachází.
70

 Horní zákon dělí nerosty na vyhrazené, které taxativně vypočítává 

v ustanovení § 3 Horního zákona a jejichž ložiska označuje výslovně za nerostné 

bohatství, a nevyhrazené, které tvoří zbytkovou kategorii.
71

 U ložisek vyhrazených 

nerostů zakotvuje ustanovení § 5 Horního zákona výhradní vlastnictví České republiky 
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 V rámci právní úpravy povahy vod zaujímá zvláštní postavení právní povaha rybníků, které 

s ohledem na rozsah a téma mé práce nemůže být věnováno více prostoru a která se taktéž stala objektem 

polemik až do přijetí zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o rybářství“ nebo „RybZ,“ srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. května 1998, sp. 

zn. 2 Cdon 1192/97, systém ASPI). Dle legální definice obsažené v ustanovení § 2 písm. c) RybZ je 

rybník „vodním dílem, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat 

vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími 

technickými zařízeními.“ Z ustanovení § 50 písm. c) a § 55 odst. 1 písm. a) Vodního zákona vyplývá, že 

zákon počítá s možností, aby vlastníkem rybníka byla osoba odlišná od vlastníka pozemku, na němž se 

rybník nachází. Nelze však přehlížet skutečnost, že daný pozemek tvoří dno rybníka. Vztahem mezi 

vlastníkem pozemku, na němž se rybník nachází a vlastníkem rybníka, který dle konstantní judikatury 

českých soudů není ve smyslu občanskoprávním samostatnou věcí, se zabýval i Nejvyšší soud ČR ve 

svém rozsudku ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1121/2008. Nejvyšší soud dospěl k názoru, že vlastníka 

pozemku, jenž tvoří dno rybníka, nelze vyloučit z podílu na „vlastnictví rybníka.“ V daném vztahu se pak 

budou aplikovat ustanovení Občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví (Dostupné na 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/EAC7BF2A58321002C1257A4E006724B

1?openDocument&Highlight=0 [cit. 11. 3. 2013]). S ohledem na znění ustanovení § 3 Zákona o rybářství, 

které hovoří o vlastníkovi rybníka, je nepochybné, že rybník je věcí, jež může být předmětem vlastnictví. 

Závěrem lze doplnit, že rybníky dělíme na tzv. neprůtočné a průtočné, přičemž voda v průtočných 

rybnících je v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 Vodního zákona vodním tokem a nevztahuje se na ni 

výklad uvedený shora, jelikož dle Vodního zákona není předmětem vlastnického práva. 
70

 Více BERNARD, Michal. Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí 

a lidských práv. Právní fórum č. 8/2006, s. 41 a násl. 
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 Za ložisko nerostů lze podle ustanovení § 4 Horního zákona považovat „přírodní nahromadění 

nerostů, jakož i základku v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypku nebo odkaliště, které vznikly při 

hornické činnosti a obsahují nerosty.“   
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v případě, že se nalézají na jejím území.
72

 Nevyhrazené nerosty zůstávají ve vlastnictví 

osob, jimž patří pozemky, na nichž se nacházejí a jejichž zůstávají součástí.
73

 

S ohledem na znění Horního zákona, který hovoří o vlastnictví nerostů, lze dovodit, 

že zákonodárce vychází z předpokladu, že nerosty mohou být předmětem vlastnictví. 

O jejich užitečnosti pro lid není pochyb, avšak otázkou zůstává, zda jsou ložiska nerostů 

ovladatelná. O ovladatelnosti lze hovořit až při jejich dobytí, přičemž v takovém 

případě se již nejedná o ložisko nerostu, nýbrž o vytěžený nerost. Problematiku 

neusnadňuje ani ustanovení § 7 Horního zákona, které stanoví, že ložisko 

nevyhrazeného nerostu je součástí pozemku. V takovém případě se dle 

ustanovení § 120 odst. 1 ObčZ nejedná o samostatnou věc, nýbrž pouze o součást 

pozemku, na němž se nachází. Pro ložiska vyhrazených nerostů však platí úprava zcela 

opačná, aby mohlo být naplněno ustanovení o výlučném vlastnictví státu. Vlastnictví 

k ložiskům vyhrazených nerostů nabývá stát a dochází k jejich osamostatnění.
74

 Tato 

nekonzistentnost právní úpravy je odůvodněna vyšším zájmem na ochraně nerostného 

bohatství, k níž se stát v Ústavě zavázal a osobně si nedokážu představit právní 

konstrukci, která by při zachování účelu, který naplňuje současná právní úprava, byla 

méně problematická. 

Aktuálně se výlučným vlastnictvím nerostného bohatství zabýval také Parlament 

České republiky při schvalování novely Horního zákona.
75

 Tato novela zrušila možnost 

vyvlastnění či omezení vlastnického práva k pozemku, na němž se nacházejí ložiska 

vyhrazených nerostů za účelem jejich dobytí. Zákonodárce tímto aktem posílil ochranu 

práv vlastníků nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů 

a upřednostnil ochranu soukromého vlastnictví před využíváním nerostného bohatství. 

V žádném případě však novela nesnížila ochranu nerostného bohatství, jelikož nadále 

zůstává ve výlučném vlastnictví státu.  

                                                 
72
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č. 1/2007, s. 40 a násl.  
74

 K problematice přechodu vlastnického práva k vydobytým nerostům ze státu na těžební 
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 Zákon č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), který po přehlasování veta prezidenta republiky nabyl účinnosti dne 15. 1. 2013.  
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Závěrem lze podotknout, že ačkoli ustanovení § 506 NOZ vymezuje jako součást 

pozemku prostor nad povrchem i pod jeho povrchem, zůstává právní režim ložisek 

nerostů s ohledem na zvláštní úpravu Horního zákona beze změn.
76

 

2.4 Vlastnictví živočichů 

Základní otázkou, kterou si musíme před výkladem zabývajícím se vlastnictvím 

živočichů položit, je otázka vymezení samotného pojmu živočich. Z biologického 

hlediska je živočichem „organismus, zpravidla účelně se pohybující z místa na místo, 

přijímající organickou potravu a dýchající kyslík“
77

 nebo též „jedinec jakéhokoliv 

živočišného druhu, tedy zástupce živočišné říše (s výjimkou člověka).“
78

 Pokud je 

na totožný pojem nazíráno z pohledu práva, dospíváme k jeho zcela odlišnému obsahu, 

který je pro potřeby mého výkladu rozhodný. 

Na problematiku právního vymezení živočichů lze nahlížet dvojí perspektivou, a to 

z pohledu dělení živočichů na volně žijící a na živočichy chované člověkem. Právní 

výklad je do značné míry dále komplikován pluralitou pojmů používaných v právních 

předpisech, přičemž jejich legální definice nemají v rámci různých právních předpisů 

totožný obsah. Nejčastěji používanými právními pojmy, které jsou uspořádány dle 

jejich obecnosti, jsou pojmy živočich, zvíře a zvěř. Ačkoli uvedené právní pojmy 

nalezneme v řadě právních předpisů, zaměřím se v dané kapitole pouze na nejdůležitější 

z nich, přičemž následující výklad o vlastnictví živočichů bude zaměřen především 

na živočichy žijící ve volné přírodě.
79

  

2.4.1 Vlastnictví volně žijících živočichů 

S nejširším pojetím, tj. s pojmem volně žijící živočich, pracuje Zákon o ochraně 

přírody a krajiny, který volně žijícího živočicha, pro nějž zavádí legislativní zkratku 
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 Srov. ustanovení § 3029 odst. 2 NOZ.  
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 Viz Ústav pro jazyk český. Slovník spisovného jazyka českého. Dostupný na 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc, heslo: živočich [cit. 14. 3. 2013]. 
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 Viz MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. Dny práva 2010. Brno: Masarykova 

univerzita, 1. vydání, 2010, s. 2 – 3. Dostupné na 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Mullerova_Hana_(4342).p

df [cit. 14. 3. 2013]. 
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 Otázka vlastnictví živočichů chovaných člověkem nečiní v praxi větší obtíže a právní předpisy 

spíše vymezují práva a povinnosti vlastníků těchto živočichů, přičemž o jejich vlastnictví zpravidla 

neexistují pochybnosti.  
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živočich, definuje v ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) jako „jedince živočišného druhu, 

jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného 

v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se 

rozumí všechna vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé populace 

domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje.“ Z uvedeného 

vymezení vyplývá, že daný zákon lze aplikovat pouze na volně žijící živočichy, a to 

dokonce i takové, kteří byli do přírody vypuštěni z lidské péče. Jelikož jsou živočichové 

chovaní člověkem zpravidla předmětem jeho vlastnického práva,
80

 jak vyplývá z řady 

právních předpisů,
81

 zůstává otázkou, zda takto adaptovaní živočichové zůstávají 

ve vlastnictví původních subjektů nebo zda dochází k zániku vlastnického práva. 

V případě, že vlastník projeví svou vůli opustit živočicha a do přírody jej vypustí, 

dochází k zániku jeho vlastnického práva. K zániku tohoto práva by však nedošlo 

za předpokladu, pokud by byl živočich do přírody vypuštěn v rozporu s právními 

předpisy, jelikož by zde nastoupila odpovědnost vlastníka v souladu s ústavním 

principem vlastnictví zavazuje. V případě, že se však živočich ocitne v přírodě 

bez projevu vůle původního vlastníka, zůstává vlastníkovi tzv. holé vlastnictví 

živočicha.
82

 

Na rozdíl od živočichů chovaných člověkem, kteří jsou předmětem vlastnického 

práva, jak bylo popsáno výše, nejsou volně žijící živočichové v obecné rovině způsobilí 

být předmětem vlastnického práva. Mezi hlavní argumenty, které podporují dané 

tvrzení, patří především nekontrolovatelná migrace volně žijících živočichů a dále jejich 

nedostatečná ovladatelnost. Z důvodu jejich ovladatelnosti si můžeme klást také otázku, 

zda je lze vůbec považovat za věci v právním smyslu. Zde se můj názor rozchází 
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 Výjimku tvoří komplexní lidská péče o živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě 

v záchranných stanicích, jejichž vymezení nalezneme v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ZoPK. V případě 

péče o tyto živočichy se záchranná stanice nestává vlastníkem těchto jinak volně žijících živočichů a 

hlavním účelem péče je jejich návrat do přírody, případně odpovídající dlouhodobá péče. Více 

k problematice záchranných stanic KOMÍNKOVÁ, Pavlína. Právní úprava záchranných stanic. In 

STEJSKAL, Vojtěch; LESKOVJAN, Martin. Člověk a zvíře – v zajetí či v péči? Aktuální právní a věcné 

otázky nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011. s. 94 a násl. 
81

 Například ustanovení § 13a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, definuje podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, přičemž 

pojem zvíře je podkategorií pojmu živočich. Pokud tedy lze se zvířaty určenými pro zájmové chovy 

obchodovat, musí být způsobilá být předmětem vlastnického práva. Obdobně též DAMOHORSKÝ, 

Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 57. 
82

 K pojmu holé vlastnictví více ŠVESTKA, Jiří a DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. 5. 

jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 283.  
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s názorem Kusáka,
83

 který se přiklání spíše k neovladatelnosti živočichů a nechává 

bez odpovědi, zda volně žijící živočichy považuje za věci, či nikoli. Osobně považuji 

volně žijící živočichy za ovladatelné a tudíž i za věci v právním slova smyslu, jelikož 

lidé s využitím různých prostředků vytváří podmínky, pomocí nichž jsou schopni je 

ovládat. Typickým příkladem je odchyt volně žijícího živočicha člověkem a jeho 

následný výcvik a ochočení, kdy velmi často dochází i k ovlivnění přirozených pudů 

daného volně žijícího živočicha. Lze shrnout, že souhlasím s většinou odborné 

literatury, která se přiklání k názoru, že volně žijící živočichové jsou věcí v právním 

slova smyslu,
84

 a to věcí ničí.
85

 Není tedy vyloučeno, aby se konkrétní jedinec volně 

žijícího živočicha stal předmětem vlastnického práva prostřednictvím jeho individuální 

legální okupace,
86

 čemuž přisvědčuje například i ustanovení § 89 odst. 3 ZoPK, které 

zakotvuje vlastnictví státu při odběru nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných 

druhů.
87

 

Dalším právním pojmem, s nímž právní předpisy pracují, je pojem zvěř. Jeho legální 

vymezení nalezneme v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o myslivosti“ nebo „MyslZ“). Citované 

ustanovení obsahuje odkaz na taxativní výčet druhů volně žijících živočichů, které 

spadají pod pojem zvěř. V souladu s ustanovením § 2 písm. h) MyslZ je zvěř předmětem 

práva myslivosti, které zahrnuje oprávnění „přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou 
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 Viz KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a 

přírodních zdrojů. České právo životního prostředí č. 1/2005, s. 19. 
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 Například MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. Dny práva 2010. Brno: 

Masarykova univerzita, 1. vydání, 2010, s. 3. Dostupné na 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Mullerova_Hana_(4342).p

df [cit. 14. 3. 2013]. Dále též Ústav státu a práva Akademie věd České republiky. Stanovisko k otázce 

vlastnictví volně žijících zvířat. Právník č. 1/1994, s. 81. 
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 Občanský zákoník právní institut věci ničí neupravuje, a proto lze nejen v odborné literatuře ale i 

v judikatuře nalézt řadu protichůdných stanovisek. Proti existenci věci ničí v právním řádu České 

republiky lze uvést například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3563/2008, 

naopak pro existenci věci ničí například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 25 Cdo 

234/2007 (oba systém ASPI). Institut věci ničí nově zakotvuje ustanovení § 1045 odst. 1 NOZ, přičemž je 

však nezbytné upozornit na skutečnost, že Nový občanský zákoník nepovažuje zvířata za věci. 

V souvislosti s navazujícími ustanoveními § 1046 – 1047 NOZ lze však shrnout, že institut věcí ničí může 

být aplikován na volně žijící živočichy splňující kritéria pojmu zvířat dle NOZ.    
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 Například výkonem práva myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů.  
87

 Shodně MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. Dny práva 2010. Brno: 

Masarykova univerzita, 1. vydání, 2010, s. 5 - 6. Dostupné na 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Mullerova_Hana_(4342).p

df [cit. 14. 3. 2013]. 
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uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží.“ Z uvedeného nepochybně vyplývá, 

že jedinec živočišného druhu, který je považován za zvěř, je v případě úhynu či ulovení 

považován za věc v právním smyslu a je předmětem vlastnictví, přičemž okamžikem 

nabytí vlastnického práva je nalezení uhynulého jedince nebo jeho ulovení subjektem 

oprávněným k výkonu práva myslivosti. Pokud by došlo k ulovení zvěře osobou, která 

není oprávněna k výkonu myslivosti, tj. pytlákem, nedochází k nabytí jeho vlastnického 

práva, nýbrž osoby oprávněné k výkonu myslivosti. Tato osoba je oprávněna požadovat 

vydání zvěře po pytlákovi a uplatňovat veškeré nároky s tím související.  

Dalším zvláštním zákonem, který zakotvuje ochranu a podmínky vlastnictví 

specifické kategorie volně žijících živočichů, je zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 

výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o rybářství“ nebo „RybZ“). Dle ustanovení § 2 písm. f) RybZ spočívá výkon rybářského 

práva v rybářském revíru mimo jiné i v „lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních 

organizmů.“ Ačkoli uvedené vymezení rybářského práva svádí k učinění jednoznačného 

závěru o způsobilosti ryb být předmětem vlastnického práva, nelze pominout 

skutečnost, že uvedený závěr platí pouze o rybách v rybářském revíru, který je vymezen 

v ustanovení § 2 písm. e) RybZ. Okamžikem vypuštění rybí násady uživatelem 

rybářského práva dochází k opuštění věci a tudíž k zániku jeho vlastnického práva. 

Vlastnické právo k těmto rybám pak může znovu nabýt pouze osoba oprávněná 

k výkonu rybářského práva v daném rybářském revíru. Vlastnictvím dosud neulovených 

ryb žijících v tekoucích vodách se opakovaně zabýval také Nejvyšší soud,
88

 který 

jednoznačně judikoval, že tyto ryby se pokládají za věc ničí, přičemž oprávněný subjekt 

rybářského práva nabude vlastnictví až jejich ulovením.
89

 Druhým právním institutem, 

který upravuje vlastnictví ryb je rybníkářství, které je v ustanovení § 2 písm. b) RybZ 

vymezeno mimo jiné jako „chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce 

nebo ve zvláštním rybochovném zařízení,“ jehož účelem je na rozdíl od výkonu 

rybářského práva zajišťování produkce ryb, rybího masa, vodních organizmů nebo rybí 

násady pro potřeby trhu. Z tohoto důvodu nejsou ryby v rybnících volně žijícími 
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. 25 Cdo 540/2003 a rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3961/2009 (oba systém ASPI). 
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 Shodně KINDL, Milan. Co může a co nemůže být předmětem výhradního vlastnictví státu na 

příkladu rybářského práva. Právník č. 8/1996, s. 735. 
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zvířaty, ale hospodářskými zvířaty ve vlastnictví rybníkáře,
90

 čemuž odpovídá i dikce 

zákonného ustanovení, které v případě rybníkářství nepoužívá slovní obrat 

„přisvojování si ryb,“ nýbrž pouze „lov ryb.“
91

 Základním předpokladem ovlivňujícím 

vlastnictví ryb je tedy povaha vod, v nichž se dané ryby nacházejí.   

Ze shora uvedeného je patrné, že rozsah ochrany volně žijících živočichů je závislý 

na kategoriích, do nichž jsou zařazeni a které jsou vytvářeny v rámci zvláštních 

právních předpisů. 

2.4.2 Pojem zvíře a právní povaha zvířete 

Posledním právním pojmem, kterému se budu v rámci této části výkladu věnovat 

a který si zaslouží samostatnou podkapitolu, je pojem zvíře. Daný pojem je ve srovnání 

s pojmem živočich užší, avšak ve srovnání s pojmem volně žijící živočich širší, čemuž 

odpovídá i jeho četnější využití v rámci právních předpisů. Jeho legální definici 

nalezneme v ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně zvířat“ nebo 

„OchrZvZ“) a zní: „Zvířetem je každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod 

nebo embryo.“ Z citované definice vyplývá, že za zvířata nejsou považováni bezobratlí 

živočichové, na které se ochrana obsažená v daném zákoně neaplikuje, což však 

neznamená, že by nepožívali žádné ochrany. Bezobratlí živočichové jsou chráněni 

v rámci obecné ochrany volně žijících živočichů obsažené v Zákoně o ochraně přírody 

a krajiny,
92

 která však nezahrnuje ochranu jedinců, nýbrž pouze ochranu živočišných 

druhů za účelem jejich zachování.
93

 Ačkoli je definice zvířete určena pouze pro potřeby 

daného zákona, je ve veřejnoprávním smyslu obecně přijímána a aplikována 

i při výkladu dalších veřejnoprávních předpisů. Naopak zcela odlišné pojetí pojmu zvíře 

obsahuje úprava soukromoprávní, která za zvíře považuje jakéhokoliv živočicha 
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. 25 Cdo 540/2003 (systém ASPI). 
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 Blíže LUBOVSKÝ, Zbyněk. Právní povaha ryb v zákoně o rybářství a náhrada škody na rybách 

způsobená zvláště chráněnými živočichy. Dny práva 2011. Brno: Masarykova univerzita, 1. vydání, 2012 
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 Konkrétně v ustanovení § 5 ZoPK. 
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 Více PRCHALOVÁ, Jana. Obecná ochrana zvířat z hlediska různých zákonů. In STEJSKAL, 

Vojtěch; LESKOVJAN, Martin. Člověk a zvíře – v zajetí či v péči? Aktuální právní a věcné otázky 

nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011. s. 67 - 68. 
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v biologickém smysl, tj. obratlovce i bezobratlé, který je schopen pociťovat bolest 

a utrpení, třebaže výslovnou definici zvířete soukromoprávní předpisy neobsahují.
94

   

Ačkoli současná soukromoprávní úprava neobsahuje explicitní ustanovení, které by 

zakotvovalo, že živé zvíře je věcí v právním smyslu, je všeobecně zastáván názor, že 

tomu tak je.
95

 Na zvířata jsou přiměřeně aplikována ustanovení o věcech, neodporuje-li to 

povaze zvířete jako živého tvora a ustanovením zvláštních zákonů vydaných k jejich 

ochraně. Zvíře je tudíž považováno za věc a za předmět vlastnického práva.
96

 Občanský 

zákoník na rozdíl od úpravy veřejnoprávní neobsahuje žádná ustanovení, která by se 

zabývala přímou ochranou zvířat. Určitá ochrana je poskytována pouze vlastníkovi 

zvířete prostřednictvím náhrady škody a sousedských práv. Tuto situaci však mění 

soukromoprávní rekodifikace, která vymezuje právní povahu zvířete, jež bude 

pro vlastnické právo určující s ohledem na svou soukromoprávní povahu.
97

    

Legální vymezení zvířete obsahuje ustanovení § 494 NOZ a zní: „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.“
98

 Osobně se domnívám, že citované vymezení je 

nekonsistentní a fakticky neobsahuje konkrétní vymezení zvířete, které by reflektovalo 

definice přírodovědecké. Podle mého názoru se o skutečnou definici zvířete nejedná 

a jedná se pouze o zakotvení jeho odlišné právní povahy od věcí. Pokud se 

na ustanovení zaměříme detailněji, zjistíme, že zvíře se od člověka liší tím, že je nadáno 

pouze smysly, zatímco člověk je v souladu s ustanovením § 19 NOZ nadán 

i rozumem.
99

 S uvedeným vymezením se neztotožňuji, jelikož jednoznačně neodlišuje 

člověka od zvířete. Zákonodárce jako by opomněl nebo snad dokonce popřel, že i zvíře 
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má rozum. Dle mého názoru nelze o rozumu zvířete pochybovat, jelikož pokud by zvíře 

bylo skutečně bez rozumu, nelze si jeho chování v určitých situacích nijak vysvětlit. 

Existuje celá řada přírodovědeckých experimentů, které bezpochyby prokazují vysoké 

IQ u určitých druhů zvířat. Tato fakta zákonodárce zcela přehlíží. Otázkou také zůstává, 

co si pod pojmem rozum zákonodárce představuje, jelikož uvedený pojem není nikde 

explicitně vyjádřen. Za zásadní nedostatek Nového občanského zákoníku tedy považuji 

skutečnost, že neobsahuje definici zvířete a shora citované ustanovení pracuje se zcela 

nevhodnými a neurčitými kritérii, která zákonodárce pro vymezení využil. Za nevhodné 

lze pokládat i použití slova tvor, které opět nedostatečně odlišuje zvíře od člověka.  

Druhá část citovaného ustanovení umožňuje obdobné použití ustanovení o věcech 

i na živé zvíře, pokud to neodporuje jeho povaze. I toto vymezení lze považovat 

za neurčité, jelikož opět není zcela zřejmé, co si lze pod povahou zvířete představit. 

Zákonodárce v důvodové zprávě uvádí jako příklad rozporu s povahou zvířete, „použít 

jako zástavu psa lpícího na svém pánovi s tím, že pes bude předán zástavnímu věřiteli 

jako osobě zvířeti cizí a vystaven stresu.“
100

 Domnívám se, že příklad uvedený 

zákonodárcem je bohužel natolik jasný a zřejmý z běžného života, že jej nelze 

považovat za příklad, který by pomohl při výkladu odlišných situací s jinými druhy 

zvířat. Je otázkou, zda by výklad měl být totožný například při zástavě exotického hada, 

který se ve vnějším světě neprojevuje způsobem, z něhož bychom byli schopni 

objektivně posoudit, zda je v takové situaci vystaven obdobnému stresu jako pes a zda 

také lpí na svém pánovi. Z uvedeného je patrné, že v praxi bude nezbytné řešit každý 

konkrétní příklad individuálně s ohledem na jeho jedinečné okolnosti.  

Je vhodné také poznamenat, že zákonodárce zvolil konstrukci obdobného použití 

daných ustanovení a nikoli konstrukci přiměřeného použití. Rozdíl mezi právními 

konstrukcemi vymezuje čl. 41 Legislativních pravidel vlády,
101

 který stanoví, že 

v případě použití slova obdobně dochází k aplikaci právní úpravy v plném rozsahu. 

Z uvedeného vyplývá, že ačkoli Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že zvíře není 

věcí, musíme je v souladu s citovanou definicí považovat za předmět občanskoprávních 
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 Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku, s. 120. Dostupné na 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

[cit. 16. 3. 2013]. 
101

 Dostupné na http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/ [cit. 

16. 3. 2013]. 



42 

 

vztahů sui generis, což však umožňuje i současná právní úprava. Pokud chtěl 

zákonodárce skutečně docílit dereifikace zvířete, měl využít spíše slovního obratu 

přiměřeně. Ani tato oprava by však zákonné ustanovení nezachránila. Za vhodnější 

a koherentní přístup bych považovala, pokud by zákonodárce využil již existující 

veřejnoprávní definici a pouze ji v rámci soukromého práva rozšířil i na bezobratlé 

a dále zpřesnil pro potřeby soukromého práva, tak jak to ostatně učinil například 

institutem hodnoty zvířete.
102

 Smyslem tohoto institutu je zachytit citový vztah člověka 

ke zvířeti, který může mít při ochraně vlastnického práva rozhodující význam. Jeho 

promítnutí nalezneme v ustanovení § 2970 NOZ, které upravuje zvláštní náhradu 

nákladů v případě poranění zvířete, jež může přesahovat obvyklou cenu zvířete. Dále je 

nutné doplnit, že i na zvíře lze aplikovat ustanovení § 492 odst. 2 NOZ o mimořádné 

ceně věci, která se určí s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě 

vyvolané náhodnými vlastnostmi věci. Prostřednictvím citovaných ustanovení dochází 

k naplnění záměru právní úpravy o hodnotě zvířete, která může převyšovat jeho cenu.  

Na rozdíl od veřejnoprávní úpravy zavádí Nový občanský zákoník vlastní a zcela 

odlišnou kategorizaci zvířat, která má vliv na možnost nabytí a pozbytí vlastnického 

práva k daným zvířatům. Kategorizace zvířat je upravena v ustanoveních § 1046 –

 1049 NOZ. Zákonodárce zavádí termíny: divoké zvíře, zajaté zvíře, zkrocené zvíře, 

domácí zvíře, zvíře chované v zoologické zahradě a ryba v rybníku. Za divoké zvíře je 

považováno jakékoli zvíře, které žije na svobodě.
103

 I divoké zvíře je předmětem 

vlastnického práva, avšak pouze za podmínky, pokud zvláštní právní předpisy nabytí 

vlastnického práva nevylučují, respektive pouze při nabytí vlastnického práva v souladu 

s těmito zvláštními právními předpisy. Právní úprava je tedy v souladu například 

s právní úpravou Zákona o myslivosti, podle které se pytlák při ulovení zvěře nestává 
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jejím vlastníkem. Divoké zvíře může být také zajato
104

 nebo zkroceno,
105

 přičemž 

odlišujícím faktorem je vztah zvířete k člověku. Zajaté zvíře je sice ve vlastnictví 

konkrétního člověka, avšak stále neztratilo pud k nabytí svobody. Zkrocené zvíře je 

taktéž ve vlastnictví konkrétního člověka, avšak již ztratilo pud k nabytí svobody 

a samo se k vlastníkovi vrací. Právní úprava vlastnického práva u těchto dvou kategorií 

zvířat působí velmi nesourodě, jelikož zákonodárce oba typy zvířat označil za zvířata 

bez pána, pokud se ocitnou na svobodě. U zkroceného zvířete zároveň nadbytečně 

upravil i nabytí vlastnického práva nového vlastníka, ačkoli to lze dovodit z obecných 

ustanovení.
106

 Zároveň je nutné podotknout, že obdobným způsobem může dojít 

i k nabytí vlastnického práva k zajatému zvířeti, které se ocitlo na svobodě, což je 

logickou konstrukcí nezdařilé právní úpravy popřeno.
107

 Osobně z pohledu nabytí 

a pozbytí vlastnického práva spatřuji jedinou odlišnost mezi zajatým a zkroceným 

zvířetem v možnosti návratu zvířete po přiměřenou dobu šesti týdnů, kdy platí 

nevyvratitelná právní domněnka o trvání vlastnického práva původního vlastníka. 

Citovaná úprava není aplikovatelná na zvířata chovaná v zoologické zahradě a ryby 

v rybnících, které nejsou veřejnými statky.
108

 Tato zvířata nejsou nikdy zvířaty 

bez pána. Závěrem lze doplnit, že i zajatá a zkrocená zvířata, která jsou označena 

způsobem, který umožňuje zjistit jejich vlastníka, se nikdy nestávají zvířaty bez pána. 

Údajně opačnou kategorií k divokým zvířatům by měla být kategorie zvířat 

domácích.
109

 Toto vymezení však nevyplývá z žádného zákonného ustanovení, ale 

pouze z důvodové zprávy.
110

 Jelikož má mít vymezení zásadní význam pro pozbytí 

vlastnického práva a pro nemožnost pohlížet na zvíře z pohledu kategorie zajatého 

a zkroceného zvířete, považuji chybějící ustanovení, které by dělilo zvířata na divoká 
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a domácí, za citelný nedostatek. Ačkoli zákonodárce v důvodové zprávě hovoří 

o nemožnosti pohlížet na domácí zvíře jako na zvíře zajaté či zkrocené a aplikovat 

na něj právní úpravu o pozbytí vlastnického práva, jeho tvrzení není podloženo 

ustanoveními Nového občanského zákoníku.
111

 Z tohoto důvodu považuji danou část 

důvodové zprávy za jdoucí nad rámec právní úpravy a tudíž v rozporu s ní. Situaci 

neusnadňuje ani systematika Nového občanského zákoníku, jelikož kategorizace zvířat 

je pouze součástí oddílu o nabytí vlastnického práva a například samotný paragraf 

upravující vlastnictví zkroceného zvířete stojí zcela samostatně bez jakékoli návaznosti 

na úpravu divokého zvířete. Lze dovodit, že na domácí zaběhlé zvíře bychom mohli 

aplikovat ustanovení § 1047 NOZ, které upravuje nabytí vlastnického práva 

ke zkrocenému zvířeti, namísto ustanovení § 1052 nebo 1058 NOZ, která upravují nález 

ztracené věci nebo zvířete zjevně vlastněného a jejichž aplikaci zákonodárce 

předpokládá.
112

          

Vyjma již uvedených definic zvířat obsahuje Nový občanský zákoník i řadu dalších 

ustanovení, která mají zachytit odlišnost právní povahy zvířete jako předmětu 

vlastnického práva v soukromoprávních vztazích. Například ustanovení § 1014 NOZ 

zakotvuje vlastníkovo oprávnění stíhat chované zvíře nebo roj včel na cizím pozemku.  

2.5  Vlastnictví ostatních součástí životního prostředí 

Právní úprava vlastnictví dalších součástí životního prostředí není natolik 

komplikovaná a sporná jako úprava u součástí, kterým byly věnovány předchozí 

podkapitoly, a proto pouze shrnu jejich režimy vlastnického práva.  

S ohledem na svou přirozenou povahu bezesporu není za předmět vlastnictví 

považováno ovzduší. Naopak za předmět vlastnictví je jednoznačně považována půda. 

Právní úpravu vztahující se k vlastnickému právu k půdě nalezneme v katastrálních 

právních předpisech, které rozdělují půdu na jednotlivé pozemky, respektive na parcely. 

Specifická pravidla platí pro vlastnictví půdy v případě, kdy splňuje určité zákonné 
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45 

 

předpoklady, které odůvodňují vyšší ochranu daného druhu půdy. Typickými příklady 

jsou ochrana zemědělského půdního fondu, pozemků sloužících k plnění funkcí lesa či 

pozemky ve zvláště chráněných územích, které jsou ve vlastnictví státu. 

Další součástí životního prostředí, jejíž vlastnictví je upraveno v Občanském 

zákoníku a která je součástí věci nemovité, tj. pozemků, jsou rostliny. V souladu 

se zněním ustanovení § 120 odst. 1 ObčZ nejsou rostliny vzešlé na pozemku 

samostatnými věcmi až do jejich oddělení, a proto sdílejí osud vlastnictví daného 

pozemku. Tato zásada je zakotvena i v ustanovení § 2 písm. a) LesZ a v ustanovení 

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

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou zásadu výslovně 

zakotvuje i Nový občanský zákoník v ustanovení § 507 NOZ. Na vlastnictví rostlin nic 

nemění ani jejich případná zvýšená ochrana v rámci Zákona o ochraně přírody 

a krajiny. 

Poslední součástí životního prostředí, které se budu v rámci této podkapitoly 

věnovat, jsou jeskyně, pro něž platí specifický režim, který je upraven 

v ustanovení § 61 odst. 3 ZoPK. Dle citovaného ustanovení nejsou jeskyně součástí 

pozemku a nejsou ani předmětem vlastnictví. Jejich ochrana a využití jsou samostatně 

upraveny v ustanovení § 10 ZoPK.
113

 Danou právní úpravu zakotvil 

zákon č. 218/2004 Sb., ačkoli původní znění novely s touto úpravou jeskyní 

nepočítalo.
114

 Citovaná úprava se do zákona dostala až pozměňovacím návrhem 

poslance Miloslava Kaly při druhém čtení zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky dne 24. února 2004. Ze záznamu z jednání nevyplývá žádné 
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odůvodnění, proč poslanec Kala daný pozměňovací návrh předložil.
115

 Ani přijatou 

právní úpravou však nedošlo k jednoznačnému vyřešení právní povahy jeskyní. 

Výkladem totiž můžeme dojít ke dvěma odlišným závěrům. Zaprvé, že jeskyně jsou res 

nullius, což je v odborných kruzích všeobecně přijímáno
116

 anebo, že se jedná o res 

extra commercium, přičemž lze využít odůvodnění uvedené výše u právní úpravy 

vod.
117

 S odkazem na shora provedený výklad lze dovodit, že jeskyně jsou stejně jako 

vody věcmi z právního obchodu vyňatými a nikoli věcmi ničími.
118

 S ohledem na právní 

režim jeskyní pak vyvstává několik zajímavých otázek, například z jakého titulu 

dovozuje stát své kompetence k povolování průzkumu nebo výzkumu jeskyní zakotvené 

v ustanovení § 10 odst. 3 ZoPK.
119

 Nebo otázka oprávnění Správy jeskyní České 

republiky (například výběru vstupného za přístup do jeskyní), jakožto státní 

příspěvkové organizace, jejíž údajnou součástí je 14 zpřístupněných jeskyní.
120

 Pokud 

totiž jeskyně nejsou způsobilé být předmětem vlastnictví, z jakého titulu dochází 

k výběru tohoto finančního plnění. Zcela zřejmou a jedinou správnou odpovědí na tyto 

otázky je dovození státních kompetencí z titulu jeho suverénních práv nad přírodními 

zdroji na jeho území a z jeho ústavní povinnosti dbát o šetrné využívání a ochranu 

přírodního bohatství. Na základě tohoto titulu došlo ke zřízení Správy jeskyní České 

republiky podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. s) ZoPK, přičemž výběr vstupného lze 

odůvodnit přímou souvislostí s péčí o jeskyně a jejich zpřístupnění veřejnosti. Nelze 

však přehlížet skutečnost, že toto oprávnění není explicitně vyjádřeno ve zřizovací 

                                                 
115

 Viz stenografický záznam z 28. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Dostupné na http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/028schuz/s028013.htm#r2 [cit. 17. 3. 2013].  
116

 Například PEKÁREK, Milan; PRŮCHOVÁ, Ivana a BLÁHOVÁ, Iveta. Pozemkové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 291. Též MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana a 

kolektiv. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 262.  
117

 Za uměle vytvořený problém vnímám vyhrocené tvrzení Kindla, který uvažuje o možnosti, že by 

jeskyně nebyly považovány za věc vůbec, což by však jednoznačně bylo v rozporu s platnou právní 

úpravou. Kindl své stanovisko dále simuluje na právním režimu vybavení jeskyně – žebříků a osvětlení, 

kdy by tyto sdílely osud pozemku, pod nímž by se jeskyně nacházela. Blíže KINDL, Milan. Jeskyně, 

rybníky a jiné problémy moderní právní úpravy. Časopis Právník č. 10/2009, s. 1118-1127. 
118

 Shodně též KINDL, Tomáš. Malá poznámka o věcech (o odpadech, jeskyních a rybnících jako o 

věcech). Právní fórum č. 2/2010, s. 50 – 51. 
119

 Stejnou otázku si lze položit i u chráněných volně žijících živočichů. 
120

 Viz webové stránky Správy jeskyní České republiky, záložka O nás. Dostupné na 

http://www.caves.cz/cz/sprava/o-nas/ [cit. 17. 3. 2013]. 
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listině Správy jeskyní České republiky, zatímco například prodej upomínkových 

předmětů je uveden výslovně.
121

             

                                                 
121

 Viz zřizovací listina Správy jeskyní České republiky ze dne 13. října 2010, č. j. 2986/M/10. 

Dostupné na http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/o-nas/zrizovaci-listina/ [cit. 17. 3. 2013]. 
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3 Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního 

prostředí 

Z výkladu obsaženého v předchozí kapitole vyplývá, že životní prostředí jako celek 

není předmětem vlastnictví. Předmětem vlastnictví mohou být pouze některé součásti 

životního prostředí, přičemž uspokojování nejrůznějších lidských potřeb je velmi často 

příčinou ohrožení či poškození životního prostředí. Za účelem dosažení efektivity 

ochrany životního prostředí dochází k zapojení právních institutů, které v konkrétních 

situacích ovlivňují vykonávání a obsah vlastnického práva, přičemž jejich spojujícím 

článkem je snaha o účinnou ochranu životního prostředí. Omezení vlastnického práva 

v podobě různých zásahů z důvodu ochrany životního prostředí je nejčetněji 

využívaným právním institutem směřujícím především vůči vlastníkům součástí 

životního prostředí, přičemž zásah obvykle spočívá v omezení vlastníka předmět 

vlastnictví užívat. Zásahy do vlastnického práva jsou nejcitelnější u vlastnictví půdy, 

jelikož výkon tohoto vlastnického práva se nejčastěji dostává do rozporu se zájmy 

na ochranu životního prostředí.
122

 

Ačkoli bude následující výklad věnován pouze omezením vlastnického práva 

k jednotlivým součástem životního prostředí, je pro úplnost vhodné upozornit 

na skutečnost, že ochrana životního prostředí je uskutečňována též omezováním 

vlastníků zdrojů ohrožení životního prostředí. Těmito zdroji mohou být například 

chemické látky nebo silniční motorová vozidla, přičemž výkon vlastnického práva 

k těmto zdrojům je omezován definováním řady zákonných a podzákonných podmínek, 

jejichž hlavním úkolem je zabezpečit nepoškozování životního prostředí.
123

 

Výčet omezení vlastnického práva, který je obsahem této kapitoly, není ani zdaleka 

vyčerpávající a ani si takové cíle nečiní. Hlavním cílem je uvedení nejdůležitějších 

a nejproblematičtějších omezení, která poslouží jako podklad pro pochopení dané 

problematiky a pro vytvoření představy o nezbytnosti daných zásahů ve prospěch 

ochrany životního prostředí. 
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 Viz DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 54 – 57. 
123

 Např. nakládání s chemickými látkami upravuje zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Omezení vlastnického práva můžeme třídit dle různých kritérií. Pro svou práci jsem 

zvolila třídění dle formy, kterou je omezení založeno. Dle daného kritéria může být 

omezení vlastnického práva založeno zákonem, aktem aplikace práva nebo smlouvou. 

V závěru kapitoly upozorním i na omezení vlastnického práva prostřednictvím věcných 

břemen a na problematiku vyvlastnění. O náhradách za omezení vlastnického práva 

bude pojednáno v následující kapitole.  

3.1 Omezení vlastnického práva ze zákona 

Omezení vlastnického práva prostřednictvím zákonné normy je nejtypičtějším 

zásahem do vlastnictví z důvodu ochrany životního prostředí. Na rozdíl od ostatních 

institutů umožňuje zásah do vlastnického práva neurčitého počtu subjektů bez potřeby 

zkoumání konkrétní situace. Zákonná omezení jsou využívána především v situacích, 

kdy lze po všech vlastnících spravedlivě požadovat určitý standard ochrany životního 

prostředí z důvodu převahy veřejného zájmu nad zájmem soukromým. Uvedená 

omezení, která zákon ukládá v dispozici právní normy, musí být za předpokladu 

naplnění hypotézy právní normy v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 3 Listiny, 

tj. výkon vlastnického práva nesmí poškozovat přírodu a životní prostředí nad míru 

stanovenou zákonem. Charakteristickým rysem těchto omezení je uložení sankcí 

v případě nedodržení zákonné normy. 

S ohledem na množství zákonných omezení vlastnického práva jsem se rozhodla 

pro přehlednost výkladu zvolit vnitřní členění podkapitoly dle předmětu vlastnictví, 

který je omezením dotčen, přičemž budu usilovat o co nejkomplexnější výklad k dané 

problematice. 

3.1.1 Omezení vlastnického práva ve vztahu k půdě 

Půda jako součást životního prostředí je statkem, jehož vlastnictví je zákonnou 

úpravou omezováno nejvíce. Na půdu můžeme pohlížet dvojím způsobem, a to jako 

na část zemského povrchu anebo jako na hmotný substrát, kterým je tvořena.
124

 

V případě prvního pojetí, které je pro omezení vlastnického práva relevantní, hovoříme 
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 Blíže DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Eva Rozkotová, 2010, s. 7. 
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o půdě jako o pozemku ve smyslu katastrálních předpisů. Z pohledu práva je právě 

pozemek nejdůležitějším pojmem, jehož definici nalezneme v ustanovení 

§ 27 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KatZ“). Dle zákonné 

definice je pozemkem „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.“ Pozemkem je tedy každá individuálně určená část zemského 

povrchu, k níž se váží konkrétní práva a povinnosti právními předpisy vymezených 

osob. 

a) Účelová kategorizace půdy a územní plánování 

Základní právním nástrojem ochrany půdy, jenž vychází z její polyfunkční povahy, 

je účelová kategorizace, která spočívá v třídění pozemků podle způsobu jejich využití. 

Na základě tohoto určení dochází ke klasifikování pozemků na jednotlivé druhy, 

přičemž pro některé druhy pozemků dochází k bližšímu určení způsobu jejich možného 

využití. Základním předpokladem efektivní účelové kategorizace půdy je 

nepominutelné promítnutí jejích rozdílných přírodních vlastností. Prostřednictvím 

účelové kategorizace dochází k ingerenci státu do pozemkového vlastnictví, která je 

odůvodněna dosažením kompromisu mezi zájmy individuálními a veřejnými. Systém 

účelové kategorizace půdy na území České republiky je vymezen v ustanovení 

§ 2 odst. 3KatZ, které dělí půdu na zemědělské pozemky (tj. orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty) a nezemědělské pozemky (tj. lesní 

pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy). Veškeré změny 

druhů pozemků jsou regulovány právními předpisy a vyžadují rozhodnutí nebo alespoň 

souhlas příslušného správního orgánu.
125

 

S účelovou kategorizací půdy velmi úzce souvisí územní plánování, které spočívá 

v soustavné státem organizované činnosti za účasti širokého spektra subjektů, které 
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 Viz tamtéž, s. 22 – 37. Dále též PEKÁREK, Milan; PRŮCHOVÁ Ivana a BLÁHOVÁ Iveta. 

Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 114 - 120. Například 

§ 2 odst. 2 zákona č. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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uplatňují různé veřejné a soukromé zájmy, jejímž cílem je vydání dokumentace, která 

zachycuje představu o budoucím stavu a vývoji určitého území a vytváří předpoklady 

pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.
126

 Ačkoli v rámci územního plánování 

nedochází ke změnám účelového určení pozemků, jedná se o zcela zásadní předpoklad, 

aby k takové změně mohlo pro futuro dojít. Z pohledu účelové kategorizace půdy plní 

územní plánování nezastupitelnou koncepční roli.  

Základním právním předpisem, který reguluje proces územního plánování je 

Stavební zákon, konkrétně jeho část třetí. Stavební zákon vymezuje nástroje územního 

plánování, kterými jsou územně plánovací podklady, politika územního rozvoje 

a územně plánovací dokumentace. Citované nástroje reprezentují nástroje koncepční, 

přičemž v rámci územního plánování existují ještě nástroje realizační, kterými jsou 

regulační plány, územní rozhodnutí (případně územní souhlas) a územní opatření. 

Prostřednictvím realizačních nástrojů dochází k územnímu rozhodování, jež představuje 

právně závazný způsob řešení umisťování staveb, změn ve využití území a ochranu 

důležitých zájmů v území. Jednotlivé nástroje na sebe v rámci územního plánování 

navazují nejen časově, ale též věcně. Všechny dokumenty jsou vydávány ve vzájemné 

koordinaci, kdy dokumenty „vyššího“ stupně jsou závazné pro dokumenty stupně 

„nižšího.“ Základní rozdíl mezi koncepčními a realizačními nástroji územního 

plánování ve vztahu k výkonu vlastnického práva lze spatřovat v možnostech vlastníka 

tyto nástroje ovlivnit. Ačkoli se obě skupiny nástrojů dotýkají vlastnických poměrů 

k pozemkům, disponují vlastníci dotčených pozemků v rámci jednotlivých fází 

územního plánování různými právy. Z pohledu výkonu vlastnického práva vymezuje 

proces územního plánování způsoby jeho realizace pro futuro.
127

  

První fázi územního plánování představují územně plánovací podklady, které 

zahrnují územně analytické podklady a územní studie a které nejsou právně závazné. 

Jejich význam spočívá v obstarání podkladů pro navazující fáze daného procesu 

a vlastníci dotčených pozemků nemají možnost tyto podklady nijak ovlivnit.  
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 Blíže tamtéž s. 27 – 33. Dále též PEKÁREK, Milan. Územní plánování jako nástroj ochrany 

životního prostředí. In DIENSTBIER, Filip (ED.). Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2011. s. 179 - 185. 
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 Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 59. 
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Druhou fázi představuje politika územního rozvoje, která v souladu 

s ustanovením § 31 StavZ „určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii 

a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.“ Politiku územního rozvoje pořizuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj a schvaluje vláda. Na rozdíl od územně plánovacích 

podkladů je právně závazná pro tvorbu územně plánovací dokumentace 

a pro rozhodování v území. Ani proti politice územního rozvoje se však vlastníci 

dotčených pozemků nemohou skutečně účinně bránit, avšak každý je oprávněn 

v zákonem stanovené lhůtě zaslat k návrhu politiky územního rozvoje nebo k její 

aktualizaci připomínky.  

Třetí fází územního plánování je územně plánovací dokumentace, která zahrnuje 

zásady územního rozvoje řešící celé území kraje, územní plán vztahující se k území 

obce a regulační plán pořizovaný pro část území kraje, obce nebo vojenského újezdu. 

V této fázi územního plánování hraje významnou roli veřejnost, jelikož návrhy 

dokumentace jsou projednávány veřejně. Každý je oprávněn vůči návrhům vznášet 

připomínky, přičemž Stavebním zákonem vyjmenované subjekty jsou oprávněny 

uplatnit námitky.
128

 V případě zásad územního rozvoje jsou oprávněnými subjekty 

dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné 

technické infrastruktury a zástupce veřejnosti, u územního plánu jsou to vlastníci 

pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, 

a v případě regulačního plánu jsou to účastníci řízení, kteří jsou vymezeni 

v ustanovení § 85 odst. 1 a 2 StavZ.
129

 Při tvorbě územně plánovací dokumentace 

dochází k vyvažování různých veřejných a soukromých zájmů, přičemž hlavním cílem 

je nalézt kompromisní řešení uspořádání pozemkových vztahů. Pokud při tvorbě 
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 Rozdíl mezi připomínkami a námitkami v rámci územně plánovací dokumentace spočívá 

v rozsahu oprávněných subjektů k jejich podání a ve způsobu jejich vypořádání. Připomínky příslušný 

správní orgán buď akceptuje, případně částečně akceptuje nebo neakceptuje, avšak není požadováno 

rozhodnutí, tj. ani odůvodnění. Naopak o námitkách musí příslušný správní orgán vydat rozhodnutí 

včetně příslušného odůvodnění. Obranou proti vypořádání námitek je podání podnětu k přezkumu 

k Ministerstvu pro místní rozvoj. 
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 Podrobněji JARMIČ, Libor; ZAHUMENSKÁ, Vendula. O územním plánování stručně a jasně 

aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Brno: Ekologický právní servis, 2010. Dostupné na 

http://www.eps.cz/o-nas/publikace [cit. 13. 10. 2013].  
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územně plánovací dokumentace dojde k dodržení všech zákonných zásad, jsou vlastníci 

dotčených pozemků povinni tuto regulaci strpět.
130

  

Poslední fází územního plánování je územní rozhodování, kdy dochází v rámci 

územního řízení k posouzení, zda návrh konkrétního vlastníka odpovídá územně 

plánovací dokumentaci daného území. 

b) Vymezení základních druhů pozemků a jednotlivé 

kategorie ukládaných omezení  

Z pohledu práva životního prostředí lze pozemky třídit na několik druhů, které 

podléhají zákonným omezením v různé intenzitě tak, jak je pro zachování stavu 

životního prostředí dle zákonodárce žádoucí. Právní úprava těchto omezení je 

roztříštěna v řadě zákonů, které se odlišují svou obecností a tudíž i rozsahem, v němž se 

na jednotlivé součásti životního prostředí aplikují. 

Nejobecnější právní úpravu omezení vlastnictví pozemků, která se vztahuje ke všem 

druhům pozemků, obsahuje Zákon o ochraně přírody a krajiny. Povinnosti, jež tento 

zákon vlastníkům pozemků ukládá, lze dělit na obecné, které jsou ukládány všem 

vlastníkům, a zvláštní, které navazují na vytvoření tzv. zvláště chráněných území, 

s nimiž jsou spojeny povinnosti striktnější. Při stanovování obecných povinností zákon 

vychází z ochrany systému ekologické stability,
131

 na jehož tvorbě se dle ustanovení 

§ 4 odst. 1 ZoPK obligatorně podílejí všichni vlastníci i uživatelé pozemků tvořících 

jeho základ. K zajištění podmínek pro jeho tvorbu je v souladu 

s ustanovením § 59 odst. 1 ZoPK vyžadována dohoda s vlastníkem dotčeného 

pozemku.
132

 Poněkud nadbytečně s ohledem na znění Ústavy i Listiny a především 

v souvislosti se zakotvením zásady legální licence v těchto pramenech práva,
133

 působí 

                                                 
130

 V souvislosti s povinností strpět danou regulaci je poté posuzována její míra. V případě, že 

regulace přesáhne spravedlivě požadovanou míru, která je posuzována ve vztahu ke všem objektivním 

kritériím, vzniká vlastníkům dotčených pozemků nárok na náhradu újmu v souladu 

s čl. 11 odst. 4 Listiny. Více KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch 

ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 62 – 63. 
131

 Jeho definici obsahuje ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ZoPK. 
132

 Pokud k dohodě s vlastníkem pozemku nedojde, umožňuje zákon výměnu pozemků, přičemž při 

dodržení zákonných předpokladů uvedených v ustanovení § 60 ZoPK lze uvažovat i o vyvlastnění daného 

pozemku. Vyvlastňovací důvod „založení prvků územního systému ekologické stability“ je obsažen i 

v ustanovení § 170 odst. 1 písm. b) StavZ. 
133

 Konkrétně v čl. 2 odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny.  
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ustanovení § 58 odst. 1 ZoPK, které zakotvuje povinnost strpět omezení uložená tímto 

zákonem. 

Zvláštním druhem pozemků, pro jejichž vlastníky platí celá řada zákonných 

omezení, jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa, které spolu s lesními porosty tvoří 

les. Veřejný zájem na ochraně těchto pozemků, respektive na ochraně lesů, je natolik 

zásadní, že výkon vlastnického práva k nim je velmi výrazně omezen. Zákonné 

povinnosti, které jsou jejich vlastníkům, avšak nejen pouze jim ukládány, lze považovat 

za velmi striktní, což odráží ekologický význam lesů a jejich úlohu v rámci životního 

prostředí. Vlastnické právo je omezováno téměř ve všech jeho základních aspektech. 

Standard zákonné ochrany zasahuje do vlastníkova oprávnění předmět vlastnictví užívat 

(např. ustanovení § 20 LesZ
134

), požívat jeho plody a užitky (např. ustanovení 

§ 33 LesZ
135

) a nakládat s ním (např. ustanovení § 5 LesZ
136

). Dané pozemky tvoří 

obnovitelný přírodní zdroj, který plní množství nepostradatelných funkcí,
137

 přičemž 

řada zákonných povinností se váže právě k jejich obnově a zachování jejich rozlohy. 

V České republice pokrývají pozemky určené k plnění funkcí lesa zhruba jednu třetinu 

celého území.
138

 

Pozitivní a negativní vymezení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

obsahuje ustanovení § 3 LesZ, přičemž v případě pochybností rozhoduje o jejich povaze 

orgán státní správy lesů, který může se souhlasem či na návrh vlastníka označit 

pozemek za pozemek určený k plnění funkcí lesa. Zcela specifická omezení 

vlastnického práva ve vztahu k těmto pozemkům platí pro pozemky, které jsou 

ve vlastnictví státu. Na nakládání s těmito pozemky se vztahuje obligatorní povinnost 

předběžného souhlasu Ministerstva zemědělství, a to pod sankcí neplatnosti právního 

                                                 
134

 I pro vlastníka lesa platí zákazy některých činností v lese, např. zákaz narušovat vodní režim nebo 

zákaz pást dobytek.  
135

 Vlastník lesa je povinen provádět těžbu dříví dle pevně stanovených zákonných pravidel. 
136

 Zákaz nájmu a podnájmu státního lesa za účelem hospodaření v lese. 
137

 Například zdroj dřeva, útočiště mnoha živočichů a rostlin, zdroj kyslíku, protierozní funkce, 

prostor pro rekreaci. Více STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o 

biologickou rozmanitost. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 510.   
138

 Viz webové stránky Ministerstva zemědělství, rozcestník Lesy – Lesnictví. Dostupné na 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/ [cit. 30. 3. 2013]. 



55 

 

úkonu, který by byl bez tohoto souhlasu proveden.
139

 Nakládání se státními lesy je 

svěřeno převážně Lesům ČR, s. p.
140

 

Druhým druhem pozemků jsou pozemky tvořící tzv. zemědělský půdní fond, jejichž 

právní úpravu nalezneme v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZPF“). Cílem zákona je ochrana 

zemědělského půdního fondu, jakožto nenahraditelného výrobního prostředku a jedné 

z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu spočívá 

především v udržení jeho kvantity a kvality. Přesné vymezení pozemků tvořících 

zemědělský půdní fond nalezneme v ustanovení § 1 odst. 2 a odst. 3 ZZPF. Jedná se 

o pozemky zemědělsky obhospodařované, pozemky dočasně neobdělávané, rybníky 

s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělskou půdu potřebnou k zajišťování 

zemědělské výroby (dále jen „zemědělské pozemky“). 

Dalším druhem pozemků, kterým bude věnována bližší pozornost, jsou pozemky 

sloužící vodnímu hospodářství.
141

 Mezi dané pozemky řadíme ty, které jsou přímo 

pokryty vodou a katastrální předpisy je označují za vodní plochy, a dále pozemky, které 

nejsou vodou přímo pokryty, avšak nacházejí se v blízkosti pozemků pokrytých vodou 

nebo se vodní zdroj nachází pod nimi nebo se na nich nachází vodní dílo.
142

 Vodním 

dílem rozumíme v souladu s ustanovením § 55 VodZ stavby sloužící vodnímu 

hospodářství. V souladu s předmětem Vodního zákona, který je vymezen 

v ustanovení § 1 odst. 2 věta první, dochází na základě tohoto veřejnoprávního předpisu 

k omezení výkonu vlastnického práva vlastníků shora citovaných pozemků z důvodu 

ochrany vodních zdrojů a povrchových a podzemních vod.  

Vyjma omezení vlastnického práva k pozemkům sloužícím vodnímu hospodářství 

obsahuje Vodní zákon také celou řadu omezení k pozemkům či k částem pozemků, 

které tvoří koryta vodních toků. V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 VodZ je koryto 
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 Viz ustanovení § 4 odst. 2 LesZ. 
140

 Vedle Lesů ČR, s. p. jsou oprávněnými subjekty k nakládání s lesy ve vlastnictví státu Vojenské 

lesy a statky, s. p. a Česká republika prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky a Správ národních 

parků. 
141

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2, podle ustanovení § 3 odst. 1 VodZ nejsou povrchové ani 

podzemní vody součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. 
142

 Blíže PEKÁREK, Milan, PRŮCHOVÁ Ivana a BLÁHOVÁ Iveta. Pozemkové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 270 – 272. 
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vodního toku tvořeno dnem a břehy koryta, přičemž tento pozemek může být v katastru 

nemovitostí evidován jako vodní plocha, případně se může jednat „o část pozemku 

zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která 

zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.“ Jednou 

ze skupin omezení jsou povinnosti související s údržbou koryta a sledování jeho stavu, 

které nalezneme taxativně vypočtené v ustanovení § 50 VodZ. Jedná se například 

o povinnost strpět na svém pozemku břehové porosty nebo odstraňování překážek 

ve vodním toku.    

Pro přehlednost práce jsem se rozhodla jednotlivá omezení k pozemkům 

kategorizovat dle definování určitých kritérií, která jsou daným omezením společná. 

Pro úplnost výkladu je vhodné upozornit na skutečnost, že k omezení vlastnického 

práva k pozemkům nedochází pouze ve spojitosti s určitým druhem pozemků, ale též 

napříč všemi jejich druhy s odůvodněním ochrany některé ze součástí životního 

prostředí. V rámci této kapitoly bude pozornost věnována i omezením souvisejícím 

s ochranou nerostného bohatství, zvěře a ryb, přičemž při výkladu příslušných 

zvláštních zákonů bude vždy přihlíženo k předmětu jejich úpravy.   

i.  Omezení ve prospěch veřejnosti 

Společným znakem první kategorie zákonných omezení výkonu vlastnického práva 

k pozemkům je prospěch veřejnosti. Vlastníci pozemků jsou v zájmu ať již vstupu či 

průchodu veřejnosti přes jejich pozemky povinni strpět zásah do svého vlastnického 

práva. Za hlavní důvod pro ukládání těchto omezení lze označit lidské právo 

na svobodu pohybu, právo na volný přístup do krajiny a užitek z přírodního bohatství. 

Prvním zákonem zakotvujícím dané omezení, jež lze aplikovat na všechny druhy 

pozemků, je Zákon o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ustanovení § 63 odst. 2, které 

umožňuje každému volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce 

nebo jiné právnické osoby. Na citované omezení navazuje i povinnost související 

s oplocením či ohrazením těchto pozemků, kdy vlastník musí zabezpečit volný průchod 

na vhodném místě těchto pozemků. Pro úplnost lze doplnit, že v odst. 3 jsou obsaženy 
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zužující podmínky, které volný přístup do krajiny z různých důvodů omezují.
143

 

Domnívám se, že citované ustanovení nečiní v praxi zásadní problémy, avšak zároveň 

musím podotknout, že si nedokážu představit, že by si lidé při vstupu do krajiny 

zjišťovali, na kterém pozemku se právě nacházejí a kdo je jeho vlastníkem. Při vstupu 

do krajiny zajisté běžně dochází i ke vstupu na pozemky, které jsou ve vlastnictví 

fyzických osob a na které uvedené zákonné omezení výslovně nedopadá. Příčina, která 

vedla zákonodárce k vyčlenění pozemků, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, není 

patrná ani z důvodové zprávy k danému zákonu.
144

 Toto vyčlenění považuji nejen 

za nevhodné, nýbrž i v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
145

 Z uvedeného 

důvodu bych de lege ferenda navrhovala vypuštění výčtu subjektů, v jejichž vlastnictví 

se pozemky nacházejí a ustanovení bych ponechala jako obecné bez jakéhokoli výčtu, 

tak aby se vztahovalo na veškeré pozemky, které nejsou v navazujících ustanoveních či 

na základě dalších právních předpisů výslovně vyloučeny.
146

 

Další veřejnoprávní omezení ve prospěch veřejnosti, které umožňuje zásah 

do vlastnického práva vlastníka lesa, tj. „lesních porostů s jejich prostředím a pozemků 

určených k plnění funkcí lesa,“
147

 je upraveno v ustanovení § 19 LesZ, které zakotvuje 

obecné užívání lesa veřejností, které je vlastník povinen strpět, na což navazuje i zákaz 

oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem vyloučení obecného užívání podle 

ustanovení § 32 odst. 7 LesZ. Pojem obecného užívání v sobě zahrnuje nejen vstup 

do lesa, nýbrž i sběr lesních plodů pro vlastní potřebu a sběr suché na zemí ležící klesti. 

Ačkoli citované ustanovení obsahuje řadu neurčitých pojmů, domnívám se, že jejich 

použití odpovídá proměnnosti situací, na které může dopadat. Při jeho výkladu je nutné 

vycházet především ze zásady zákazu poškozování lesa a přihlížet ke skutečnosti, že se 

jedná o omezení ústavně zaručeného práva. Z uvedených důvodů by výklad měl být 

spíše restriktivní. Konkrétní vymezení některých zakázaných činností, které platí 
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 Např. vyloučení pastvin při pastvě dobytka. Specifické podmínky pro omezení vstupu z důvodu 

ochrany přírody pak zakotvuje ustanovení § 64 ZoPK.   
144

 Viz Důvodová zpráva k Zákonu o ochraně přírody a krajiny, bod - K § 62, 63 a 64. Dostupné na 

http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_08.htm [cit. 22. 3. 2013]. 
145

 Konkrétně v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny, který zakotvuje stejný zákonný obsah vlastnického 

práva všech vlastníků. 
146

 Srov. ustanovení § 90 odst. 2 ZoPK nebo ustanovení § 30 odst. 7 VodZ. 
147

 Viz definice lesa v ustanovení § 2 písm. a) LesZ. 
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pro veřejnost, nalezneme v ustanovení § 20 LesZ, přičemž dle odst. 4 pro vlastníky 

nebo jiné uživatele lesů platí pouze zákazy v písm. l) až o). 

Omezení vlastnictví ve prospěch veřejnosti k pozemkům sousedícím s koryty vodních 

toků, které umožňuje průchod veřejnosti přes tyto pozemky, je upraveno 

v ustanovení § 51 odst. 1 písm. c) VodZ,
148

 avšak na rozdíl od obdobné povinnosti 

uložené vlastníkům pozemků tvořících koryto vodního toku,
149

 pouze po předchozím 

projednání s nimi. S ohledem na vymezení sousedních pozemků v ustanovení 

§ 49 odst. 2 a 3 VodZ,
150

 které jsou tvořeny relativně úzkými pásy podél vodních toků, 

a v návaznosti na umožnění průchodu podél vodních toků bez předchozího projednání 

s vlastníky pozemků tvořících koryto vodního toku, si lze jen těžko představit, že osoba, 

které půjde podél vodního toku, nevstoupí i na sousední pozemky bez jakéhokoli 

předchozího projednání. Jelikož i dle názorů vyjádřených v odborné literatuře
151

 není 

souhlas vlastníka podmínkou pro průchod osob, považuji předchozí projednání 

v podobě, ve které je nyní v zákoně zakotveno, za nadbytečné. S názorem Turečka, že 

„z textu zákona lze usoudit, že není nezbytný souhlas s případným průchodem osob 

po těchto pozemcích, ale že mohou jako vlastníci těchto pozemků požadovat splnění 

určitých podmínek ohledně způsobu, času, rozsahu a dalších okolností průchodu,“
152

 se 

neztotožňuji, jelikož dle mého názoru uvedené z textu zákona rozhodně nevyplývá.
153

 

Poslední omezení vlastnického práva k blíže definovaným pozemkům ve prospěch 

veřejnosti, kterému se budu v této podkapitole věnovat, je upraveno v Zákoně 

o rybářství. Jedná se o tzv. pobřežní pozemky, jejichž užívání v nezbytném rozsahu 

spadá pod výkon rybářského práva podle ustanovení § 2 písm. f) RybZ. Definici 
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 Ustanovení § 51 odst. 1 písm. c) VodZ: „Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou 

povinni strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob; to neplatí na pozemcích v 

zastavěném území a na oplocených pozemcích.“ 
149

 Ustanovení § 50 písm. g) VodZ ukládá povinnost „strpět po nich průchod osob podél vodních 

toků.“ 
150

 V závislosti na velikosti vodního toku jsou za sousední pozemky považovány pozemky nejvýše 

v šířce do 10 m od břehové čáry, přičemž vodoprávní úřad může ve výjimečných případech stanovit 

k užívání i větší šířku pozemků při vodním toku. 
151

 Viz HORÁČEK, Zdeněk, KRÁL, Miroslav, STRNAD, Zdeněk a VYTEJČKOVÁ, Veronika. 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: po novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem. 

Praha: Sondy, 2011, s. 181. 
152

 Viz TUREČEK, Karel a kol. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., s komentářem. Praha: Sondy, 2002, 

s. 97. 
153

 Srov. Důvodová zpráva k Vodnímu zákonu, s. 95. Dostupné na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=688&CT1=0 [cit. 6. 4. 2013]. 
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pobřežního pozemku nalezneme v ustanovení § 2 písm. i) RybZ. Jedná se o pozemek 

„tvořící břeh koryta vodního toku nebo pozemek sousedící s tímto korytem nebo břehem, 

jakož i pozemek tvořící břeh uzavřené vody nebo pozemek s ním sousedící.“ Výklad 

pojmu sousedící pozemek musí být proveden v souladu s účelem Zákona o rybářství, 

tj. za sousední pozemky je nezbytné považovat minimálně ty, které jsou potřebné 

pro řádný výkon rybářského práva a bez jejichž užití by toto právo nemohlo být 

vykonáváno. S ohledem na zásah do ústavně chráněného práva se i přes jeho relativní 

nepatrnost přikláním spíše k restriktivnímu výkladu daného pojmu, a to 

i s odůvodněním proporcionality při střetu dvou ústavních práv, k němuž zde bezesporu 

dochází.
154

 Konkrétní omezení vlastnického práva k pobřežním pozemkům jsou 

vymezena v ustanovení § 11 odst. 8 a odst. 9 RybZ a spočívají v umožnění vstup 

na pozemky při výkonu rybářského práva a v povinnosti strpět označení rybářského 

revíru. 

ii. Omezení při kontrole orgánů státní správy 

Pro druhou skupinu zákonných omezení vlastnictví k pozemkům je spojujícím 

znakem zásah při výkonu veřejné správy, konkrétně provádění kontrolních oprávnění 

příslušnými orgány státní správy. Spravedlnost těchto zásahů do vlastnického práva lze 

odůvodnit jejich nezbytností pro provádění skutečně efektivní kontroly na úseku 

ochrany životního prostředí. 

Obecné omezení vlastnictví, jež spočívá v obligatorním umožnění vstupu 

na pozemky, nalezneme v ustanovení § 62 ZoPK, přičemž oprávněnými osobami jsou 

pracovníci všech orgánů ochrany přírody za předpokladu splnění zákonných 

podmínek.
155

 Zákon zároveň stanoví, že tyto osoby jsou povinny co nejvíce šetřit 

vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.
156

 K omezení vlastnictví 

ve formě umožnění vstupu na pozemky dochází i při provádění opatření ke zlepšování 

přírodního prostředí, o čemž bude pojednáno dále. 

                                                 
154

 Kolize čl. 7 Ústavy, pod nějž lze subsumovat péči o ryby a jiné vodní organismy, která je součástí 

rybářství, a čl. 11 Listiny, který zakotvuje ochranu vlastnictví. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 7. září 

2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09 (systém ASPI), který se zabývá povinností obecných soudů nalézt spravedlivé 

řešení při kolizi základních práv a přihlížet též k legitimnímu očekávání na ochranu vlastnického práva. 
155

 Ustanovení § 81 odst. 8 písm. c) ZoPK zakotvuje toto oprávnění za stejných podmínek i pro 

strážce přírody. 
156

 Blíže PEKÁREK, Milan, PRŮCHOVÁ Ivana a BLÁHOVÁ Iveta. Pozemkové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 302. 
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Druhé omezení související s kontrolou a dozorem navazuje na obecné povinnosti 

související s hospodařením na zemědělských pozemcích a spočívá v povinnosti 

umožnění vstupu na pozemky orgánům ochrany zemědělského půdního fondu v souladu 

s ustanovením § 3 odst. 2 a 3 ZZPF. Tento orgán je po předchozím projednání 

s vlastníkem či nájemcem zemědělského pozemku oprávněn rozhodnout, že 

kontaminovaný pozemek nesmí být používán pro výrobu zemědělských výrobků, které 

vstupují do potravního řetězce.  

Třetí omezení vlastnictví souvisí s prováděním geologických prací a jedná se 

o povinnost umožnit vstup a využívání pozemku podle ustanovení 

§ 14 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „GZ“), a to na základě písemné dohody s vlastníkem či nájemcem daného pozemku, 

případně na základě rozhodnutí krajského úřadu o omezení vlastnických práv uložením 

povinnosti strpět provádění geologických prací. 

Poslední omezení, kterému se budu v rámci této části věnovat, souvisí s hornickou 

činností a jedná se o povinnost umožnit vstup na cizí nemovitosti příslušným 

pracovníkům po jejich předchozím oznámení vlastníkovi podle 

ustanovení § 15 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoHČ“). Tyto osoby jsou 

oprávněny též provést nezbytné úpravy půdy, odvětvit a odstranit porosty překážející 

obhlídce a používání měřičských zařízení, pokud tak dobrovolně na jejich žádost 

a náklady neučiní vlastník dané nemovitosti.
157

 Těmito nemovitostmi však nejsou 

nemovitosti, na nichž se nachází dobývací prostor, ale nemovitosti sousední, což lze 

dovodit nejen z účelu právní úpravy, ale též z použití slovního spojení cizí nemovitost. 

iii. Omezení při hospodaření 

Další skupina omezení vlastnického práva zasahuje do oprávnění vlastníka 

při hospodaření na příslušných pozemcích. Na základě daných omezení je vlastník 
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 Ke shora uvedené problematice si dovolím upozornit na nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 

srpna 2012, sp. zn. II. ÚS 76/12 (systém ASPI), který se věnuje střetu vlastnického práva k pozemku a 

tvrzeného práva na provedení rekultivace pozemku odvozovaným z povinnosti právního předchůdce 

rekultivovat jím vytěžený prostor podle Horního zákona. Ústavní soud při svém rozhodování judikoval, 

že rekultivaci pozemku je nutno chápat jako povinnost k odstranění či napravení způsobené škody, 

nikoliv jako právo nakládat s cizím pozemkem bez souhlasu vlastníka.     
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povinen zdržet se určitého způsobu hospodaření, případně hospodařit dle předem 

stanovených zákonných pravidel. 

Ze všech složkových zákonů obsahuje nejvíce omezení při hospodaření Lesní 

zákon, což odráží ekologický význam lesů, o němž již bylo pojednáno výše. Vyjma 

specifických omezení, která se váží na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

ve vlastnictví státu, obsahuje Lesní zákon množství povinností, které jsou povinni strpět 

všichni vlastníci těchto pozemků bez ohledu na jejich kategorii. Tato omezení navazují 

na základní povinnosti, jež jsou vypočteny v ustanovení § 11 LesZ,
158

 které lze 

s odůvodněním duplicity povinností blíže vymezených v navazujících zákonných 

ustanoveních považovat za nadbytečné. Mezi základní povinnosti je nesystematicky 

zařazen odst. 3, který nevymezuje povinnost, nýbrž oprávnění vlastníka na náhradu 

újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese. Nejdůležitější omezení 

vlastnického práva k lesním pozemkům,
159

 které je zakotveno v odst. 4, je zákaz jejich 

užití k jiným účelům bez povolení orgánu státní správy lesů, pokud zákon nestanoví 

jinak. Daný zákaz je duplicitně zakotven i v ustanovení § 13 odst. 1 LesZ, které hovoří 

nejen o lesních pozemcích, nýbrž o všech pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  

Za účelem stanovení specifických podmínek při hospodaření v lesích vymezuje 

Lesní zákon v ustanovení § 6 LesZ tři kategorie lesů dle jejich převažujících funkcí, a to 

lesy ochranné, lesy zvláštního určení a zbytkovou kategorii lesy hospodářské. 

Na základě kategorizace lesů dochází k výraznějšímu omezení vlastníků lesů ochranný 

a lesů zvláštního určení ve srovnání s omezeními vztahujícími se k lesům 

hospodářským. Konkrétní omezení těchto vlastníků obsahuje ustanovení § 36 LesZ, 

                                                 
158

 Ustanovení § 11 LesZ: „(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo 

poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. 

(2) Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků 

lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond 

lesních dřevin. 

(3) Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vůči orgánu 

státní správy, který o tomto omezení rozhodl. Orgán státní správy může uložit úhradu této náhrady 

osobám, v jejichž zájmu o tomto omezení rozhodl. 

(4) Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ 
159

 Lesní pozemky tvoří podkategorii pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich definice je 

obsažena v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) LesZ. 
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přičemž spojujícím prvkem všech zákazů a odchylné úpravy je zachování jejich 

výjimečné funkce.
160

     

Před pojednáním o jednotlivých zákonných povinnostech věnuji pozornost 

ustanovení § 12 LesZ. Dané ustanovení zakotvuje ve svém druhém odstavci povinnost 

vlastníka pozemku určeného k plnění funkcí lesa oznámit orgánu státní správy lesů 

vznik nájmu, podnájmu nebo výpůjčky, jestliže trvají nebo mají trvat méně než pět let, 

přičemž tato smlouva musí být pod sankcí neplatnosti uzavřena písemně. Tato 

oznamovací povinnost je již sedmnáct let pozůstatkem zrušení obligatorní evidence 

nájmu a výpůjčky pozemků určených k plnění funkcí lesa na dobu delší než 5 let 

v katastru nemovitostí.
161

 Ačkoli došlo ke zrušení povinnosti u déle trvajících nájmů 

a výpůjček a Lesní zákon byl od té doby již osmnáctkrát novelizován, toto reziduum 

nebylo zákonodárcem nikdy odstraněno. Vzniká paradoxní situace, kdy u kratších 

nájmů a výpůjček existuje oznamovací povinnost, je zakotvena obligatorní písemná 

forma těchto úkonů a její nedodržení může být sankcionováno,
162

 zatímco u déle 

trvajících nájmů a výpůjček neexistují žádné zákonné požadavky.
163

 V souvislosti 

se zněním ustanovení § 58 odst. 1 LesZ, který ex lege přesouvá povinnosti vlastníka 

lesa na nájemce či podnájemce lesa, pokud smlouva mezi nimi nestanoví jinak, by se 

jako vhodnější jevilo i v zájmu lepšího postavení orgánu státní správy lesů ve správních 

řízeních, kdy je nezbytné řádně označit účastníky tohoto řízení, aby se citovaná 

oznamovací povinnost aplikovala na všechny smlouvy o nájmu či výpůjčce lesa 

bez ohledu na délku jejich trvání.
164

 

Za primární ustanovení, které omezuje vlastníka při hospodaření, lze považovat 

§ 13 LesZ, který přikazuje účelné obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí 

lesa dle Lesního zákona. Veškerá omezení, která určují jednotlivé navazující povinnosti, 

                                                 
160

 Například omezení týkající se velikosti holých sečí nebo zajištění opatření uložených orgánem 

státní správy lesů ke splnění účelu sledovaného jejich vyhlášením. 
161

 Evidence v katastru nemovitostí byla zrušena zákonem č. 89/1996 Sb., s účinností ke dni 1. 7. 

1996. 
162

 Lesní zákon nedodržení oznamovací povinnosti nesankcionuje, avšak je možné uložit sankci dle 

ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  
163

 Viz PEKÁREK, Milan, PRŮCHOVÁ Ivana a BLÁHOVÁ Iveta. Pozemkové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 262 - 263. 
164

 Vyjma citované povinnosti zakotvuje ustanovení § 12 odst. 3 LesZ také přesné podmínky, za 

jejichž splnění mohou být pozemky určené k plnění funkcí lesa děleny, přičemž vůdčím kritériem je 

jejich velikost a tvar umožňující řádné hospodaření v lese.  
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mají za cíl stanovit předpoklady pro zachování a ochranu lesa. V návaznosti na značný 

rozsah těchto omezení podporuje zákonodárce vlastníky k zachování lesů nástroji 

pozitivní motivace zakotvenými v ustanovení § 46 LesZ, konkrétně poskytováním 

služeb nebo finančních příspěvků, o nichž bude pojednáno v následující kapitole. 

Určitým parametrem úspěšnosti dané motivace je množství pozemků určených k plnění 

funkcí lesa, které jsou ve vlastnictví subjektů odlišných od státu.
165

 

Další soubor povinností, které omezují vlastníky pozemků určených k plnění funkcí 

lesa při výkonu jejich vlastnického práva, souvisí s udržitelným hospodařením v lese 

a je zakotven v ustanoveních § 23 – 27 LesZ. Pro naplnění účelu Lesního zákona nesmí 

být hospodaření vlastníka těchto pozemků nahodilé a je třeba jej regulovat. K tomuto 

účelu vymezuje zákon obligatorní dokumenty, kterými jsou lesní hospodářské plány 

nebo lesní hospodářské osnovy, jež navazují na oblastní plány rozvoje lesů a které jsou 

pro vlastníka lesních pozemků v určitých ukazatelích závazné. Vlastník pozemků 

určených k plnění funkcí lesa je podle ustanovení § 37 LesZ povinen hospodařit 

v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který zabezpečuje odbornou úroveň 

hospodaření v lese. Této povinnosti se vlastník může zprostit pouze za předpokladu, že 

podmínky odborného vzdělání a požadovanou praxi splňuje sám. 

Poslední soubor povinností vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa 

souvisejících s hospodařením v lese zakotvují ustanovení § 29 – 36 LesZ, která se 

vztahují k povinné obnově a výchově lesních porostů, ochraně lesa před 

vyjmenovanými škodlivými činiteli, těžbě dříví, lesní dopravě a melioraci a hrazení 

bystřin v lese. 

Obdobně jako vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou při hospodaření 

omezování též vlastníci zemědělských pozemků. Konkrétní omezení obsahuje zejména 

ustanovení § 3 ZZPF. Vlastníci nebo nájemci zemědělských pozemků jsou povinni 

hospodařit tak, aby neznečišťovali půdu, nepoškozovali okolní pozemky a chránili 

obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.  

                                                 
165

 Rozhodující podíl lesů v ČR je ve vlastnictví státu (60%). Obce, jejich lesní družstva a 

společenstva se na vlastnictví lesů podílejí 17,8 % a soukromí vlastníci 22,1 %. Blíže Zpráva o stavu lesa 

a lesního hospodářství České republiky v roce 2011, s. 11. Dostupné na 

http://eagri.cz/public/web/file/175948/Zprava_o_stavu_lesa_2011.pdf [cit. 31. 3. 2013]. 
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Vlastníci zemědělských pozemků jsou z důvodu ochrany jejich kvality omezováni 

i při dalších činnostech, které jsou výslovně upraveny v ustanoveních § 5 – 8 ZZPF. 

Při výkonu všech uvedených činností je vyžadováno respektování základních zásad 

pro ochranu zemědělského půdního fondu, které jsou demonstrativně vypočteny 

v ustanovení § 4 ZZPF. Jedná se o územně plánovací činnost, zpracování návrhů 

na stanovení dobývacích prostorů, zpracování zadání staveb a stavební, těžební, 

průmyslové a další činnosti. 

Pro úplnost je vhodné doplnit, že nejen pro vlastníky pozemků určených k plnění 

funkcí lesa, ale též pro vlastníky zemědělských pozemků, platí primární povinnost 

využití daných pozemků pro příslušnými zákony definovaný účel. Uložení dané 

povinnosti směřuje k ochraně kvantity těchto pozemků a udržení jejich žádoucích 

poměrů ve vztahu k pozemkům ostatním. Použití pozemků k jiným účelům je 

umožněno pouze se souhlasem příslušného orgánu k odnětí půdy a po úhradě 

příslušného poplatku za odnětí.
166

  

iv. Omezení ve prospěch trvale udržitelného rozvoje a stavu 

životního prostředí 

Za nejobecnější a zbytkovou kategorii zákony ukládaných omezení lze označit 

omezení vlastnického práva, jejichž hlavním cílem je dosažení trvale udržitelného 

rozvoje a zachování současného stavu životního prostředí, tj. základních cílů práva 

životního prostředí. Do dané skupiny lze zařadit zákonná omezení vlastnictví, která 

nespadají do předchozích kategorií. S ohledem na jejich značné množství se 

v následujících odstavcích zaměřím pouze na nejdůležitější z nich.  

Jak již bylo zmíněno shora Zákon o ochraně přírody a krajiny zakotvuje obecnou 

povinnost chránit systém ekologické stability. Na danou povinnost navazuje 

ustanovení § 68 ZoPK, které upravuje opatření směřující ke zlepšení přírodního 

a krajinného prostředí.
167

 Na rozdíl od Zákona o životním prostředí dochází k zakotvení 

povinnosti, která směřuje nejen k udržení současného stavu životního prostředí, nýbrž 
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 Viz ustanovení § 15 – 17 LesZ a ustanovení § 9 – 10 ZZPF. 
167

 Ustanovení § 68 odst. 1 ZoPK: „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.“  
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v souladu s preambulí Ústavy i s preambulí Zákona o životním prostředí také 

ke zlepšení a tvorbě životního prostředí. Ačkoli se citovaná povinnost vlastníků 

a nájemců pozemků může na první pohled zdát příliš vágní,
168

 její závaznost 

a dostatečná aplikovatelnost je zabezpečena pomocí odst. 3 a 4 daného paragrafu, jež 

umožňují orgánu ochrany přírody provést zásah ke zlepšení přírodního a krajinného 

prostředí, pokud tak vlastník či nájemce po výzvě neučiní sám. O tomto zásahu je orgán 

ochrany přírody povinen vlastníka pouze předem vyrozumět. Jedná se o jedno z mála 

omezení vlastnického práva, které nesměřuje pouze ke strpění určitého omezení, nýbrž 

zakotvuje vlastníkovu povinnost něco konat.  

Další zákonné omezení vlastnického práva souvisí s obecnou ochranou rostlin 

a živočichů a je upraveno v ustanovení § 5 odst. 3 ZoPK.
169

 Toto omezení se netýká 

pouze vlastníků pozemků, nýbrž všech fyzických a právnických osob, které provádějí 

taxativně uvedené činnosti, při nichž musí postupovat tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů. I toto ustanovení 

zakotvuje oprávnění orgánu ochrany přírody zakročit, pokud by povinná osoba 

postupovala v rozporu s ním. Za určitý nedostatek, který lze citovanému ustanovení 

vytknout, je taxativnost výčtu činností, při nichž je povinnost ukládána. Uvedené 

ustanovení například opomíjí hornickou činnost, při níž lze předpokládat, že dochází 

k ohrožení chráněných součástí životního prostředí obdobně jako u vyjmenovaných 

činností. V souvislosti s možností zásahu orgánu ochrany přírody by se jako vhodnější 

jevil demonstrativní výčet činností a ponechání konkrétního posouzení a možnosti 

zásahu na správním uvážení kompetentního orgánu. 

Kromě uvedených obecných omezení vlastnického práva ke všem pozemkům 

kategorizuje Zákon o ochraně přírody a krajiny tzv. zvláště chráněná území, která jsou 

podrobena specifickému režimu ochrany. Za zvláště chráněná území jsou považovány 

národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky a přírodní památky. V praxi často dochází k překrytí 
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 Především v souvislosti s použitím relativně neurčitého slovního spojení „podle svých možností.“ 
169

 Ustanovení § 5 odst. 3 ZoPK: „Fyzické a právnické osoby jsou 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. Orgán ochrany 

přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.“ 
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velkoplošných a maloplošných chráněných území, což způsobuje dvojí režim ochrany 

daného území. Zvláště chráněná území jsou dle svého druhu zřizována zákonem 

definovaným způsobem, přičemž druh právního předpisu, kterým jsou zakládána, 

reflektuje jejich významnost. Ustanovení § 16, 26, 29, 34, 35 a 36 ZoPK vymezují 

základní ochranné podmínky v jednotlivých druzích zvláště chráněných území, které 

omezují vlastnické právo v různé intenzitě.
170

 S ohledem na rozsah těchto omezení je 

vhodné upozornit na ustanovení § 43 odst. 1 ZoPK, které v případě výrazné převahy 

veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody umožňuje udělení výjimky z těchto 

omezení Ministerstvem životního prostředí se schválením vlády. Situaci však 

komplikuje ustanovení § 43 odst. 3 ZoPK, které opravňuje k udělování výjimek i orgán 

ochrany přírody, a to „v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany 

přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost 

významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.“ Již 

po prvním přečtení uvedeného ustanovení je patrné, že citovaná právní úprava v sobě 

skrývá řadu výkladových úskalí a nedostatků.
171

 Ačkoli z důvodové zprávy jednoznačně 

vyplývá úmysl zákonodárce, aby v případě nadregionálních záměrů byly výjimky 

vydávány podle § 43 odst. 1 a 2 ZoPK a regionální záměry dle § 43 odst. 3 a 4 ZoPK,
172

 

platná právní úprava bohužel neobsahuje jednoznačné vymezení kompetencí mezi 

jednotlivými orgány, které mohou výjimky udělovat. Posouzení jejich příslušnosti je 

tedy závislé na subjektivním výkladu těchto orgánů a především na výkladu slovního 

spojení „výrazná převaha.“ Za zcela zásadní problém lze označit faktickou nemožnost 

Ministerstva životního prostředí o výjimce rozhodnout, jelikož ačkoli rozhoduje de iure, 

de facto rozhoduje vláda. Podle ustanovení § 43 odst. 2 ZoPK je totiž Ministerstvo 

životního prostředí povinno vydat rozhodnutí podle usnesení vlády, tj. namísto 

odborného orgánu rozhoduje mocenská většina ve vládě. Pro úplnost lze upozornit 

i na Kocourkův názor, který shledává vadu právní úpravy v kritériu, jež stanoví 

                                                 
170

 Vyjma citovaných zákonných omezení existuje pro zvláště chráněná území ještě druhý stupeň 

jejich ochrany, který je vytvářen individuálně v jednotlivých zřizovacích aktech v souladu s ustanovením 

§ 44 odst. 3 ZoPK. V těchto bližších ochranných podmínkách lze vymezit další činnosti, které jsou 

vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. 
171

 Shodně též PEKÁREK, Milan, PRŮCHOVÁ Ivana a BLÁHOVÁ Iveta. Pozemkové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 293 - 294. Dále též STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do 

právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 492 - 

493.  
172

 Viz Důvodová zpráva k Zákonu o ochraně přírody a krajiny, bod - K § 43. Dostupné na 

http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_08.htm [cit. 2. 5. 2013]. 
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příslušnost daného postupu, kdy je namísto kritéria předmětu řízení aplikováno 

kritérium podmínek, za nichž lze žádosti vyhovět.
173

 V návaznosti na vypočtené 

nedostatky citované úpravy, bych se de lege ferenda přikláněla ke konstrukci, která by 

znamenala zrušení § 43 odst. 1 a 2 ZoPK a udělování výjimek by bylo ponecháno pouze 

příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny, přičemž jeho rozhodnutí by bylo 

přezkoumatelné v druhé instanci u Ministerstva životního prostředí na základě 

opravného prostředku, který by mohl podat žadatel o udělení výjimky nebo občanské 

sdružení podle ustanovení § 70 ZoPK, případně též obce podle ustanovení § 71 ZoPK, 

pokud by byly účastníky daného řízení. 

 Dalším kontroverzním ustanovením, které se váže ke zvláště chráněným územím, je 

ustanovení § 37 odst. 1 ZoPK, které vymezuje ochranná pásma pro daná území.
174

 

Ochranná pásma mají sloužit k zabezpečení zvláště chráněných území před rušivými 

vlivy z okolí. V případě vyhlášení ochranného pásma je pro vypočtené činnosti 

vyžadován předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Samotné zakotvení ochranného 

pásma jako určité přechodné chráněné zóny je zajisté dobrou myšlenkou, avšak 

zákonodárce obligatorně zakotvil ochranné pásmo ex lege do vzdálenosti 50 metrů 

od hranic zvláště chráněných území.
175

 Tato úprava odporuje povinnému projednání 

s vlastníky dotčených nemovitostí, které se na daném území nacházejí, před vyhlášením 

ochranného pásma, jak vyžaduje ustanovení § 40 odst. 2 ZoPK. Vlastníci těchto 

nemovitostí jsou dle mého názoru bezdůvodně zkráceni na svém právu podat námitky 

proti vyhlášení ochranného pásma, což shledávám nežádoucím a také v rozporu 

s nutností vypořádání námitek podle ustanovení § 40 odst. 7 ZoPK.  

Vedle Zákona o ochraně přírody a krajiny obsahuje taxativní výčet dalších 

povinností ve prospěch zachování stavu životního prostředí vlastníků určených 

pozemků, na nichž se nacházejí vodní toky, i Vodní zákon v ustanovení § 50. Převážná 

část těchto povinností spočívá v omezení vlastnictví v podobě omisivní, tj. strpět určité 

                                                 
173

 Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 114. 
174

 Citovaná ochrana není poskytována chráněné krajinné oblasti, jelikož obdobnou funkci plní její 

zpravidla čtvrtá zóna, v níž je stanoven nejmírnější režim ochrany. Viz ustanovení § 27 odst. 1 ZoPK.  
175

 K dalším způsobům zakotvení ochranných pásem a jejich účelu viz PRŮCHOVÁ, Ivana. 

Ochranná pásma jako nástroj ochrany životního prostředí. In DIENSTBIER, Filip (ED.). Nástroje 

ochrany životního prostředí – role práva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 

2011, s. 185 - 197.  
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zásahy do vlastnického práva.
176

 Kromě těchto výslovně uvedených povinností lze 

i na vlastníky pozemků tvořících koryta vodních toků aplikovat obecné povinnosti 

uvedené v ustanovení § 46 VodZ, které ochraňuje vodní toky a jejich koryta pomocí 

zákazů určitých činností, pokud nejsou prováděny v souladu s Vodním zákonem.
177

 

Vodní zákon neomezuje výkon vlastnického práva pouze pro vlastníky pozemků 

tvořících koryta vodních toků, nýbrž i vlastníky pozemků sousedících. Jejich konkrétní 

povinnosti nalezneme taxativně vypočtené v ustanovení § 51 VodZ.  

Další omezení vlastnictví, která upravuje Vodní zákon, již nejsou navázána 

na konkrétní druh pozemků, a tudíž se aplikují na vlastníky všech pozemků. Některé 

činnosti vlastníků, které mohou ovlivnit vodní poměry, jsou podmíněny vydáním 

povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu.
178

 Jejich výčet nalezneme v ustanovení 

§ 14 a 17 VodZ.
179

 Demonstrativní výčet obecných omezení vlastnictví pozemků 

obsahuje ustanovení § 27 věta druhá VodZ, zatímco jeho věta první zakotvuje 

obligatorní povinnost vlastníků pečovat o pozemky takovým způsobem, aby 

nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů.
180

 Na dané ustanovení navazuje specifická 

právní úprava, která vymezuje území, na nichž dochází k omezením vlastnických 

oprávnění z důvodu ochrany vodních poměrů. Jedná se o chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod, území chráněná pro akumulaci povrchových vod, ochranná pásma 

vodních zdrojů a zranitelné oblasti.
181

  

                                                 
176

 Například povinnost strpět na svém pozemku břehové porosty nebo strpět na svém pozemku bez 

náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod.  
177

 Například zákaz měnit směr, sklon a profil koryta vodního toku nebo poškozovat břehy. 

V souladu s Vodním zákonem bude například úprava koryta vodního toku podle 

ustanovení § 47 odst. 2 písm. b) VodZ nebo též návrat vodního toku do původního koryta po udělení 

povolení vodoprávního úřadu podle ustanovení § 45 odst. 1 VodZ. 
178

 Vodní zákon rozlišuje mezi povolením a souhlasem, přičemž oba instituty jsou formou správního 

rozhodnutí. Základní rozdíl však spočívá v jejich účelu. Vydání povolení představuje konečné správní 

rozhodnutí, kterým se dané správní řízení končí, zatímco souhlas je pouze správní rozhodnutí, které bude 

dále v rámci navazujícího správního řízení využito jako závazného podkladu a nezbytného předpokladu 

pro vydání konečného správního rozhodnutí. Vyjma povolení a souhlasu upravuje Vodní zákon i institut 

vyjádření, které však není správním rozhodnutím.    
179

 Povolení je vyžadováno například k vrácení vodního toku do původního koryta, zatímco souhlas 

je vyžadován například ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
180

 Ustanovení § 27 VodZ: „Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis 

jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za 

těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností 

vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.“ 
181

 Zatímco smyslem ochrany chráněných oblastí přirozené akumulace vod a území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod je zachování mimořádného množství vod nacházejících se na těchto 
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Závěrem výkladu o omezeních vyplývajících z Vodního zákona ještě upozorním 

na dvě skupiny pozemků, na něž jsou z důvodu ochrany vod navázána další zákonná 

omezení vlastnictví. Za prvé jde o pozemky, na nichž se nacházejí vodní díla. Jelikož je 

vodní dílo samostatným předmětem vlastnických práv, nelze vyloučit situaci, kdy je 

vlastníkem pozemku, na němž se dílo nachází, osoba odlišná od vlastníka tohoto 

vodního díla.
182

 S ohledem na úpravu povinností vlastníka vodního díla v ustanovení 

§ 59 VodZ, je vlastník pozemku, na němž se vodní dílo nachází, povinen plnění těchto 

povinností strpět.
183

 Ochrana samotných vodních děl, respektive ochrana před jejich 

poškozením a před poškozením jejich funkce, je upravena v ustanovení § 58 VodZ. 

Po předchozím projednání jsou i vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem povinni 

umožnit vstup na své pozemky za účelem provozu a údržby vodních děl. Druhá skupina 

omezení vlastnického práva k pozemkům souvisí s ochranou před povodněmi,
184

 které 

jsou definovány v ustanovení § 64 odst. 1 VodZ.
185

 K zajištění ochrany před povodněmi 

upravuje Vodní zákon v ustanovení § 63 odst. 3 obecnou povinnost umožnit vstup 

i vjezd na jakékoli pozemky. Zvláštní omezení se vztahují na pozemky, které tvoří 

záplavová území a území určená k řízeným rozlivům povodní. Jejich výčet nalezneme 

převážně v ustanoveních § 67, 68 a 85 VodZ.
186

 Zatímco účelem záplavových území je 

                                                                                                                                               
územích, účelem ochrany zranitelných oblastí je prevence před vnášením sloučenin dusíku do těchto vod, 

což by mělo za následek zhoršení jejich kvality. Ochranná pásma vodních zdrojů pak slouží k ochraně 

jejich jakosti a zdravotní nezávadnosti. 
182

 V případě, že by se vlastník pozemku při budování nového vodního díla nedohodl s osobou, která 

chce vodní dílo realizovat, upravuje ustanovení § 55a VodZ vyvlastňovací důvod k odejmutí či omezení 

práv k těmto pozemkům. 
183

 Jedná se například o provádění pravidelných technických revizí nebo udržování vodního díla 

v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožení chráněných zájmů. 
184

 Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2009, sp. zn. 8 As 5/2008, je ochrana před 

povodněmi veřejným zájmem ve smyslu § 56 odst. 3 ZoPK, tj. může převážit nad zájmem ochrany 

přírody a může být důvodem pro povolení výjimky orgánem ochrany přírody. Dostupné na 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0005_8As__0800093A_prevedeno.pdf [cit. 2. 6. 

2013].   
185

 Ustanovení § 64 odst. 1 VodZ: „Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné 

zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo 

koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z 

určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena 

přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými 

vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým 

řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).“ 
186

 Detailní evidence a mapa záplavových území je dostupná na webových stránkách Výzkumného 

ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v rámci digitální databáze vodohospodářských dat, viz 

http://www.dibavod.cz/. 
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prostřednictvím stanovení zákazů a omezení
187

 zachovat volné území pro neškodný 

odtok vod při povodních a zamezit znečištění těchto vod,
188

 smyslem území určených 

k řízeným rozlivům povodní je uskutečnění veřejné prospěšných staveb na ochranu před 

povodněmi na těchto pozemcích a stanovení vhodného způsobu jejich obhospodařování. 

K omezení vlastnického práva dochází buď dohodou s vlastníky těchto pozemků nebo 

jejich vyvlastněním dle ustanovení § 55a VodZ.   

Další skupina omezení vlastnictví ve prospěch udržitelného rozvoje a stavu 

životního prostředí souvisí s ochranou nerostného bohatství. Prvotní omezení vlastníků 

pozemků souvisí s vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů, tj. s prováděním 

geologických prací. Pro provádění těchto prací je vyžadováno stanovení průzkumného 

území podle ustanovení § 4 GZ. Průzkumné území se vymezuje za účelem vyhledávání 

a průzkumu výhradního ložiska nerostů rozhodnutím Ministerstva životního prostředí 

na žádost osoby oprávněné k provádění hornické činnosti. V případě vyhledávání 

a průzkumu ložisek nevyhrazených nerostů, které jsou ve vlastnictví osob, na jejichž 

pozemku se nacházejí a jejichž jsou součástí, lze tuto činnost vykonávat podle 

ustanovení § 4c GZ „jen na základě dohody s vlastníkem tohoto pozemku, pokud 

zvláštní předpis nestanoví jinak.“ Zákon obsahuje odkaz na ustanovení § 9 ZoHČ, které 

vyjma dohody s vlastníkem zakotvuje další podmínku, kterou je povolení obvodního 

báňského úřadu v případě vyhledávání a výzkumu důlními díly. K poněkud jinému 

výkladu dochází Pekárek, který naznačuje, že funkcí „odkazu na zvláštní právní 

předpis“ je umožnit výjimku z obligatorní dohody s vlastníkem.
189

 S jeho názorem 

nesouhlasím, jelikož ložiska nevýhradních nerostů jsou ve vlastnictví těchto osob, 

a proto dohoda s nimi musí být vždy zajištěna.
190

 K dalším povinnostem vlastníka patří 

povinnost strpět na své nemovitosti vyznačení a uchovávání významných výzkumných 

a průzkumných děl podle ustanovení § 15 GZ, přičemž pokud by vlastníkovi 

nemovitosti v souvislosti s geologickými pracemi vznikla škoda, dojde k její náhradě 
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 Například zákaz umisťovaní, povolování či provádění staveb s výjimkou výslovně uvedených 

staveb, které zlepšují odtokové poměry nebo zákaz skladování odplavitelných materiálů, látek a 

předmětů. 
188

 Viz TUREČEK, Karel a kol. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., s komentářem. Praha: Sondy, 2002, 

s. 128. 
189

 In PEKÁREK, Milan, PRŮCHOVÁ Ivana a BLÁHOVÁ Iveta. Pozemkové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 311 - 312.  
190

 Shodně VÍCHA, Ondřej. Ochrana životního prostředí pro provádění geologických prací. České 

právo životního prostředí č. 1/2005, s. 97. 
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v souladu s ustanovením § 16 GZ. Povinnost náhrady škody je uložena orgánům 

a organizacím, které geologické práce provedly nebo pro něž byly práce prováděny. 

Další omezení se vztahují k chráněným ložiskovým územím, která se stanovují 

pro ochranu výhradního ložiska proti ztížení či znemožnění jeho dobývání podle 

ustanovení § 16 Horního zákona. Přesný postup pro stanovení chráněného ložiskového 

území je upraven v ustanovení § 17 Horního zákona. Vlastník pozemku, který je 

součástí chráněného ložiskového území, je dle ustanovení § 18 Horního zákona omezen 

při zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska. 

Při zřizování těchto staveb a zařízení je obligatorně vyžadováno závazné stanovisko 

orgánu kraje, které je vydáváno v rámci přenesené působnosti po projednání 

s příslušným obvodním báňským úřadem a které je žadatel povinen předložit v rámci 

řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby či zařízení. Určitou výjimku zakotvuje 

ustanovení § 18 odst. 2 Horního zákona, které umožňuje umístit stavbu nebo zařízení, 

které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, v chráněném ložiskovém území, 

jestliže je to nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu. V těchto případech je 

stanovena pouze povinnost dbát o co nejmenší narušení využití nerostného bohatství, 

přičemž ve zvláště odůvodněných případech lze připustit i znemožnění nebo ztížení 

dobývání výhradních ložisek nerostů. Závěrem zbývá doplnit povinnost vlastníka 

provést ochranná opatření na uvedených stavbách a zařízeních na základě nařízení 

příslušného stavebního úřadu po dohodě s obvodním báňským úřadem jako nezbytnou 

úpravu dle ustanovení § 33 odst. 6 Horního zákona. 

Na etapu vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, navazuje etapa dobývání nerostů, 

přičemž samotné těžbě obvykle bezprostředně předchází příprava dobývání ložiska. 

Z pohledu omezení vlastnického práva je nejdůležitějším stadiem správní řízení 

o stanovení dobývacího prostoru, jež má charakter rozhodnutí o využití území.
191

 

Institut dobývacího prostoru je používán jen pro ložiska vyhrazených nerostů.
192

 

Vlastníci pozemků, kteří mohou být rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru 

přímo dotčeni, jsou účastníky daného správního řízení a mají možnost uplatnit své 

návrhy a připomínky nejpozději při ústním jednání. Podle § 28 odst. 8 Horního zákona 
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 Ustanovení § 80 odst. 2 písm. b) StavZ. 
192

 Pro těžbu ložisek nevyhrazených nerostů se oprávnění k dobývání povoluje územním 

rozhodnutím o využití území podle § 80 odst. 1 StavZ. 
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dochází v rámci rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru k jeho vymezení 

obvodním báňským úřadem a stanovení podmínek, kterými se zabezpečí zákonem 

chráněné obecné zájmy v území a k rozhodnutí o námitkách účastníků řízení. 

Pravomocnému rozhodnutí se vlastníci dotčených pozemků musí podrobit.
193

   

Posledním zákonem, kterému bude v rámci této podkapitoly věnována pozornost, je 

Zákon o myslivosti. Zákon o myslivosti omezuje obsah vlastnického práva k pozemkům 

v souvislosti s institutem užívání honebních pozemků, které podle 

ustanovení § 2 písm. h) MyslZ tvoří součást práva myslivosti. Právní úpravu tvorby 

a využití honiteb zakotvují ustanovení § 17 – 34 MyslZ, přičemž myslivost lze 

provozovat pouze v rámci uznané honitby, která je tvořena souvislými honebními 

pozemky.
194

 Honitba se dále člení na honitbu vlastní, která je v souladu 

s ustanovením § 18 odst. 2 MyslZ tvořena honebními pozemky jednoho vlastníka, 

a dále společenstevní honitbu, která je dle ustanovení § 18 odst. 3 MyslZ tvořena 

honebními pozemky honebního společenstva, které je právnickou osobou založenou dle 

Zákona o myslivosti a jejímiž členy mohou být pouze vlastníci jednotlivých honebních 

pozemků. Omezení výkonu vlastnického práva související s obhospodařováním 

honebních pozemků je upraveno v ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) MyslZ, které 

zakotvuje oznamovací povinnost vlastníků či nájemců honebních pozemků vůči 

uživateli honitby jakožto prevenci škod způsobených na zvěři. K dalšímu omezení 

vlastnictví dochází na základě ustanovení § 30 MyslZ, které umožňuje přičlenění 

pozemku třetí osoby bez jejího souhlasu k jednotlivým honitbám na základě rozhodnutí 

orgánu státní správy myslivosti. Vlastníkům těchto přičleněných pozemků náleží 

od držitele honitby každoroční náhrada. Pokud by třetí osoba s přičleněním svého 

pozemku k honitbě souhlasila, postupuje se podle ustanovení § 18 odst. 4 MyslZ.
195
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 Viz PAVLORKOVÁ, Eva. Jak se zapojit do povolování těžby? Ekologický právní servis. 

Dostupné na http://www.eps.cz/poradna/kategorie/hornictvi-doly-lomy [cit. 5. 6. 2013].    
194

 Ustanovení § 2 písm. e) a f) MyslZ: „… e) nehonebními pozemky jsou pozemky uvnitř hranice 

současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud 

nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky 

řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, 

letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny 

rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, f) honebními pozemky všechny pozemky v písmenu e) 

neuvedené…“  
195

 Dané ustanovení umožňuje uzavření dohody o přičlenění pozemku mezi vlastníkem honebních 

pozemků a třetí osobou. 
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Osoba, jejíž pozemek tvoří součást honitby, je povinna strpět užívání svého pozemku 

k výkonu práva myslivosti.  

Kolizí práva myslivosti a vlastnického práva se detailně zabýval i Ústavní soud ČR 

v nálezu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03.
196

 Nálezem bylo judikováno, že 

„realizace myslivosti a práva myslivosti je v obecné rovině legitimním omezením 

vlastnického práva,“ a že „vlastník honebního pozemku má nárok, aby byl jeho pozemek 

za nehonební prohlášen buď z důvodu nutnosti chránit jiné ústavně zaručené právo 

vylučující svou podstatou právo myslivosti (například smýšlení vlastníka podle čl. 15 

odst. 1 Listiny), nebo v situacích, kdy přestane být jinak legitimní omezení vlastníka 

z důvodu práva myslivosti proporcionální, například tehdy, pokud důvod na straně 

vlastníka spočívá v povaze využívání pozemku ke specifické podnikatelské činnosti, 

která by byla honebním užíváním pozemku výrazně omezena.“ Na nevýhody, které 

plynou z vyloučení pozemku z honitby, upozorňuje Tesner, který hovoří o mechanismu 

vyvažování jednotlivých zájmů v rámci tohoto institutu, což v praxi znamená, že 

„vlastník při vyloučení pozemku ztrácí možnost pobírat finanční náhradu za přičlenění 

pozemku a především ztrátu možnosti domáhat se náhrady škody způsobené zvěří 

na těchto pozemcích.“
197

 Lze shrnout, že Ústavní soud dospěl k názoru, že „dochází-li 

při výkonu práva myslivosti užíváním honebních pozemků k zásahu do ústavně 

garantovaných práv vlastníků honebních pozemků, jedná se o omezení, která jsou 

proporcionální z hlediska cíle a účelu, k němuž právo myslivosti směřuje; taková 

omezení se tedy nacházejí v mezích ústavnosti,“ přičemž „v případě, že by – například 

shromažďováním většího množství zvěře u napajedla – došlo ke vzniku škody, má 

vlastník možnost domáhat se náhrady škody za pomoci mechanismu, který napadený 

zákon předpokládá.“ Konkrétně v ustanovení § 52 a násl. MyslZ, případně může 

vlastník požádat o prohlášení pozemku za nehonební dle § 17 odst. 2 MyslZ.  

S názorem Ústavního soudu ohledně náhrady škody při omezení vlastnického práva 

nad rámec proporcionality ostře polemizuje Kocourek, který upozorňuje na nesprávnost 

daného tvrzení, jelikož při omezení vlastnického práva nelze automaticky hovořit 

                                                 
196

 Dostupné v systému ASPI. 
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 Viz TESNER, Zdeněk. Řešení střetu zájmů v území z hlediska zákona o myslivosti (2001). Dny 

práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masarykova Universita, 

2009, s. 2206. Dostupné na http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/sbornik/sbornik.pdf 

[cit. 12. 4. 2013]. 
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o vzniku škody, která by předpokládala protiprávní jednání, nýbrž se jedná o náhradu 

újmy dle čl. 11 odst. 4 Listiny, jelikož omezení vlastnického práva je vykonáváno 

na základě čl. 7 Ústavy, tj. v souladu s právním řádem.
198

 S ohledem na další 

argumentaci Ústavního soudu považuji jeho citované stanovisko nanejvýše za nepřesně 

vyjádřené, z čehož vyplývá Kocourkovo neporozumění a polemika. Stanovisko 

Ústavního soudu lze totiž vyložit i tak, že za přičlenění honebních pozemků, které je 

proporcionálním omezením vlastnického práva ve vztahu ke sledovaným cílům, náleží 

v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny náhrada dle ustanovení § 30 odst. 2 MyslZ, zatímco 

za omezení vlastnictví nad rámec proporcionality, kterým je i například povinnost strpět 

škodu způsobenou zvěří, náleží náhrada této škody dle § 52 MyslZ, jelikož se zde 

nemůže jednat o klasickou občanskoprávní odpovědnost, poněvadž uživatel honitby 

není vlastníkem zvěře. Samozřejmě je však nezbytné podotknout, že stanoviska 

Ústavního soudu by měla být vyjadřována pregnantně, aby neumožňovala dvojí výklad. 

Mezi další omezení výkonu vlastnického práva k pozemkům lze zařadit povinnosti 

vyplývající z ustanovení § 9 odst. 2 a 3 MyslZ, které spočívají v povinnosti vlastníka 

strpět umístění slanisek, napajedel nebo zařízení pro přikrmování zvěře na základě 

rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti i bez souhlasu vlastníka dotčeného pozemku 

a dále v povinnosti vlastníka zdržet se určitých činností na základě nařízení orgánu 

státní správy myslivosti vydaného na žádost uživatele honitby, přičemž tímto nařízením 

nesmí být dotčena hospodářská činnost vlastníka či nájemce pozemku.
199

 

v. Nový občanský zákoník 

V souvislosti s vymezením základních druhů pozemků je pro úplnost vhodné 

upozornit také na soukromoprávní úpravu obsaženou v Novém občanském zákoníku, 

která se dané problematiky dotýká. V ustanoveních Nového občanského zákoníku 

nalezneme zmínku o lesních pozemcích, zemědělských pozemcích a pozemcích 

tvořících koryto vodního toku.   

                                                 
198

 Blíže KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 152 – 153.  
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 Například zákaz vstupu do honitby nebo omezení zájmových činností. 
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Na rozdíl od současného Občanského zákoníku, který se lesním pozemkům věnuje 

pouze v souvislosti s nájemním vztahem,
200

 věnuje Nový občanský zákoník lesním 

pozemkům větší pozornost. Omezením vlastnického práva vlastníka lesního pozemku 

se zabývá především v ustanovení § 1261 NOZ, které je zaměřeno na právní úpravu 

služebností.
201

 Uvedené ustanovení umožňuje zatížit lesní pozemek pozemkovou 

služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů jen smlouvou, 

pořízením pro případ smrti nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Z jazykového 

výkladu tohoto ustanovení lze dovodit, že jiný způsob zatížení lesního pozemku 

vyjmenovanými služebnostmi je vyloučen. Otázkou však zůstává, jak nahlížet na rozpor 

citovaného ustanovení s ustanovením § 19 LesZ, které umožňuje sběr lesních plodů 

pro vlastní potřebu. Fakticky se jedná o věcné břemeno, které vzniká ex lege. Nový 

občanský zákoník však tuto variantu vylučuje. Jelikož je Lesní zákon normou práva 

veřejného a Nový občanský zákoník je základní normou práva soukromého, dochází 

zde ke střetu práva veřejného a soukromého, pro nějž neexistuje obecné řešení. 

Při řešení tohoto sporu je nutné vycházet z definice práva soukromého, kterou obsahuje 

ustanovení § 1 odst. 1 NOZ: „Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva 

a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého 

práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“ Z uvedené definice lze dovodit, že 

i uplatňování práva veřejného je nezávislé na uplatňování práva soukromého, čímž 

docházíme k výkladu, že ačkoli Nový občanský zákoník výslovně vylučuje možnost 

založení služebnosti braní lesních plodů jiným způsobem, než které sám definuje, 

zůstává právní úprava obsažená v Lesním zákoně beze změn, tj. dochází k založení 

věcného břemene ex lege podle ustanovení § 19 LesZ. Uvedené řešení považuji jako 

jediné možné a logické, jelikož obě právní úpravy sledují vlastní a odlišné cíle, k jejichž 

naplnění využívají různých institutů. Cílem soukromoprávní úpravy je regulace 

vzájemných soukromých práv a povinností subjektivní povahy, zatímco účelem 

veřejnoprávní úpravy je regulovat vztah soukromých osob a orgánů veřejné moci, 
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 Ačkoli Občanský zákoník neobsahuje definici pojmu lesní pozemek lze s odůvodněním zákonného 

odkazu v rámci § 677 odst. 2 ObčZ na Lesní zákon dovodit, že obsah pojmu je totožný s jeho obsahem 

v Lesním zákoně. Obdobná situace platí i pro Nový občanský zákoník. 
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 V terminologii dnešního Občanského zákoníku hovoříme o věcných břemenech. 
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případně mezi orgány veřejné moci navzájem.
202

 Jelikož nelze zcela vyloučit překryv 

těchto úprav a s ohledem na naplnění jejich cílů, je nezbytné nevylučovat použití 

ustanovení jedné úpravy ustanoveními úpravy druhé. Jiný přístup by dříve nebo později 

dosáhl zmaření účelu jedné z nich, což lze považovat za zcela nežádoucí.  

K uvedenému ustanovení upravujícímu možnost vzniku služebností k lesním 

pozemkům je nutné doplnit, že případná služebnost pastvy nebo právo průhonu dobytka 

musí být v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. n) LesZ, tj. nesmí být umožněna 

pastva dobytka, výběh hospodářských zvířat a průhon dobytka lesními porosty, aby 

nedošlo k jejich poškození. Zákaz zřízení práva pastvy dobytka na pozemcích s lesními 

porosty, tj. shodně jako Lesní zákon, který hovoří o lesích, výslovně upravuje 

i ustanovení § 1279 odst. 2 NOZ. Odlišnou úpravu nalezneme u průhonu dobytka 

lesními porosty, kdy právní úpravou služebnosti průhonu v ustanovení 

§ 1275 odst. 2 NOZ dochází k výslovnému rozšíření daného zákazu na průhon přes 

veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa, zatímco Lesní zákon vztahuje daný zákaz 

pouze k lesům. Citovaná úprava Nového občanského zákoníku působí částečně 

zmatečně, jelikož rozšiřuje dosah veřejnoprávních povinností uložených Lesním 

zákonem, přičemž dle důvodové zprávy se nejedná o pochybení, jak by se mohlo 

na první pohled zdát, ale skutečně o záměr zákonodárce.
203

 Jak bylo řečeno výše, 

jelikož dochází k aplikaci práva soukromého nezávisle na právu veřejném a opačně, 

v konečném důsledku přináší Nový občanský zákoník rozšíření právní úpravy omezení 

vlastníka pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tuto dvojkolejnost úpravy lze 

považovat za značně problematickou a nevhodnou, jelikož pokud chtěl zákonodárce 

rozšířit omezení vlastnictví k daným pozemkům, měl tak učinit při novele Lesního 

zákona a nikoli prostřednictvím soukromoprávní rekodifikace.  

Druhou skupinou pozemků, kterým se Občanský zákoník věnuje stejně jako lesním 

pozemkům pouze v rámci právní úpravy nájemních vztahů, konkrétně v ustanoveních 
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 O vztahu práva veřejného a soukromého pojednává velmi podrobně Důvodová zpráva k Novému 

občanskému zákoníku, s. 26 – 33. Dostupné na http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf [cit. 30. 3. 2013]. 
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§ 671 odst. 2 a § 673 ObčZ,
204

 jsou pozemky zemědělské. I těmto pozemkům věnuje 

Nový občanský zákoník oproti současné úpravě větší pozornost. 

Ustanovení § 1142 odst. 2 NOZ omezuje možnosti spoluvlastníků zemědělských 

pozemků v případě, že nedojde k jejich dohodě o rozdělení, případně zrušení 

spoluvlastnictví. Zákonodárce za této situace podpořil hospodářský význam 

zemědělských pozemků, který vyjadřují normy veřejnoprávní, a umožnil při dělení 

vznik pouze pozemků účelně obdělávatelných, jak vzhledem k rozloze, tak i k možnosti 

stálého přístupu k nim. Bez dodržení této zásady není rozdělení zemědělských pozemků 

ve spoluvlastnictví možné a nastupuje použití úpravy obsažené 

v ustanovení § 1147 NOZ, která spočívá v přikázání zemědělského pozemku soudem 

za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný 

ze spoluvlastníků, nařídí soud prodej zemědělského pozemku ve veřejné dražbě.
205

 

Otázkou zůstává, které pozemky považuje Nový občanský zákoník za zemědělské, 

jelikož sám výklad tohoto pojmu neobsahuje. Jako nejlogičtější se zdá být výklad, kdy 

využijeme zákonné definice zemědělských pozemků, která je uvedena 

v ustanovení § 2 odst. 3 KatZ.
206

 Z této definice vyplývá, že obsah pojmu není totožný 

s obsahem pojmu zemědělského půdního fondu. První rozdíl nalezneme v používané 

terminologii, kdy namísto kategorie trvalých travních porostů, definice zemědělského 

půdního fondu hovoří o loukách a pastvinách. Druhou a skutečně podstatnou odlišností 

je nezahrnutí půdy dočasně neobdělávané, rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže 

a půdy doprovodné, která je potřebná k zajišťování zemědělské výroby. Tyto dvě 

kategorie pozemků pod uvedené ustanovení zjevně nespadají a omezení při dělení 

spoluvlastnictví na ně nelze aplikovat. I při využití této zákonné analogie nesmíme 

opomíjet skutečnost, že definice je obsažena v předpisech práva veřejného, a proto 

nemusí být plně aplikovatelná pro právo soukromé vzhledem 

k ustanovení § 1 odst. 1 NOZ.
207

 

                                                 
204

 Citovaná ustanovení obsahují úpravu splatnosti nájemného a výpovědi nájmu. 
205

 Při rozdělení zemědělských pozemků je nutné přihlédnout také ke vhodné době pro jejich 

rozdělení, tj. zpravidla v období po sklizni, jak vyžaduje ustanovení § 1140 odst. 2 věta druhá NOZ. 
206

 Viz kapitola 3.1.1.1. 
207

 Pro úplnost lze zmínit novou úpravu zemědělského pachtu, který se vztahuje k pozemkům 

zemědělským i lesním a je upraven v ustanovení § 2345 a násl. NOZ. Na rozdíl od nájmu dochází při 

pachtu nejen k dočasnému užívaní propachtovaného pozemku, ale též k jeho požívání, tj. pachtýř pomocí 

obhospodařování věci získává plody, které si zároveň přivlastňuje. 
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Poslední skupinou pozemků, kterým se Nový občanský zákoník věnuje v souvislosti 

s originárním nabytím vlastnického práva prostřednictvím naplavenin a strží 

v ustanoveních § 1068 – 1071 NOZ jsou pozemky tvořící koryta vodních toků. 

Z dalších ustanovení lze zmínit ustanovení § 1272 NOZ, které se týká práva na vodu 

a které upravuje přístup na pozemek, na kterém se tato voda nachází,
208

 a dále 

ustanovení § 1273 NOZ, které upravuje služebnost rozlivu. Na základě tohoto věcného 

břemene je vlastník vodního díla oprávněn na služebném pozemku rozlévat vodu a mít 

a udržovat na něm obslužná zařízení. V souladu s ustanovením § 1260 odst. 1 NOZ lze 

služebnost rozlivu nabýt „smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením 

po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností 

zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost nabývá 

v případech stanovených zákonem.“ V budoucnu si lze velmi reálně představit, že 

zákonné zřízení služebnosti rozlivu bude hojně využíváno v souvislosti se snahou 

o snížení škod při povodních a samozřejmě i s ochranou před nimi.
209

   

3.1.2 Omezení vlastnického práva ve vztahu k rostlinám 

Další součástí životního prostředí, na jejíž ochraně participují i omezení výkonu 

vlastnického práva k ní, je rostlinstvo, které spolu s živočišstvem, do něhož patří 

i člověk, tvoří živou složku životního prostředí, tj. obnovitelné přírodní zdroje.
210

 

V následujícím výkladu se zaměřím na tři nejdůležitější zákony, které omezení 

vlastnictví zakotvují. Před vymezením jednotlivých zákonných povinností nejprve 

charakterizuji samotný pojem rostlina. Její legální definici nalezneme v několika 

právních předpisech, přičemž pro potřeby mé práce lze považovat za nejdůležitější 

definici rostliny obsaženou v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

                                                 
208

 Toto věcné břemeno je navázáno na jmenovitě určenou osobu, případně osobu charakterizovanou 

vlastnickým oprávněním k určitému pozemku, a proto není totožné s obecným nakládáním 

s povrchovými vodami, jak jej pro každého zakotvuje ustanovení § 6 VodZ.  
209

 Shodně BEZOUŠKA, Petr. Pestrost věcných břemen, aneb nejde jen o právo pastvy. 

www.ihned.cz [online]. 25. 3. 2013. Dostupné na http://zpravy.ihned.cz/c1-58675320-pestrost-vecnych-

bremen-aneb-nejde-jen-o-pravo-pastvy [cit. 6. 4. 2013]. 
210

 Viz DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 397. 
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předpisů (dále jen „Zákon o rostlinolékařské péči“ nebo „RostlZ“)
211

 a dále definici 

planě rostoucí rostliny vymezenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) ZoPK.
212

 Odlišnosti 

v obsahu obou definovaných termínů lze dovodit již z účelu těchto zákonů, kdy Zákon 

o rostlinolékařské péči upravuje všeobecnou ochranu rostlin, zatímco Zákon o ochraně 

přírody a krajiny je zaměřen na ochranu rostlin v jejich přirozeném prostředí. 

Pro potřeby mé práce budu v následujícím výkladu pracovat s obecnější definicí rostliny 

dle Zákona rostlinolékařské péči. 

Z pohledu vlastnického práva k rostlinám ještě připomenu skutečnost, že v souladu 

s ustanovením § 120 odst. 1 ObčZ, respektive § 507 NOZ, jsou rostliny považovány 

za součást pozemku, na němž rostou a jejich vlastníkem je tudíž vlastník daného 

pozemku. Ačkoli rostliny nejsou považovány za samostatný předmět vlastnického 

práva, je jejich funkce v rámci životního prostředí natolik zásadní, že zákonná úprava 

reguluje výkon vlastnického práva k nim nejen v rámci ochrany půdy, nýbrž též zcela 

samostatně. 

Nový občanský zákoník dále obsahuje ustanovení, která podrobněji upravují 

vlastnictví rostlin v některých sporných situacích. Typickým příkladem je institut 

smíšeného přírůstku upravený v ustanovení § 1088 NOZ, kdy se vlastník pozemku 

při osetí cizím semenem nebo osázení cizími rostlinami stává i vlastníkem tohoto 

přírůstku, přičemž pro vlastnictví rostlin je rozhodný okamžik zapuštění kořenů.    

a) Zákon o rostlinolékařské péči 

Základní omezení výkonu vlastnického práva k rostlinám, které se vztahuje 

na všechny subjekty bez ohledu na jejich povahu a jehož základním účelem je uchování 

zdraví rostlin, nalezneme v ustanovení § 3 RostlZ.
213

 Dané omezení vlastnictví spočívá 

v zákonných preventivních opatřeních proti šíření škodlivých organismů a ve vymezení 

                                                 
211

 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) RostlZ: „rostlinami se rozumí živé rostliny a živé části rostlin 

včetně semen.“ 
212

 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) ZoPK: „planě rostoucí rostlina (dále jen "rostlina") je jedinec 

nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou 

jsou všechny její podzemní i nadzemní části.“  
213

 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) RostlZ je v praxi nejčastěji využíváno k postihu osob, které 

náležitě nedbají o stav svých pozemků a neprovádějí pravidelné sečení trávy, čímž dochází k rozšiřování 

škodlivých organismů včetně plevele na okolní pozemky. Osoby, které nepostupují v souladu 

s citovaným ustanovením, mohou být rostlinolékařskou správou sankcionovány pokutou uloženou podle 

ustanovení § 79b odst. 1 písm. a), resp. § 79f odst. 1 písm. a) RostlZ. 
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dovolených způsobů ošetřování rostlin v případě výskytu škůdců. Další zákonná 

ustanovení, zejména § 7 a 14 RostlZ,
214

 obsahují omezení výkonu vlastnického práva 

při transportu určitých druhů rostlin.  

b) Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon o ochraně přírody a krajiny zakotvuje dva základní režimy omezení 

vlastnického práva s ohledem na význam jednotlivých druhů rostlin. Jedná se o obecnou 

ochranu rostlin, která je obsažena v ustanovení § 5 a násl. ZoPK, a dále o ochranu 

zvláště chráněných rostlin upravenou v ustanovení § 48 a násl. ZoPK. Pro obecnou 

ochranu rostlin jsou charakteristická omezení, jejichž cílem je udržet existenci všech 

druhů rostlin, pokud jejich hubení není prováděno v souladu s jiným právním 

předpisem.
215

 Naproti tomu zvýšená ochrana zvláště chráněných rostlin je zaměřena 

na druhy rostlin, které jsou již ohrožené, vzácné nebo vědecky či kulturně velmi 

významné, přičemž výjimku ze zákonných omezení může udělit pouze orgán ochrany 

přírody za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 56 ZoPK.
216

 

Kromě těchto dvou ochranných režimů nalezneme v zákoně též ustanovení 

směřující na ochranu dřevin rostoucích mimo les, konkrétně se jedná o ustanovení § 7 -

 9 ZoPK a přísnější ochranu v případě památných stromů upravenou v ustanovení 

§ 46 ZoPK. Základní omezení výkonu vlastnického práva se vztahuje k možnosti kácení 

těchto dřevin, k němuž je obecně vyžadováno povolení orgánu ochrany přírody, pokud 

není naplněna některá za zákonných výjimek.
217

 Další důležitou komisivní povinností, 

                                                 
214

 Například výčet rostlinných druhů, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území EU a dále 

výčet druhů rostlin, které smějí být přemisťovány v rámci EU pouze s tzv. rostlinolékařským pasem.  
215

 Jedná se o povinnosti postupovat při provádění zemědělských, lesnických a jiných druhů prací 

tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a dále o regulaci rozšiřování nepůvodních druhů 

rostlin. Blíže STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 

rozmanitost. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 425 – 426.  
216

 Základní omezení spočívá v zákazu s těmito druhy rostlin jakkoli nakládat, tj. sbírat je, 

poškozovat, trhat, držet, pěstovat, prodávat atd., pokud se na ně nevztahuje některá ze zákonných 

výjimek. Blíže tamtéž, s. 428 – 429. 
217

 Dle Zákona o ochraně přírody a krajiny není povolení třeba v případě kácení z důvodů pěstebních, 

při údržbě břehových porostů, z důvodů provozování elektrizační a plynárenské soustavy a ze zdravotních 

důvodů. Dále není povolení ke kácení vyžadováno v případě, kdy stav dřeviny bezprostředně ohrožuje 

život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Poslední skupinu výjimek tvoří dřeviny, které 

nedosahují stanovené velikosti nebo splňují určité charakteristiky, které stanoví Ministerstvo životního 

prostředí obecně závazným právním předpisem. Tímto předpisem je vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení, která nabyla účinnosti dne 15. 7. 2013 a která odstranila obligatornost 

povolení pro kácení dřevin na zahradách, pokud tyto dřeviny nejsou součástí stromořadí či významného 
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kterou nalezneme v ustanovení § 7 odst. 2 ZoPK, je povinnost pečovat o dřeviny, 

zejména je ošetřovat a udržovat. K nejvýraznějšímu zásahu do vlastnictví dochází 

v případě památných stromů, kdy vyjma omezení vztahujících se k památnému stromu 

dochází ke vzniku zákonného ochranného pásma, jehož velikost je závislá na průměru 

kmene konkrétního stromu. V daném pásmu dochází k zákazu všech činností, které by 

mohly být pro památný strom škodlivé. S ohledem na znění 

ustanovení § 46 odst. 3 ZoPK nelze vyloučit i vznik většího ochranného pásma, než 

které je odvozené od průměru kmene, na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. 

V případě daného omezení výkonu vlastnického práva nelze vyloučit, že nedojde 

i k omezení vlastníka sousedního pozemku. S ohledem na intenzitu zásahu 

do vlastnických oprávnění obsahuje zákon v ustanovení § 58 ZoPK úpravu finanční 

náhrady. S ohledem na efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků 

ze státního rozpočtu
218

 lze dovodit, že náhrada může být poskytnuta pouze v případě, že 

nedojde ke zrušení ochrany památného stromu podle ustanovení § 46 odst. 4 ZoPK,
 

tj. jiný veřejný zájem nepřeváží nad zájmem ochrany přírody nebo nedojde ke zrušení 

v zájmu ochrany přírody.
219

 Dané zrušení musí být individuálně pravomocně povoleno 

orgánem ochrany přírody.
220

   

c) Lesní zákon 

Posledním právním předpisem, kterému se budu v rámci této podkapitoly věnovat, 

je Lesní zákon. Na rozdíl od Zákona o ochraně přírody a krajiny je zaměření Lesního 

zákona užší, když neomezuje výkon vlastnického práva k jiným než lesním porostům 

a rostlinám tvořícím jejich prostředí. Nejobecnější omezení, které spočívá v ochraně 

zachování lesa jako celku, nalezneme v ustanovení § 11 odst. 1 a 2 LesZ.
221

 Podrobná 

                                                                                                                                               
krajinného prvku. Nově je posílena ochrana stromořadí a ochrana souvislých zapojených porostů dřevin 

přesahujících 40 m2. 
218

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
219

 Obdobně též KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch 

ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 109. 
220

 Viz STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 

rozmanitost. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 496 – 497. 
221

 Ustanovení § 11 odst. 1 a 2 LesZ: „(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování 

nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. 

(2) Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných 

vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) 

genofond lesních dřevin.“ 
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závazná úprava vztahující se na vlastníky lesních porostů se týká těžby dříví a je 

obsažena v ustanovení § 33 LesZ.
222

 Při těžbě dříví je zákonem preferována těžba 

nahodilá,
223

 která musí být při vzniku holiny o výměře větší než 0,2 ha 14 dní předem 

oznámena orgánu státní správy lesů.  

Kromě těžby dříví je vlastník lesních porostů omezován při výkonu vlastnického 

práva též v oblasti obnovy a výchovy lesních porostů povinnostmi zakotvenými 

v ustanovení § 31 LesZ. Mezi základní povinnosti patří „obnovovat lesní porosty 

stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval 

jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa.“ Vlastník lesních 

porostů je dále omezován určitou hodnotou zakmenění porostu, kterou nesmí úmyslnou 

těžbou snížit.      

Dalším omezením, které směřuje vůči vlastníkům lesů, je povinnost strpět provádění 

inventarizace lesů, kdy dochází ke zjišťování skutečného stavu lesů na území České 

republiky na základě ustanovení § 28 LesZ. Náklady na provádění inventarizace nese 

stát.  

3.1.3 Omezení vlastnického práva ve vztahu k živočichům 

V návaznosti na výklad o vlastnictví živočichů provedený v kapitole 2.4 se 

v následujících pasážích zaměřím na zákonná omezení při výkonu vlastnického práva 

k živočichům jakožto součásti životního prostředí. Obdobně jako v úpravě týkající se 

omezení výkonu vlastnického práva k rostlinám, i zde zákonodárce reflektuje zvláštní 

význam a povahu živočichů pomocí speciální právní úpravy. Na rozdíl od rostlin jsou 

však živočichové pokládáni za samostatný předmět vlastnického práva, kdy k jeho 

vzniku dochází různými způsoby upravenými v Občanském zákoníku, respektive 

v Novém občanském zákoníku, přičemž vznik vlastnického práva k volně žijícím 

živočichům je velmi výrazně ovlivněn veřejnoprávními předpisy.
224

 Jelikož meze 

                                                 
222

 Zákon o ochraně přírody a krajiny a Lesní zákon však nejsou jedinými právními předpisy 

regulujícími odstraňování dřevin. Jako příklad lze uvést ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) VodZ, které 

stanoví povinnost vlastníka vodního díla odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před 

povodněmi, ke vzdouvání vody nebo k akumulaci vody. 
223

 Dle ustanovení § 2 písm. n) LesZ je těžbou nahodilou „těžba prováděná za účelem zpracování 

stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených.“ 
224

 Viz kapitola 2.4. 
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výkonu vlastnického práva nejsou upraveny jen soukromoprávními předpisy, zaměřím 

se v následujícím výkladu na nejdůležitější omezení vyplývající z předpisů práva 

veřejného. 

a) Zákon o ochraně zvířat 

Nejdůležitějším veřejnoprávním předpisem, který reguluje výkon vlastnického práva 

ke zvířatům,
225

 je Zákon o ochraně zvířat, jehož účelem je podle ustanovení § 1 „chránit 

zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, 

poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť 

i z nedbalosti, člověkem.“ Jelikož by výklad tohoto zákona vystačil na samostatnou 

práci, upozorním pouze na nejdůležitější omezení výkonu vlastnických práv. Veškerá 

omezení uložená tímto zákonem vycházejí z etických zásad vztahu člověka ke zvířatům. 

Základní omezení výkonu vlastnického práva ke zvířatům nalezneme v ustanovení 

§ 2 OchrZvZ, které všem subjektům zakazuje týrání zvířat bez ohledu na jejich právní 

postavení ke konkrétnímu zvířeti. Pojem týrání je definován taxativním výčtem činností 

v ustanovení § 4 OchrZvZ. Za výkladově nejzajímavější považuji zákaz chovu zvířat 

v nevhodných podmínkách a zákaz překrmovat zvířata. Stanovit přesné hranice, kdy se 

v těchto dvou případech již skutečně jedná o týrání zvířat, je dle mého názoru téměř 

nemožné, jelikož každý vnímá tato kritéria velmi subjektivně, a proto je úkolem 

příslušného orgánu veterinární správy, případně soudu, nalézat tyto hranice při řešení 

konkrétních případů.  

Kromě zákazu týrání zvířat včetně jeho propagace obsahuje Zákon o ochraně zvířat 

další omezení spočívající v zákazu zvíře bez důvodu usmrtit, jež je vymezeno 

v ustanovení § 5 OchrZvZ. Důvody pro usmrcení zvířete upravuje zákon taxativním 

výčtem.
226

 Obdobně jako u zákazu týrání zvířat se i zde dané omezení vztahuje nejen 

na vlastníky zvířat, nýbrž na veškeré subjekty, které by zvíře usmrcovaly. Právní úprava 

                                                 
225

 Rozdíl mezi pojmem živočich a zvíře viz kapitola 2.4. 
226

 V případě usmrcení zvířete bez naplnění některého ze zákonných důvodů, půjde o spáchání 

správního deliktu, který je podle ustanovení § 27 odst. 12 písm. a) a § 27a odst. 20 písm. a) OchrZvZ 

sankcionován pokutou. Při usmrcení zvířete v rozporu se zákonnými omezeními může namísto správní 

odpovědnosti v závislosti na konkrétních skutkových okolností nastoupit i odpovědnost trestní, konkrétně 

spáchání trestného činu týrání zvířat podle ustanovení 

§ 302 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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ochrany zvířat před usmrcováním je doprovázena detailní úpravou způsobů a podmínek, 

za nichž lze zvíře usmrtit, a to v ustanovení § 5a a násl. OchrZvZ.  

Další omezení výkonu vlastnického práva ke zvířatům spočívá v zákazu zvíře 

opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat, kromě jeho vypuštění do přirozeného 

prostředí v souladu s ustanovením § 6 OchrZvZ.
227

 

Vedle již shora citovaných omezení vlastnického práva ke zvířatům obsahuje Zákon 

o ochraně zvířat ještě zvláštní úpravu vztahující se k veřejným vystoupením zvířat, 

k přepravě zvířat a k provádění pokusů na zvířatech.
228

  

b) Veterinární zákon 

Druhým veřejnoprávním předpisem, který výrazněji omezuje výkon vlastnického 

práva ke zvířatům, je zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veterinární zákon“ nebo 

„VetZ“). Účel Veterinárního zákona je definován v ustanovení § 1, přičemž z pohledu 

omezení výkonu vlastnického práva se bude jednat především o omezení související 

s veterinární péčí, jejíž složkou je péče o zdraví zvířat a jeho ochrana, která je výslovně 

upravena v ustanovení § 2 písm. a) VetZ. Péče o zdraví zvířat zahrnuje zejména 

povinnost předcházet vzniku a šíření nákazy a jiných onemocnění. Veškerá zákonná 

omezení jsou aplikována nejen na vlastníky zvířat, nýbrž na všechny chovatele zvířat.
229

 

Základní povinnosti chovatelů směřující k ochraně zdraví zvířat taxativně vypočítává 

ustanovení § 4 VetZ. Jedná se například o stanovení způsobu, prostředí a podmínek, 

v nichž lze zvířata chovat nebo povinnost v odůvodněných případech požádat 

o odbornou veterinární pomoc.  

 

                                                 
227

 Srov. právní úpravu záchranných stanic obsaženou v ustanovení § 5 ZoPK, která umožňuje 

navrácení volně žijících živočichů do přírody a jejich zapojení do volně žijící populace. 
228

 Více STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 

rozmanitost. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 479 – 480. Též PRCHALOVÁ, Jana. Obecná ochrana 

zvířat z hlediska různých zákonů. In STEJSKAL, Vojtěch; LESKOVJAN, Martin. Člověk a zvíře – 

v zajetí či v péči? Aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2011. s. 67 a násl. 
229

 Chovatelem je dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) VetZ „každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo 

drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.“  
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3.2 Omezení vlastnického práva individuálním správním aktem 

Dalším způsobem, kterým může dojít k omezení výkonu vlastnického práva 

ve vztahu k součástem životního prostředí, je vydání aktu aplikace práva správním 

orgánem, který stanoví konkrétní podmínky a meze výkonu vlastnického práva. 

Na rozdíl od zákonných omezení je tento institut využíván v situacích, které nelze 

dostatečně generalizovat a je nezbytné zkoumat a přihlížet k jedinečnosti každého 

případu. Individuální správní akt je výsledkem rozhodovacího procesu, v němž správní 

orgán zkoumá konkrétní práva a povinnosti určité osoby. Nejčastěji se bude jednat 

o správní rozhodnutí vydané v rámci správního řízení, které je upraveno v ustanovení 

§ 9 a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Správní řád“ nebo „SŘ“).  

Ke správnímu řízení a k vydání správního rozhodnutí dochází typicky v situacích, 

kdy správní orgán uděluje na základě zákonného zmocnění určitá povolení a souhlasy, 

které jsou doprovázeny stanovením omezujících podmínek, a dále při protiprávním 

jednání či stavu, kdy správní orgán ukládá nápravná opatření, která musí vlastník 

jakožto původce protiprávního jednání nebo stavu provést nebo strpět jejich 

provedení.
230

 

3.2.1 Individuální správní akty vydávané dle složkových předpisů 

Omezení výkonu vlastnického práva formou správního rozhodnutí zakotvuje celá 

řada právních předpisů na úseku ochrany práva životního prostředí. Pro ilustraci uvedu 

jejich příkladný výčet. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny zakotvuje vydání správního rozhodnutí v případě 

vyhlášení přechodně chráněné plochy podle ustanovení § 13 ZoPK, v němž orgán 

ochrany přírody omezí takové využití území, které by zničilo, poškodilo nebo rušilo 

předmět ochrany. K omezení výkonu vlastnického práva dochází také na základě 

správního rozhodnutí o vyhlášení památného stromu dle ustanovení § 46 ZoPK. Kromě 

přímého omezení výkonu vlastnického práva k památnému stromu dochází i k dalším 

omezením, a to v rozsahu vymezeného ochranného pásma v okolí památného stromu. 

                                                 
230

 Např. dle ustanovení § 42 VodZ.  
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V rámci ochranného pásma je možné provádět vyjmenované činnosti pouze 

s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.  

Nejobecnějším zákonným zmocněním k vydání správního rozhodnutí orgánem 

ochrany přírody, kterým lze omezit kteroukoli dílčí složku vlastnického práva, je 

ustanovení § 66 ZoPK, které z důvodu ochrany obecně i zvláště chráněných částí 

přírody umožňuje stanovit podmínky, případně zákaz pro určité činnosti fyzických 

i právnických osob.
231

 Další správní rozhodnutí je vydáváno v souladu 

s ustanovením § 67 odst. 4 ZoPK a umožňuje postihnout investory v případech 

nezbytné ochrany přírody uložením náhradních opatření (například vybudování 

technických zábran), která budou zpravidla stanoveny jako podmínky vydávaných 

souhlasů či povolení podle části druhé až páté zákona. Závěrem ještě upozorním 

na správní rozhodnutí směřující ke zlepšování přírodního a krajinného prostředí, které je 

zakotveno v ustanovení § 68 odst. 3 ZoPK. Ačkoli zákon nehovoří, výslovně 

o správním rozhodnutí ale o „výzvě,“ dochází nepochybně i zde k jeho vydání, jelikož 

bez jeho existence by nemohlo docházet k provádění jakýchkoli zásahů ze strany 

orgánu ochrany přírody.
232

 V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. b) SŘ bude 

vlastník či nájemce dotčeného pozemku nepochybně účastníkem tohoto správního 

řízení. 

                                                 
231

 Blíže MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana a kolektiv. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 269.  
232

 K uvedenému závěru dospěl i Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08, v němž 

konstatoval, že „předmětnou výzvou je dotčena autoritativně právní sféra vlastníka (nájemce) pozemku. V 

důsledku nerealizace výzvy ze strany vlastníka pozemku vzniká oprávnění orgánu ochrany přírody (či 

třetí osoby) provádět konkrétní opatření a současně povinnost vlastníka pozemku povinnost strpět 

provádění tohoto opatření a povinnost umožnit osobám, které jej zajišťují, vstup na pozemky. Tedy je 

omezováno mj. vlastnické právo (jelikož opatření předpokládají, že na pozemcích budou ze strany orgánů 

ochrany přírody nebo ze strany jimi určených třetích osob prováděny úpravy, které jinak ve smyslu § 123 

občanského zákoníku přísluší výlučně jejich vlastníkovi), právo na ochranu soukromí, nedotknutelnost 

obydlí, autonomie vůle aj. Rovněž vzniká povinnost orgánu ochrany přírody vyrozumět vlastníky o 

rozsahu a době provádění opatření. Doručením výzvy dle napadeného ustanovení se vlastník 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). Na skutečném obsahu a významu uvedené výzvy (rozhodnutí v materiálním 

smyslu) ničeho nemění ani její zákonodárcem (nepřesně) zvolené označení, tj. "výzva" (nikoli kupř. 

"rozhodnutí"). V případě výzvy se proto jedná o individuální správní akt. Je tak aplikovatelný správní 

řád, skýtající vlastníkovi (nájemci) pozemku procesní ochranu jeho hmotných práv, přičemž posléze 

přichází v úvahu soudněsprávní ochrana.“ Dostupné v systému ASPI. Shodně též KOCOUREK, Tomáš. 

Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 

127 - 131. 
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Obdobně jako Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje i Lesní zákon mnohá 

ustanovení, která zakládají oprávnění orgánu státní správy lesů k vydání správních 

rozhodnutí. Jedná se například o opatření ukládaná v souvislosti 

se zajištěním bezpečnosti osob a majetku podle ustanovení § 22 odst. 2 LesZ, opatření 

sloužící k ochraně lesa při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese 

podle ustanovení § 32 odst. 2 LesZ anebo o opatření ve prospěch účelového 

hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení podle ustanovení 

§ 36 odst. 1 LesZ. 

Dalším zákonem upravujícím proces vydávání správních rozhodnutí je Zákon 

o ochraně zemědělského půdního fondu. V souladu s ustanovením § 2 odst. 3 ZZPF je 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu oprávněn správním rozhodnutím uložit 

změnu kultury zemědělské půdy. Ustanovení § 3 odst. 3 ZZPF zakotvuje možnost 

rozhodnout o uložení nápravných opatřeních v případě znečištění půdy či porušení 

jiného zákazu, přičemž nejzazším opatřením může být až zákaz použití 

kontaminovaného pozemku pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících 

do potravního řetězce. 

Posledním zákonem, na kterém budu demonstrovat četnost správních rozhodnutí 

vydávaných v rámci ochrany životního prostředí, je Vodní zákon. Typickým příkladem 

je vydání opatření obecné povahy pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů 

podle ustanovení § 30 odst. 1 VodZ. Opatření vydává příslušný vodoprávní úřad 

a stanoví v něm, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo 

zdravotní nezávaznost vodního zdroje nelze v ochranném pásmu provádět. 

3.2.2 Zákon o vyvlastnění 

Zvláštním právním předpisem, na základě kterého dochází k nejzávažnějšímu 

zásahu do vlastnického práva ex actu, je Zákon o vyvlastnění. Na rozdíl od složkových 

zákonů se nejedná o právní předpis, který by zakotvoval zvláštní vyvlastňovací důvody, 

ba naopak obsahuje obecnou úpravu omezení vlastnického práva a především procesní 

aspekty vyvlastňovacího řízení. Již v ustanovení § 2 písm. a) VyvlZ nalezneme základní 

definici vyvlastnění, jež v sobě zahrnuje nejen odnětí, ale též omezení vlastnického 

práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě 
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pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Prostřednictvím 

institutu vyvlastnění dochází k zásahu do vlastnického práva, a to ve veřejném zájmu, 

který je konkretizován účelem pro vyvlastnění vymezeným speciálním zákonem. 

Mezi další zákonem definované podmínky patří převaha veřejného zájmu, který musí 

být v rámci řízení prokázán, nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného, 

nemožnost dosažení stejného účelu dohodou nebo jiným způsobem, omezení 

vyvlastnění jen na rozsah nezbytný pro dosažení vyvlastňovacího účelu
233

 a neúspěch 

obligatorního jednání o uzavření smlouvy k získání potřebných práv. Smyslem celé 

právní úpravy je s ohledem na střet protichůdných zájmů dodržet zásadu proporcionality 

mezi dotčenými právy.  

Jak bylo uvedeno shora, Zákon o vyvlastnění neobsahuje žádný vyvlastňovací účel. 

Jednotlivé účely nalezneme ve zvláštních zákonech, přičemž v rámci vyvlastnění 

v zájmu ochrany životního prostředí půjde především o zákony složkové. Vedle 

složkových zákonů je nezbytné poukázat i na Stavební zákon, který obsahuje taxativní 

výčet účelů pro vyvlastnění v ustanovení § 170. Z pohledu ochrany životního prostředí 

lze za nejdůležitější účely pro vyvlastnění považovat zřízení veřejně prospěšné stavby 

dopravní a technické infrastruktury;
234

 veřejně prospěšného 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 a v neposlední řadě též asanaci území. Shora citované účely 

pro vyvlastnění musí být dle Stavebního zákona vymezeny v územně plánovací 

dokumentaci, zatímco pro účely vyvlastnění vymezené v jiných zákonech platí pouze 

požadavek zakotvený v ustanovení § 3 odst. 2 VyvlZ, tj. pokud sledují změnu ve využití 

                                                 
233

 Nad nezbytný rozsah k dosažení daného účelu lze pozemek, stavbu nebo její část vyvlastnit na 

žádost vyvlastňovaného dle ustanovení § 4 odst. 3 VyvlZ, avšak pouze za splnění předpokladu, že je není 

možné bez vyvlastňovaného pozemku či stavby užívat vůbec či s nepřiměřenými obtížemi. Břemeno 

tvrzení a dokazování ponese vyvlastňovaný v rámci vyvlastňovacího řízení. 
234

 Definici těchto pojmů obsahuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) StavZ, kdy dopravní 

infrastrukturou jsou „například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi 

souvisejících zařízení“ a technickou infrastrukturou jsou „vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby 

ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.“ Veřejně prospěšnou stavbou je dle 

§ 2 odst. 1 písm. l) StavZ „stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, 

kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.“ 
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nebo v prostorovém uspořádání území, musí být v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování. 

Vyjma relativně obecných účelů pro vyvlastnění uvedených ve Stavebním zákoně, 

nalezneme konkrétní účely i ve složkových zákonech. Nejasný význam má dnes 

ustanovení § 60 odst. 1 ZoPK,
235

 které hovoří o vyvlastnění nemovitosti či práva k ní 

za účelem ochrany přírody a krajiny, a to pouze v případě stanoveném zvláštním 

právním předpisem, přičemž odkaz směřuje k dnes již zrušenému stavebnímu zákonu 

(zákon č. 50/1976 Sb.), který byl s účinností od 1. 1. 2007 nahrazen Stavebním 

zákonem.
236

 Ačkoli Stavební zákon obsahuje výše uvedené obecné účely 

pro vyvlastnění, zůstává otázkou, zda lze za zvláštní právní předpis stanovující účely 

pro vyvlastnění považovat i samotný Zákon o ochraně přírody a krajiny, resp. zda tento 

zákon obsahuje nějaký účel pro vyvlastnění. Dané otázce se podrobně věnuje odborná 

literatura, přičemž lze nalézt i zcela protichůdná stanoviska. Zatímco Borovičková zcela 

jednoznačně konstatuje, že zákon žádné důvody vyvlastnění neobsahuje,
237

 Kocourek se 

vůči tomuto názoru striktně vymezuje a za účel pro vyvlastnění označuje samotnou 

ochranu přírody a krajiny. Ve své argumentaci odkazuje Kocourek na dostatečnou 

a podrobnou úpravu ochrany přírody a krajiny v ustanovení § 2 ZoPK, který dle něj 

jednotlivé účely pro vyvlastnění vypočítává.
238

 Ačkoli souhlasím s Kocourkovým 

názorem, že Zákon o ochraně přírody a krajiny je zvláštním zákonem a tudíž by mohl 

obsahovat účel pro vyvlastnění dle Zákona o vyvlastnění, nepovažuji obecné vymezení 

ochrany přírody a krajiny za dostatečně určité, tj. ze zákona není zcela zřejmé, že by 

tyto účely měly být považovány za účely pro vyvlastnění. S ohledem na závažnost 

institutu vyvlastnění musí být dle mého názoru veškeré podmínky vykládány 

restriktivně, aby nedošlo k jeho zneužití. Osobně se tedy přikláním ke stanovisku 

Borovičkové a s Kocourkovým názorem souhlasím pouze v rozsahu, že Zákon 

o ochraně přírody a krajiny by mohl být zvláštním právním předpisem, na který 
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 Shodně STAŠA, Josef in HENDRYCH, Dušan a kolektiv. Správní právo. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 345. 
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 Vzhledem k tomu, že odkaz v zákoně nemá normativní význam, mohlo by se teoreticky jednat i o 

jiný předpis než Stavební zákon. 
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 In MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana a kolektiv. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 260. 
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 In KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 

prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 73 – 74. 
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ustanovení odkazuje. V neposlední řadě lze poukázat na ustanovení § 4 odst. 1 ZoPK, 

které sice označuje tvorbu systému ekologické stability za veřejný zájem, avšak jeho 

statut účelu pro vyvlastnění nevyplývá z tohoto ustanovení, nýbrž z ustanovení 

§ 170 odst. 1 písm. b) StavZ.  

Ze složkových zákonů lze upozornit na Vodní zákon, třebaže obsahuje pouze jediný 

vyvlastňovací účel. První zmínku o vyvlastnění nalezneme v ustanovení 

§ 11 odst. 4 VodZ, které hovoří o možnosti vyvlastnit vodní dílo nebo zařízení 

k nakládání s vodami jako ultima ratio v případě nezbytného nakládání s vodami, a to 

ve veřejném zájmu za předpokladu, že oprávněný svého povolení zcela nebo z části 

neužívá. Ačkoli citované ustanovení obsahuje informaci o eventuálním vyvlastnění, 

nelze je považovat za samostatný vyvlastňovací účel, jelikož se jedná spíše o časové 

vymezení oprávnění vodoprávního úřadu uložit svým rozhodnutím dočasné omezení 

výkonu vlastnického práva.
239

 Dané ustanovení je značně problematické, jelikož tento 

vyvlastňovací účel není výslovně obsažen ani v § 170 StavZ, z čehož lze restriktivním 

výkladem dovodit, že se o vyvlastňovací účel fakticky nejedná a k vyvlastnění 

v takovém případě musí dojít pouze na základě aplikace jiného vyvlastňovacího 

účelu.
240

 Jediný skutečný vyvlastňovací účel nalezneme v ustanovení § 55a VodZ, které 

umožňuje vyvlastnění stavby či pozemku nezbytných pro uskutečnění veřejně 

prospěšných staveb na ochranu před povodněmi. S ohledem na koexistenci tohoto 

ustanovení a § 170 odst. 1 písm. b) StavZ je nezbytné doplnit, že s odůvodněním 

celistvosti právního řádu musí být zároveň naplněna i podmínka vymezení ve vydané 

územně plánovací dokumentaci, avšak nikoli s odkazem na ustanovení 

§ 170 odst. 1 písm. b) StavZ, nýbrž s odkazem na obecné vymezení veřejně prospěšné 

stavby v ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) StavZ.
241

 Na tento vyvlastňovací účel odkazuje 

i ustanovení § 68 odst. 1 VodZ, které se týká území určených k řízeným rozlivům 

povodní.  
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 Vyvlastňovací titul tohoto účelu byl původně v návrhu Vodního zákona zakotven, avšak v rámci 

legislativního procesu došlo k jeho vypuštění.  
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 Shodně HENDRYCH, Dušan a kolektiv. Správní právo. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 344. 
241

 Shodně HORÁČEK, Zdeněk; KRÁL, Miroslav; STRNAD, Zdeněk a VYTEJČKOVÁ, Veronika. 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: po novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od 1. 8. 2010 s komentářem. 

Praha: Sondy, 2011, s. 194. 
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O povaze vyvlastnění jakožto ultima ratio svědčí i novela Horního zákona,
242

 která 

bez náhrady odstranila právo státu, jakožto výlučného vlastníka ložisek výhradních 

nerostů, respektive těžebních organizací, kterým byl stanoven dobývací prostor, nabývat 

vyvlastněním či omezením vlastnického práva při dobývání výhradních ložisek 

vlastnictví či jiná práva k dotčeným nemovitostem.
243

 Tato novela je důkazem 

posilování ochrany soukromého vlastnictví v porovnání se zájmy označenými 

za veřejné. Zda dojde k naplnění obav prezidenta republiky, který předmětnou novelu 

Horního zákona dne 19. 11. 2012 vetoval s odůvodněním možných spekulativních 

výkupů pozemků, pod nimiž se ložiska vyhrazených nerostů nacházejí, s perspektivou 

vymáhání vysokých náhrad od státu, není možné předem odhadnout.
244

 Osobně se však 

domnívám, že obdobná rizika lze spatřovat v téměř každém právním předpise. 

Při podlehnutí těmto obavám bychom na jakékoli legislativní změny mohli zcela 

rezignovat a zachovávat právní řád v konzistentní podobě, s nímž jsme se již naučili 

pracovat a s jehož nedostatky jsme se již smířili. Tento přístup by však neodpovídal 

vývoji lidské společnosti a jejímu přehodnocování preferencí v rámci plynutí času. 

Jelikož za zásadní vlastnost právního řádu považuji právě jeho dynamiku a schopnost 

reagovat na změnu společenských postojů, vnímám danou novelu Horního zákona 

pozitivně, protože dle mého názoru nesnižuje ochranu nerostného bohatství, ale spíše 

odstraňuje vrchnostenské postavení státu vůči jedincům v rámci zásahů do jejich 

vlastnického práva. I po novele Horního zákona však zůstal zachován vyvlastňovací 

účel v ustanovení § 14 odst. 2 GZ pro provádění geologických prací, jenž spočívá 

v dočasném omezení ve formě povinnosti strpět provedení geologických prací, avšak 

k odnětí vlastnického práva nedochází. 
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 Zákon č. 498/2012 Sb. 
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 Srov. znění § 31 odst. 4 Horního zákona před novelou: „(4) Pro účely dobývání výhradního 

ložiska je organizace oprávněna a) zřizovat v hranicích dobývacího prostoru, a pokud je to nutné i mimo 

něj, stavby a provozní zařízení, které jsou potřebné pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska a 

pro úpravu nebo zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a pro dopravu všech 

potřebných zařízení a hmot, b) nabývat pro plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo 

práv k nemovitostem rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva; o vyvlastňovacím 

řízení platí zvláštní předpisy,“ a po novele: „(4) Pro účely dobývání výhradního ložiska je organizace 

oprávněna zřizovat v hranicích dobývacího prostoru, a pokud je to nutné i mimo něj, stavby a provozní 

zařízení, které jsou potřebné pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska a pro úpravu nebo 

zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a pro dopravu všech potřebných 

zařízení a hmot.“ 
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 Viz veto prezidenta republiky jakožto sněmovní tisk č. 731/6. Dostupné na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=731&ct1=6 [cit. 14. 7. 2013]. 
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Závěrem lze pro ucelenost výkladu o vyvlastnění doplnit, že podle ustanovení 

§ 10 VyvlZ náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny obvyklé v případě odnětí 

vlastnictví nebo ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemeni v případě omezení 

vlastnictví. Kromě této náhrady náleží vyvlastňovanému i náhrada účelně vynaložených 

nákladů spojených s vyvlastněním, přičemž výše obou nárokových náhrad má být 

stanovena takovým způsobem, aby reflektovala majetkovou újmu, která vyvlastněním 

dotčenému subjektu vznikla. Náhrada je vyvlastňovanému poskytována vyvlastnitelem 

jednorázově v penězích ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění. Jedinou výjimku 

z finanční náhrady tvoří naturální kompenzace na základě dohody vyvlastnitele 

a vyvlastňovaného v případě odnětí vlastnického práva k pozemku či stavbě upravená 

v § 11 VyvlZ. Výjimečnosti institutu vyvlastnění odpovídá i právní konstrukce 

možnosti jeho zrušení v případě, že by pozemek nebo stavba nebyly využity k účelu, 

pro který byly vyvlastněny. Dalšími zákonnými důvody pro zrušení vyvlastnění je 

nezaplacení náhrady vyvlastnitelem a zrušení územního rozhodnutí, v němž bylo využití 

nemovitosti pro vyvlastňovací účel určeno.
245

  

3.3 Omezení vlastnického práva na základě veřejnoprávní smlouvy 

Třetím způsobem, kterým lze omezit vlastnické právo ve prospěch ochrany 

životního prostředí, je uzavření veřejnoprávní smlouvy. Ačkoli se v současné době 

nejedná o příliš využívaný instrument, domnívám se, že v souvislosti s vývojem 

společnosti a s rostoucím uvědomím si hodnoty životního prostředí, dojde 

k pozvolnému nárůstu využití daného institutu. Ve vztahu k vlastníkovi považuji 

za hlavní výhodu možnost jeho aktivního zapojení při vyjednávání konkrétních 

podmínek, což s sebou přináší větší autonomii vlastníkovy vůle a z psychologického 

hlediska nepochybně také silnější pocit odpovědnosti za dodržování dohodnutých 

pravidel.  

Obecnou právní úpravu veřejnoprávních smluv nalezneme v ustanovení 

§ 159 a násl. SŘ. Již ze samotné definice veřejnoprávní smlouvy vyplývá základní 

rozdíl oproti předcházejícím formám omezení vlastnického práva, a to skutečnost, že se 

jedná o dvoustranný či vícestranný právní úkon. Omezení v nich uložená představují 
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 Viz ustanovení § 26 odst. 1 VyvlZ. 
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určitý kompromis mezi smluvními stranami. Samotným obsahem veřejnoprávních 

smluv je založení, změna nebo zrušení práv a povinností v oblasti veřejného práva 

a jedná se tedy vždy o akt s konstitutivními právními účinky. Z hlediska omezení 

vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí přicházejí v úvahu pouze dva 

druhy veřejnoprávních smluv, a to subordinační smlouvy a tzv. ostatní veřejnoprávní 

smlouvy. Subordinační smlouva je vymezena v ustanovení § 161 SŘ a umožňuje 

správnímu orgánu v případě zmocnění zvláštním zákonem uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu s osobou, která by jinak byla účastníkem správního řízení podle ustanovení 

§ 27 odst. 1 SŘ, a to dokonce i jako alternativu k vydání správního rozhodnutí. Jedinou 

podmínkou pro uzavření subordinační smlouvy je požadavek souhlasu všech osob, které 

by jinak byly účastníky správního řízení podle § 27 odst. 2 nebo odst. 3 SŘ. Důvodem 

tohoto omezení je požadavek naplnění zákonné úpravy správního řízení, které ochraňuje 

postavení všech osob, jež splňují podmínky účastenství v řízení. Pokud se souhlas 

těchto osob nepodaří zajistit, proběhne klasické správní řízení.  

Jak již bylo řečeno shora, pro uzavření veřejnoprávní smlouvy neexistuje generální 

zmocnění správního orgánu, a proto je vždy nezbytné zmocnění zvláštním zákonem. 

Několik těchto zmocnění nalezneme v Zákoně o ochraně přírody a krajiny. Jedná se 

o smluvní ochranu evropsky významných lokalit a památných stromů zakotvenou 

v ustanovení § 39 ZoPK, podle něhož lze po dohodě vlastníka dotčeného pozemku 

a příslušného orgánu ochrany přírody prohlásit území za chráněné a strom památným 

uzavřením písemné smlouvy. Tato ochrana území či stromu má podobu věcného 

břemene k dotčenému pozemku a je zapisována do katastru nemovitostí. V případě 

převodu či přechodu vlastnictví k dotčenému pozemku nedochází automaticky k jejímu 

zániku a ochrana trvá nezávisle na změně v osobě vlastníka. Dané věcné břemeno však 

bude mít vliv na hodnotu dotčeného pozemku. Jedinou možností, pokud pomineme 

samotný zánik předmětu ochrany,
246

 jak by mohlo ke změně nebo zániku smluvní 

ochrany dojít, je aplikace postupu pro změnu či zrušení veřejnoprávní smlouvy, který je 

upraven v ustanovení § 166 – 167 SŘ. Za specifickou lze považovat i situaci, kdy dojde 

ke sporu ze závazků z veřejnoprávní smlouvy. V takovém případě nedochází 

k soudnímu přezkumu smlouvy, nýbrž v souladu s ustanovením 
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 Viz ustanovení § 151p odst. 2 ObčZ. 
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§ 169 odst. 1 písm. d) SŘ rozhoduje správní orgán, který je nadřízen správnímu orgánu, 

který je stranou smlouvy. Proti rozhodnutí tohoto orgánu nelze podat odvolání ani 

rozklad.
247

  

Další veřejnoprávní smlouvou je smlouva uzavřená podle ustanovení 

§ 45e odst. 4 ZoPK. Obsahem této smlouvy je stanovení způsobu hospodaření v ptačích 

oblastech. Jelikož se smlouva vztahuje na způsob užívání daných pozemků, lze ji 

uzavřít nejen s vlastníkem dotčeného pozemku, ale i s nájemcem, přičemž v případě 

zájmu této osoby je zákonem stanovena povinnost orgánu ochrany přírody zahájit 

o smlouvě jednání. Pro vlastníka nebo nájemce může daná smlouva přinést 

zjednodušení při povolování činností, k nimž je jinak v dané oblasti vyžadován 

předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. V rámci smlouvy je totiž možné vyjednat si 

generální souhlas k těmto činnostem a vlastník nebo nájemce poté již není povinen 

požadovat další schválení. Jelikož orgán ochrany přírody není zákonem zmocněn 

k uložení jakýchkoli povinností týkajících se způsobu hospodaření v ptačích oblastech 

v rámci správního řízení,
248

 nejedná se o smlouvu subordinační, nýbrž o tzv. ostatní 

veřejnoprávní smlouvy. Pokud by však smlouva nahrazovala pouze souhlas orgánu 

ochrany přírody k určitým činnostem, který by měl jinak formu správního rozhodnutí, 

jednalo by se o smlouvu subordinační.
249

 Určitou otázkou zůstává, zda v případě 

uzavření smlouvy s nájemcem dochází k jejímu zániku v případě ukončení nájmu nebo 

zda smlouva zůstává platnou a její stranou se stane vlastník pozemku, případně jiný 

nájemce. Bezpochyby je třeba se přiklonit k názoru, že s ohledem na povahu nájemního 

vztahu, jakožto vztahu dočasného a především s ohledem na nedostatek projevu vůle 

vlastníka pozemku, okamžikem ukončení nájemního vztahu dojde i k ukončení dané 

smlouvy, jelikož již neexistuje právní titul pro její další účinnost. Své stanovisko opírám 

též o ustanovení § 667 odst. 1 ObčZ, které vyžaduje pro změny na pronajaté věci 

předchozí souhlas vlastníka a dále o ustanovení § 682 ObčZ, které hovoří o stavu 
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 Uplatnit by bylo možné pouze mimořádné a dozorčí opravné prostředky, stížnost či žalobu ve 

správním soudnictví podle soudního řádu správního, kterou je poskytována ochrana veřejným 
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 Omezení by však mohla být uložena mimo správní řízení v rámci nařízení vlády o vyhlášení ptačí 

oblasti podle ustanovení § 45e odst. 2 ZoPK. 
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 Viz KNOTEK, Jaroslav. K vybraným otázkám u ptačích oblastí. České právo životního prostředí 

č. 1/2006, s. 33 - 34. 
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pronajaté věci, v němž má být po skončení nájmu vrácena. A contrario lze také dovodit, 

že na rozdíl od smluv upravených v ustanovení § 39 odst. 1 ZoPK, nemá daná smlouva 

podobu věcného břemene. 

Poslední veřejnoprávní smlouvou, která je upravena v Zákoně o ochraně přírody 

a krajiny, je smlouva o provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody podle 

ustanovení § 68 odst. 2 ZoPK. Obdobně jako předchozí smlouva je i zde ponechána 

možnost smlouvu uzavřít nejen s vlastníkem pozemku, nýbrž i s jeho nájemcem.  

Kromě zákonných zmocnění k uzavírání veřejnoprávních smluv v Zákoně o ochraně 

přírody a krajiny, nalezneme další zmocnění i v ustanovení § 68 odst. 1 VodZ. 

Na základě citovaného ustanovení lze dohodou omezit vlastnické právo z důvodu 

ochrany před povodněmi, avšak zákon se o této dohodě pouze obecně zmiňuje, aniž by 

jakkoli upřesnil její obsah nebo povahu. V případě, že k této dohodě mezi vodoprávním 

úřadem a vlastníkem pozemku nedojde, postupuje se dle úpravy obsažené v Zákoně 

o vyvlastnění.  

3.4 Věcná břemena 

Samostatným právním institutem, který v rámci soukromoprávní rekodifikace 

prodělal rozsáhlou revizi a který slouží k omezení výkonu vlastnického práva, je institut 

věcných břemen. Jejich právní úprava je obsažena v ustanoveních § 151n – 151p ObčZ, 

respektive v ustanoveních § 1257 – 1307 NOZ.  

Věcná břemena spadají do kategorie věcných práv k věci cizí, přičemž základní 

definici obsahuje ustanovení § 151n odst. 1 ObčZ: „Věcná břemena omezují vlastníka 

nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, 

nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím 

určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.“ Dvojí dělení věcných břemen vyplývá již 

z jejich zákonné definice. V prvním případě lze věcná břemena dělit dle jejich obsahu, 

tj. dle chování, které je po povinném subjektu vyžadováno. V druhém případě dle 

způsobu určení oprávněného subjektu, tj. zda záleží na vlastnostech konkrétní osoby 

(in personam) nebo zda je spjato s vlastnictvím určité nemovitosti (in rem). Zásadní 

rozdíl mezi těmito typy věcných břemen spočívá v možnosti jejich přechodu na jiné 
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subjekty. V případě věcných břemen osobního charakteru nejsou tato převoditelná 

a zanikají nejpozději smrtí oprávněné osoby. V případě věcných břemen in rem dochází 

k jejich převodu na právní nástupce účastníka právního vztahu. V obou případech však 

nehraje roli změna v osobě vlastníka nemovitosti, která je věcným břemenem zatížena. 

Ke vzniku věcných břemen dochází při naplnění některé z právních skutečností, 

jejichž výčet je uzavřený a tvoří jej smlouva, dědění, rozhodnutí státního orgánu, zákon 

a vydržení. S ohledem na problematiku mé práce se budu zabývat pouze vznikem 

věcných břemen na základě rozhodnutí státního orgánu a ze zákona.
250

 S ohledem 

na tyto dva způsoby vzniku věcných břemen dochází ke spojování a někdy i k záměně 

věcných břemen a tzv. veřejnoprávních omezení vlastnického práva. Podstata této 

problematiky spočívá v původním ryze soukromoprávním pojetí věcných břemen, které 

postupně získalo i určité rysy veřejnoprávní.
251

 

Ke vzniku věcných břemen ze zákona dochází v situaci, kdy určitý zájem převáží 

nad zájmem vlastníka nemovitosti, a to do takové míry, že dojde k vyloučení jakéhokoli 

projednání s dotčeným vlastníkem. Tato situace může nastat ve dvou podobách, a to 

v podobě skutečného věcného břemene ex lege
252

 a dále v podobě veřejnoprávního 

omezení vlastnického práva ze zákona, tzv. legální věcná břemena. Pro veřejnoprávní 

omezení vlastnictví jsou charakteristické následující skutečnosti: jsou založeny 

veřejnoprávními kogentními normami, okruh oprávněných subjektů je vymezen 

druhově v závislosti na jejich činnosti, oprávnění náleží subjektům pouze po dobu 

                                                 
250

 Věcná břemena omezující vlastníka ve prospěch ochrany životního prostředí však vznikají i na 

základě smlouvy, například podle ustanovení § 39 ZoPK. 
251

 Odlišností obou institutů a jejich pojmovými znaky se zabýval i Nejvyšší soud ČR ve svém 

rozsudku ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1624/2000 (systém ASPI). Nejvyšší soud dospěl k názoru, že 

bez ohledu na použitý pojem „věcné břemeno“ v rámci zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, 

nelze dovodit, že by se jednalo o soukromoprávní oprávnění, nýbrž jde o legální věcná břemena, která 

jsou instituty svého druhu náležející veřejnému právu. Na uvedený rozsudek však navázal Ústavní soud 

ČR, který se danou problematikou zabýval v rámci svého nálezu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04 

(systém ASPI). Ústavní soud judikoval, že ačkoli mají zákonná věcná břemena výrazný veřejnoprávní 

nádech způsobený zákonem jako skutečností, která zakládá vznik tohoto věcného břemene, nelze 

zpochybnit i jejich určité soukromoprávní aspekty. Důvodem soukromoprávních rysů je jejich obsah, 

který odpovídá definici uvedené v Občanském zákoníku a také jejich nekomplexní úprava ve speciálních 

zákonech, která musí být podpůrně doplněna obecnou úpravou občanskoprávní.  
252

 Například dle ustanovení § 21 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 

pozdějších předpisů: „Nedojde-li mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku ke sjednání písemné 

smlouvy o úpravě práv k pozemku do 31. prosince 2000, vzniká dnem 1. ledna 2001 ve prospěch vlastníka 

jednotky věcné břemeno10b) k zastavěnému pozemku, a to za náhradu.“ 
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platnosti zákona.
253

 Ačkoli veřejnoprávní zákony často hovoří o institutu věcných 

břemen, je nepochybné i s odůvodněním absurdnosti jejich promlčení dle § 109 ObčZ, 

pokud by nebyla vykonávána po dobu 10 let, že daná omezení nelze za skutečná věcná 

břemena ex lege považovat, ale jedná se o veřejnoprávní omezení vlastnictví, která 

navazují na §123 ObčZ, jenž limituje výkon vlastnického práva pomocí „mezí 

zákona.“
254

 K obdobnému závěru dospěl též Knotek, který se zabýval otázkou, zda lze 

omezení pro vlastníky vyplývající z ochrany zvláště chráněných území považovat 

za věcné břemeno či nikoli. Ačkoli Knotek připouští podobný faktický dopad obou 

právních institutů na dotčené vlastníky, důrazně upozorňuje na odlišné způsoby jejich 

vzniku, což jednoznačně hovoří o samostatnosti daných institutů.
255

 Typickým 

příkladem tzv. legálních věcných břemen je právní úprava ochranných pásem podle 

Zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy zákonná úprava o povaze povinných subjektů 

vůbec nehovoří, nýbrž omezení vlastnictví váže pouze k prostorovému vymezení. 

Mezi další tzv. legální věcná břemena řadíme například ustanovení § 62 odst. 1 (právo 

vstupu na pozemky), § 68 odst. 3 (zásahy ke zlepšování přírodního 

prostředí), § 81 (oprávnění strážců přírody) ZoPK a dále legální věcné břemeno vstupu 

do prostor a na pozemky dle § 19 odst. 2 GZ a § 3 odst. 2 ZZPF.
256

 V porovnání s dosud 

uvedenými tzv. legálními věcnými břemeny zakotvuje ustanovení § 15 ZoHČ úpravu 

komplexnější a detailnější, když vyjma oprávnění vstupu na cizí nemovitost obsahuje 

též legální věcné břemeno úprav půdy, odvětvování a odstraňování porostů 

a umísťování měřičských zařízení. 

                                                 
253

 K odlišení veřejnoprávních omezení vlastnictví a věcných břemen v souvislosti s omezeními dle 

zákona o telekomunikacích lze doplnit i další závěr Nejvyššího soudu z rozsudku ze dne 10. 7. 2002, sp. 

zn. 22 Cdo 1624/2000 (systém ASPI), a to, že se o věcná břemena nejedná, jelikož nemají 

soukromoprávní povahu, dotýkají se veřejného zájmu a oprávněná osoba není dostatečně konkretizována 

až do doby než je oprávnění skutečně realizováno. V neposlední řadě soud upozornil na skutečnost, „že 

pokud by šlo o věcná břemena ve smyslu ObčZ, musela by se podle § 109 ObčZ promlčet, pokud by 

nebyla vykonávána po dobu 10 let (zjevně počítaných ode dne jejich vzniku, tedy nabytí účinnosti 

předmětného zákona). Takový důsledek je ovšem absurdní a zjevně z něj plyne, že zákonodárce neměl v § 

12 zákona o telekomunikacích na mysli věcná břemena podle ObčZ.“ 
254

 Viz ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta; HULMÁK, Milan. Občanský zákoník: 

komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1027 - 1030. Shodně SPÁČIL, Jiří. Věcná břemena 

v občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 11 – 12. 
255

 Viz KNOTEK, Jaroslav. Omezení pro vlastníky vyplývající z ochrany zvláště chráněných území. 

České právo životního prostředí č. 1/2005, s. 81 – 90. 
256

 Jedná se o oprávnění pracovníků pověřených Ministerstvem životního prostředí a orgánů ochrany 

zemědělského půdního fondu za účelem dozoru a kontroly. 
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Druhým významným způsobem vzniku věcných břemen z důvodu ochrany 

životního prostředí je vydání rozhodnutí státního orgánu, především orgánu správního. 

Nezbytným předpokladem pro vydání tohoto rozhodnutí je výslovné zmocnění 

zákonem. Nejčastějším rozhodnutím tohoto druhu budou rozhodnutí stavebního úřadu, 

ať již na základě zmocnění některého ze speciálních zákonů, například v ustanovení 

§ 55a VodZ, jež umožňuje odejmutí či omezení práv k pozemkům a stavbám postupem 

dle Zákona o vyvlastnění, nebo přímo za splnění podmínek uvedených v ustanoveních 

§ 3 – 5 VyvlZ a s využitím účelů vyvlastnění zakotvených v ustanovení § 170 StavZ.     

V souvislosti se zánikem věcných břemen je vhodné upozornit na skutečnost, že 

způsob zániku věcných břemen musí být v souladu se způsobem jejich vzniku, 

tj. legální věcná břemena nelze zrušit dohodou stran. Taková dohoda by byla absolutně 

neplatná pro rozpor se zákonem. Podle ustanovení § 151p ObčZ zanikají věcná břemena 

rozhodnutím příslušného státního orgánu nebo ze zákona, dále v případě trvalých změn, 

která znemožňují jejich výkon a v neposlední řadě rozhodnutím soudu při vzniku 

hrubého nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného. Příkladem zániku 

věcného břemene na základě rozhodnutí správního orgánu bude rozhodnutí 

vyvlastňovacího úřadu podle ustanovení § 26 VyvlZ, kdy dochází ke zrušení věcného 

břemene například z důvodu nezaplacení náhrady za vyvlastnění a dále rozhodnutí 

pozemkového úřadu na základě ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, které umožňuje zrušení věcného břemene na převáděné nemovitosti z důvodu 

ochrany životního prostředí.  

Nový občanský zákoník obsahuje právní úpravu věcných břemen především 

v ustanoveních § 1257 – 1307 NOZ. Oproti současné právní úpravě dochází k návratu 

k rozdělení věcných břemen na služebnosti, které postihují vlastníka věci ve prospěch 

jiného něco strpět nebo něčeho se zdržet, a reálná břemena, která zavazují vlastníka 

ve prospěch oprávněného něco konat nebo mu něco dát. Právní úprava reálných břemen 
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nemá z hlediska ochrany součásti životního prostředí zásadní význam, a proto jí nebude 

věnován bližší výklad.
257

   

První rozdíl v právní úpravě služebností oproti věcným břemenům dle účinného 

Občanského zákoníku je jejich vznik nejen k nemovitostem, nýbrž ke všem věcem. 

Druhou změnu nalezneme v ustanovení § 1257 odst. 2 NOZ, které umožňuje 

vlastníkovi pozemku zřídit si služebnost k jinému svému pozemku. Na toto ustanovení 

navazuje i ustanovení § 1301 NOZ, které se spojením vlastnictví věci panující a věci 

sloužící v rukou jednoho vlastníka nespojuje zánik služebnosti. Z uvedených ustanovení 

vyplývá, že dochází k podstatnému rozšíření pojetí institutu služebností a k prolomení 

podstaty věcných břemen jako věcných práv k věci cizí. Osobně vnímám tyto koncepční 

změny jako změny spíše nepodstatné, které v praxi nebudou činit větší obtíže.  

Vznik a zánik služebností podle Nového občanského zákoníku vychází z dnešní 

úpravy, přičemž jednu z podstatnějších změn z pohledu ochrany životního prostředí 

obsahuje ustanovení § 1261 NOZ, které omezuje možnost vzniku taxativně 

vypočtených služebností k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa pouze na vznik 

smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Je však 

nezbytné poznamenat, že daná úprava s ohledem na svou soukromoprávní povahu nemá 

vliv na tzv. legální věcná břemena upravená v Lesním zákoně.
258

   

Na rozdíl od současné právní úpravy obsahuje Nový občanský zákoník 

demonstrativní výčet služebností včetně jejich podrobné úpravy. Ačkoli má dle 

důvodové zprávy uvedený koncept sloužit především jako návod při vzniku konkrétních 

služebností,
259

 lze jej považovat i s ohledem na úpravu v praxi téměř nevyužívaných 

služebností za úpravu nadbytečnou a příliš kazuistickou, která do obecného právního 

předpisu nenáleží a činí jej značně nepřehledným.
260

  

                                                 
257

 Hlavní rozdíl mezi služebnostmi a reálnými břemeny lze spatřovat v objektech, ke kterým mohou 

vznikat, kdy vznik reálných břemen je omezen pouze k věcem, které se zapisují do veřejných seznamů. 
258

 Viz výklad o vztahu práva soukromého a veřejného v kapitole 3.1.1.2.5. 
259

 Více Důvodová zpráva k Novému občanskému zákoníku, s. 331 a násl. Dostupné na 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/texty-zakonu-.html [cit. 25. 5. 2013]  
260

 Například ustanovení § 1279 odst. 1 NOZ vylučuje z práva pastvy zvířata nadměrně znečištěná, 

nemocná nebo cizí. Shodně SPÁČIL, Jiří. Věcná břemena v návrhu občanského zákoníku. Právní 

fórum č. 11/2011, s. 511 a násl. Odlišný názor zastává Kabelková, která detailní demonstrativní výčet 
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4 Problematika náhrad za omezení vlastnického práva 

Mezi základní lidská práva a svobody je v souladu s čl. 11 Listiny zařazováno právo 

vlastnit majetek, jehož zákonný obsah a ochrana jsou pro všechny vlastníky totožné. 

Ústavní právo vychází ze zásady rovnosti vlastnického práva, která odpovídá rovnosti 

mezi vlastníky shodných předmětů vlastnictví a vytváří jakési vlastnictví téhož typu. 

V rámci předchozích kapitol však byly popsány situace, kdy je vlastnické právo určité 

kategorie vlastníků z důvodu ochrany životního prostředí omezováno. Pro zachování 

zásady rovnosti vlastnictví je v souladu s čl. 11 odst. 3 a odst. 4 Listiny nezbytné 

vytvořit zákonný systém náhrad a jiných kompenzací za omezení vlastnického práva, 

jejichž základní účel spočívá v dorovnání rozdílů takto vzniklých.   

Za nejsložitější otázku v souvislosti s tvorbou systému náhrad lze označit definování 

okruhu omezení, za něž již náhrada náleží, a těch omezení, při nichž právní nárok 

na poskytnutí náhrady nevzniká, a dále otázka výše takto poskytnutých náhrad včetně 

formy jejich úhrady. Ačkoli právní úprava náhrad prodělala řadu novelizací, jejichž 

cílem bylo vytvoření funkčního a spravedlivého systému, nelze ji přesto považovat 

za komplexní a bezchybnou. V legislativní úpravě je stále patrná tendence hledání 

neurčitého právního pojmu, který by definoval omezení vlastnického práva spadající 

pod úpravu čl. 11 odst. 3 Listiny, tj. které odpovídá zásadě vlastnictví zavazuje, 

resp. reprezentuje preventivní úlohu ve vztahu k ohrožování či poškozování životního 

prostředí a za něž náhrada nepřísluší.
261

 Systém poskytovaných náhrad je dále ve snaze 

více reflektovat skutečné omezení výkonu vlastnického práva deformován systémem 

dalších kompenzací, na které sice není právní nárok, avšak které mohou být zpravidla 

na žádost dotčeného subjektu při využití správního uvážení dle zákonných norem 

poskytnuty. Obecně lze konstatovat, že přílišná rozmanitost systému náhrad znamená 

spíše větší snahu o ochranu vlastníků, namísto vyzdvižení ekologické funkce součástí 

životního prostředí.  

                                                                                                                                               
služebností považuje za vhodný a pomocný. In KABELKOVÁ, Eva. Věcná břemena v novém občanském 

zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 31 – 33. 
261

 Viz DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 59.  
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Vznik právního nároku na poskytnutí náhrady je jednou z taxativních podmínek, 

uvedených v čl. 11 odst. 4 Listiny, pro vyvlastnění a nucené omezení vlastnického 

práva.
262

 Vyjma poskytnutí náhrady je nezbytná existence veřejného zájmu a zákonný 

základ. Bez naplnění těchto ústavních podmínek by se jednalo o omezení vlastnického 

práva v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, přičemž právní norma, která by 

dané omezení vlastnictví v rozporu s těmito podmínkami zakotvovala, by mohla být 

Ústavním soudem podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy zrušena. Samotná otázka určení 

aspektů pro poskytnutí či neposkytnutí náhrad je stále nedořešenou záležitostí, vyjma 

úpravy obsažené v Zákoně o vyvlastnění, a proto je předmětem mnoha doktrinálních 

výkladů. V následující pasáži upozorním na nejdůležitější z nich a zároveň uvedu 

i některé další aspekty, které bývají často opomíjeny. 

Základní východisko lze nalézt ve výkladu Kusáka, který využívá při vymezení 

daných předpokladů dvě pomocná kritéria. Prvním kritériem je hledisko obecnosti 

a konkrétnosti, které vychází z hypotézy, že pokud dochází k obecnému zákonnému 

omezení vůči všem vlastníkům za splnění stejných podmínek, ke vzniku nároku 

na náhradu obvykle nedochází, zatímco v případě uložení omezení nad obecný zákonný 

rámec v konkrétním případě, tj. ad hoc, nárok na poskytnutí náhrady většinou vzniká. 

Dle Kusáka dochází ke vzniku nároku na náhradu nejčastěji v situaci vydání 

individuálního správního aktu, zatímco v případě zákonného omezení nárok na náhradu 

zpravidla nevzniká.
263

 Rozlišovací hledisko však nespatřuje v právní formě uloženého 

omezení, nýbrž ve skutečnosti, „zda je omezení stanoveno obecně pro všechny vlastníky 

věcí daného druhu anebo pouze v konkrétních případech.“
264

 Svou teorii Kusák dotváří 

pomocí druhého kritéria, kterým je hledisko spravedlnosti, jehož cílem je korigovat 

citelnost újmy konkrétního vlastníka.
265

 Kusákův rozbor považuji za velmi zdařilý, 

ačkoli nelze přehlížet skutečnost, že jeho teorie stojí zejména na modifikaci hlediskem 

spravedlnosti, k jehož výkladu lze přistoupit vždy až dle konkrétních podmínek, což 

činí teorii částečně neaplikovatelnou v obecné rovině a zároveň reflektuje složitost 

daného jevu.  

                                                 
262

 K vyvlastnění blíže kapitola 3.2.2.   
263

 Obdobně KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 52. 
264

 Viz KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a 

přírodních zdrojů. České právo životního prostředí č. 1/2005, s. 53. 
265

 Tamtéž, s. 52 – 54. 
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Zcela odlišných kritérií využívá ve svém výkladu Šimáčková, která vychází 

z konceptu přiměřenosti břemene, které je vlastník na základě omezení svého 

vlastnického práva ve prospěch společnosti nucen nést.
266

 V případě, že dochází 

k omezení vlastnického práva z důvodu jeho sociální funkce, tj. z důvodu závazku 

jedince vůči společnosti, a je-li toto omezení přiměřené vzhledem k výhodám 

pro společnost, není vlastníkovi poskytována žádná náhrada. V případě překročení 

tohoto limitu dochází ke vzniku právního nároku na poskytnutí náhrady.
267

 Obdobně 

jako teorii Kusáka lze i teorii Šimáčkové považovat za částečně abstraktní, když 

ponechává volnou úvahu nad výkladem přiměřenosti břemene vlastníka. Osobně se 

však domnívám, že Kusákova kombinace dvou kritérií více odpovídá koncepci daného 

jevu, kdy za omezení ze zákona v zásadě náhrada poskytována není. Avšak pokud by 

takové omezení zakládalo nespravedlivý rozdíl mezi dvěma vlastníky, je na místě 

náhradu poskytnout.
268

  

Dalším aspektem, který hraje při výkladu de lege lata i při tvorbě právních předpisů 

neopominutelnou roli, je též faktická omezenost veřejných finančních prostředků, 

z nichž jsou náhrady velmi často poskytovány.
269

 Z pochopitelných důvodů 

nenalezneme o daném kritériu v platných právních předpisech žádnou zmínku, avšak 

zajisté podpůrně ovlivňuje zákonodárce při tvorbě systému zákonných náhrad.  

Závěrem lze konstatovat, že veškeré budoucí úpravy systému zákonných náhrad by 

měly reflektovat především hledisko přirozenosti omezení, jelikož pouze jeho důsledná 

akcentace bude znamenat tvorbu spravedlivého a nerozporného systému náhrad. 

Dalšími parametry systému náhrad, kterým budu věnovat bližší pozornost, jsou 

forma a vyčíslení poskytnutých náhrad. Obdobně jako jiné náhrady upravené v různých 
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 Kocourek dané kritérium nazývá „koncepcí zvláštní oběti, resp. nerovnoměrného rozložení 

veřejných břemen.“ In KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch 

ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 53. 
267

 Blíže Šimáčková in WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; 

POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, 

s. 312.  
268

 Například srovnání zákonných omezení vlastníka lesa hospodářského a vlastníka lesa zvláštního 

určení, zejména co do výše maximální těžby dřeva. 
269

 V případě vyvlastnění poskytuje náhradu dle ustanovení § 13 odst. 1 VyvlZ vyvlastnitel, tj. „ten, 

kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, aby v jeho 

prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno 

právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu.“ O povaze finančních prostředků tedy rozhoduje 

povaha vyvlastnitele. 
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právních předpisech
270

 je i náhrada za omezení vlastnického práva hrazena zpravidla 

v penězích. Ojediněle však můžeme nalézt i náhradu formou naturální kompenzace, 

která spočívá například v poskytnutí jiného pozemku za pozemek, vůči němuž bylo 

vlastnické právo omezeno při vytváření územních systémů ekologické stability.
271

 

V rámci vyčíslení náhrady, na jejíž komplikovanost již bylo upozorněno shora, se pak 

aplikují dva základní principy. Prvním je vyčíslení náhrady odpovídající majetkové 

újmě, která v souvislosti s omezením vlastnického práva vlastníkovi skutečně vznikne 

a je jím prokázána, aniž by se nahrazovala jakákoli další složka. Na rozdíl od obecné 

úpravy náhrady škody není reflektován ušlý zisk, pod nímž lze rozumět nejen snížení 

samotné tržní hodnoty předmětu vlastnictví v souvislosti s daným omezením, ale též 

ztrátu způsobenou nemožností využívat předmět vlastnictví obvyklým způsobem.
272

 

Druhým principem je potom náhrada poskytnutá již při omezení vlastnického práva, 

kdy nedochází ke konkrétnímu vyčíslení skutečné újmy, avšak náhrada za omezení je 

paušálně určena v závislosti na posouzení intenzity omezení, které je vlastníkovi 

uloženo. Nevýhodou tohoto principu je nedostatečné promítnutí skutečné újmy, která 

v budoucnu teprve vznikne a jejíž výše je pouze odhadována. Naopak výhodou může 

být i promítnutí snížení tržní hodnoty věci, která jinak není v rámci nároku na náhradu 

dle platných právních předpisů reflektována. Právní úprava v jednotlivých složkových 

zákonech využívá pro stanovení konkrétních náhrad vždy jednoho z těchto principů. 

Jelikož však oba principy obsahují inverzní výhody a nevýhody, došlo by při jejich 

propojení ke vzájemné kompenzaci, která by znamenala spravedlivější systém 

poskytovaných náhrad a právní úprava by tak lépe odpovídala ústavním požadavkům 

zakotveným zejména v čl. 11 odst. 1 Listiny.  

Po tomto obecném výkladu se nyní zaměřím na jednotlivé náhrady a kompenzace, 

které jsou poskytovány za omezení vlastnického práva. Jelikož je právní úprava značně 

nejednotná a nesystematická, bude výklad zaměřen vždy na ustanovení konkrétního 

právního předpisu, přičemž výklad věnovaný Zákonu o vyvlastnění je obsažen 

v předchozí kapitole.     
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 Například náhrada škody podle ustanovení § 442 odst. 2 ObčZ. 
271

 Viz ustanovení § 59 odst. 2 ZoPK. 
272

 Například omezení z důvodu ochrany přírody spočívající v zákazu hospodařit na zemědělské půdě 

znamená pro vlastníka nejen snížení tržní hodnoty jeho pozemku, ale též ztrátu zisku za zpeněžení plodin, 

které by jinak mohly být na daném pozemku vypěstovány. 
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4.1 Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje relativně komplexní úpravu náhrad 

za omezení vlastnického práva dle daného předpisu v ustanoveních § 58 – 59 ZoPK. 

Pro poskytnutí náhrady za újmu vzniklou v souvislosti s uloženými omezeními stanoví 

zákon řadu podmínek, bez jejichž naplnění nárok na poskytnutí náhrady nevzniká. 

Prvním předpokladem pro poskytnutí náhrady je široce koncipovaný výčet titulů, 

na základě kterých k omezení vlastnictví dochází. Podle ustanovení § 58 odst. 2 ZoPK 

se jedná o „omezení vyplývající z části třetí až páté tohoto zákona včetně prováděcích 

právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě anebo z omezení 

vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle 

§ 4 odst. 1 ZoPK.“ Citované ustanovení postihuje veškeré povinnosti uložené, ať již 

přímo daným zákonem nebo na jeho základě prostřednictvím prováděcího předpisu či 

správního aktu, avšak pouze takové, kterými je konstituováno omezení vlastnického 

práva.
273

 Dalším předpokladem je vznik újmy, tj. dochází k uplatnění principu, který 

reflektuje skutečnou řádně doloženou újmu, jež je však pojata opět značně široce, když 

§ 59 odst. 6 ZoPK stanoví, že „celková výše náhrady podle odstavce 2 nesmí 

přesáhnout částku, která je rozdílem mezi situací při uplatnění omezení dle odstavce 2 

a situací, kdy by tato omezení uplatněna nebyla.“ Pod citovanou definici lze podřadit 

i eventuální ušlý zisk, jehož uplatnění bývá velmi často právní úpravou vyloučeno. 

Náhrada újmy je poskytována vlastníkovi či oprávněnému nájemci,
274

 přičemž prvním 

zužujícím kritériem zákonné koncepce náhrad jsou taxativně uvedené druhy pozemků, 

k nimž se musí dané povinnosti vztahovat. Jedná se o zemědělskou půdu, lesní pozemek 

a rybník s chovem ryb nebo vodní drůbeže.
275

 Náhrada je v souladu se zněním 

citovaného zákona poskytována v penězích s jedinou výjimkou obsaženou v ustanovení 

§ 59 odst. 2 ZoPK, který umožňuje poskytnutí náhradního pozemku ze státního 

vlastnictví při nesouhlasu vlastníka při tvorbě systému ekologické stability. Další 

podmínkou pro poskytnutí náhrady je podání písemné žádosti podložené doklady 
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 Typickým příkladem bude rozhodnutí dle § 66 ZoPK, kterým se stanoví omezení či zákazy při 

výkonu určité činnosti. Naopak závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 ZoPK nepředstavuje založení omezení 

vlastnického práva, ale naopak výjimku z těchto zákazů, a proto nepředstavuje titul pro vznik nároku na 

náhradu újmy. 
274

 V případě žádosti o náhradu újmy vlastníkem i nájemcem, platí právo přednosti vlastníka.  
275

 Náhrada za omezení vlastnictví k jiným vodním plochám, zastavěné ploše či ostatní ploše musí 

vyplývat z jiných právních předpisů, jelikož na ně danou právní úpravu nelze aplikovat. 
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prokazujícími výši újmy, a to v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od skončení kalendářního 

roku, v němž újma vznikla či trvala. V souladu s ustanovením § 58 odst. 6 ZoPK 

vydává Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství 

prováděcí předpis, kterým stanoví bližší podmínky pro uplatňování a poskytování těchto 

náhrad.
276

  

Zákon dále umožňuje upravit finanční náhradu odchylně v případě uzavření 

veřejnoprávních smluv, aniž by jednoznačně vymezil, v jakých konkrétních 

náležitostech se lze od zákonné úpravy odchýlit. S ohledem na smluvní volnost 

při uzavírání veřejnoprávních smluv a především v souvislosti s hlavním cílem těchto 

smluv, kterým je zajišťování ochrany životního prostředí, zastávám názor, že by 

citovaná úprava měla být vykládána extenzivně ve prospěch vlastníka, jenž se 

dobrovolně podřizuje smluveným omezením. Jedinou limitací vyplývající z ústavní 

zásady rovného postavení vlastníků je maximální výše poskytnuté náhrady, kdy se nelze 

od zákonné úpravy, respektive od prováděcích právních předpisů odchýlit, což je 

stanoveno výslovně v ustanovení § 58 odst. 6 věta třetí ZoPK .  

Vyjma obecné úpravy náhrad obsahuje Zákon o ochraně přírody a krajiny také jedno 

zvláštní ustanovení, které bylo jeho součástí ještě před přijetím novely zakotvující 

úpravu obecnou.
277

 Jedná se o ustanovení § 13 odst. 2 ZoPK, které umožňuje 

poskytnout náhradu vlastníkovi či nájemci pozemku za újmu, která jim vznikne 

v souvislosti s vyhlášením přechodně chráněné plochy. Na rozdíl od obecné úpravy je 

zde poskytnutí náhrady vázáno na výši vzniklé újmy, která nesmí být pouze nepatrná. 

Je možné si položit otázku, zda použití tohoto neurčitého právního pojmu, který má být 

podroben správnímu uvážení, není protiústavní, jelikož v rozporu 

s čl. 11 odst. 1 a odst. 4 Listiny vymezuje další podmínku pro vznik nároku na náhradu 

újmy, aniž by pro dané omezení existovalo ústavní zmocnění. Ačkoli lze uvažovat 

o souladu s principem proporcionality při vyvažování dvou protichůdných zájmů, nelze 
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 Jedná se o dvě vyhlášky, konkrétně o 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., kterou se stanoví podmínky a způsob 

poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti 

uplatnění nároku. Obě vyhlášky obsahují v souladu se Zákonem o ochraně přírody a krajiny taxativní 

výčet důvodů, s nimiž je spojen vznik nároku na poskytnutí náhrady včetně způsobu jejího výpočtu. 
277

 Jednalo se o novelu zákona č. 218/2004 Sb. 
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přehlížet skutečnost, že má být nahrazována skutečná majetková újma, která vlastníkovi 

či nájemci vznikla. V tohoto důvodu je jakékoli stanovení její nejnižší hranice, která má 

být hrazena, v rozporu s těmito zásadami. Přestože Kusák naznačuje, že by tento rozpor 

mohl být překonán aplikací ustanovení § 58 odst. 2 ZoPK, které upravuje nárok 

na náhradu újmy na základě rozhodnutí dle tohoto zákona, přičemž v souladu 

s ustanovením § 13 odst. 1 ZoPK se přechodně chráněná plocha vyhlašuje rozhodnutím 

orgánu ochrany přírody,
278

 nelze s jeho stanoviskem s ohledem na přednost úpravy 

speciální před úpravou pozdější souhlasit a je nezbytné je jako nesprávné odmítnout. 

Odlišný názor zastává Kocourek, který zákonnou limitaci nároku na náhradu újmy 

považuje za souladnou s ústavním pořádkem s odůvodněním, že v případě zásahu 

do vlastnictví, při němž dojde ke vzniku újmy pouze nepatrné, se o skutečné omezení 

vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny nejedná, jelikož není naplněn 

požadavek intenzity daného zásahu.
279

 Ačkoli považuji jeho rozbor za zdařilý, 

domnívám se, že s ohledem na neurčitost hranice nepatrné újmy, která bude vždy 

podrobena konkrétnímu správnímu uvážení, nelze výklad takto generalizovat. Jako 

vhodnější si lze de lege ferenda představit právní úpravu, která by poskytovala vodítko 

pro určení hranice nepatrnosti, případně která by danou hranici stanovila jednoznačně. 

Bez bližšího definování tohoto kritéria bych se s ohledem na zásadu rovnosti vlastníků 

přikláněla k náhradě újmy bez jakékoli limitace.        

Kromě nárokových náhrad upravuje Zákon o ochraně přírody a krajiny též finanční 

příspěvky nenárokové. Jejich zakotvení nalezneme v ustanovení § 69 ZoPK, které 

hovoří o možnosti poskytnout finanční příspěvek na základě uzavření veřejnoprávní 

smlouvy podle ustanovení § 68 odst. 2 ZoPK za předpokladu, že se vlastník či nájemce 

zdrží určité dohodnuté činnosti nebo provede dohodnuté práce v zájmu zlepšení 

přírodního prostředí.
280

 Tento příspěvek může být v souladu s ustanovením 
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 Viz KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a 

přírodních zdrojů. České právo životního prostředí č. 1/2005, s. 62. 
279

 Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 110 – 111. 
280

 Podrobné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku upravuje ustanovení 

§ 19 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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§ 69 odst. 4 ZoPK poskytnut i ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
281

 

Druhým nenárokovým finančním příspěvkem je v návaznosti na ustanovení 

§ 69 odst. 2 ZoPK příspěvek za provedení náhradních ochranných opatření podle 

§ 49 nebo 50 ZoPK. Přičemž lze doplnit, že v souladu s ustanovením § 58 odst. 5 ZoPK 

dochází při poskytnutí nenárokových finančních příspěvků k odpovídajícímu snížení 

náhrady za újmu poskytovanou dle ustanovení § 58 odst. 2 ZoPK.  

4.2 Lesní zákon 

Nad rámec Zákona o ochraně přírody a krajiny, dle kterého jsou poskytovány 

i náhrady újmy za omezení výkonu vlastnického práva ve vztahu k lesním pozemkům, 

upravuje Lesní zákon celou řadu dalších nárokových i nenárokových náhrad, jejichž 

účelem je kompenzovat některá striktní omezení, která jsou vůči vlastníkům lesů 

uplatňována s ohledem na nepostradatelnou roli pozemků určených k plnění funkcí lesa 

v rámci životního prostředí. 

Základním ustanovením zakotvujícím náhradu újmy vzniklé v souvislosti 

s uložením omezení při hospodaření v lese je § 11 odst. 3 LesZ. Dané ustanovení 

zakotvuje náhradu pro vlastníka lesa vůči kterémukoli orgánu státní správy, který 

o daném omezení rozhodl, přičemž v případě rozhodnutí ve prospěch určité osoby má 

orgán státní správy možnost uložit úhradu této náhrady dané osobě. Toto zákonné 

ustanovení neobsahuje téměř žádné podmínky, což přináší řadu praktických aplikačních 

problémů.
282

 Z jeho jazykového znění nevyplývá, zda se v případě uložení náhrady vůči 

osobě, která má z daného omezení prospěch, jedná o následný regres orgánu státní 

správy či zda má dojít k přímé úhradě vůči vlastníkovi lesa. Lze však konstatovat, že 

znění daného ustanovení umožňuje využití obou těchto procesů, přičemž výběr je 

ponechán na správním uvážení orgánu státní správy. Z citovaného ustanovení dále 

nevyplývá ani přesné vymezení složek újmy, která má být ze strany orgánu státní 

správy nahrazena, čímž dochází k ponechání značného prostoru pro správní uvážení. 

Osobně vnímám takto rozsáhle vymezený prostor pro správní uvážení značně 
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 V takovém případě je nutné podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku podle ustanovení 
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 Detailně KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 144 – 147. 
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problematicky, jelikož vyžaduje důsledné rovné zacházení se všemi vlastníky lesů, což 

klade vysoké požadavky na odbornost orgánů státní správy. Za nejproblematičtější 

považuji právě onen následný regres orgánu státní správy, který není obligatorní, nýbrž 

i zde je ponechán prostor pro uvážení. Domnívám se, že povinnost regresu by více 

odpovídala rovnému postavení vlastníků a nevzbuzovala by otázky možného 

bezdůvodného obohacení. Pro úplnost je nezbytné doplnit, že ve prospěch třetí osoby 

bude omezení ukládáno ve zcela výjimečných situacích. Například si lze představit 

uložení omezení související s bezpečností osob a majetku podle ustanovení 

§ 22 odst. 1 LesZ ve prospěch vlastníka sousedního pozemku.  

Dalším ustanovením zakotvujícím poskytnutí náhrady je § 22 odst. 2 LesZ, které 

vychází ze změny ve způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání lesních 

pozemků v souvislosti se zajištěním bezpečnosti osob a majetku. O uvedených 

omezeních včetně o osobě, která ponese náklady a náhradu újmy v té souvislosti 

způsobené vlastníkovi, rozhoduje orgán státní správy lesů. V tomto případě dochází 

obligatorně k rozhodnutí o finanční odpovědnosti určité osoby. Za spornou však 

vnímám absenci jakéhokoli kritéria, které by vymezovalo určení finančně odpovědné 

osoby. Pro preciznost úpravy bych zvolila koncepci prospěchu z uložených opatření, 

přičemž v případě prospěchu veřejnosti, například v rámci zajištění bezpečnosti 

při obecném užívání lesa, by finanční odpovědnost nesl stát prostřednictvím orgánu 

státní správy lesů.
283

 

Mezi další ustanovení zakotvující nárokové poskytnutí náhrad patří 

§ 24 odst. 2 LesZ, které obsahuje částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu.
284

 Dále ustanovení 

§ 32 odst. 3 LesZ ukládající náhradu nákladů spojených s provedením opatření v zájmu 

jiného než vlastníka lesa, a to při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod 

v lese a ustanovení § 34 odst. 3 LesZ upravující náhradu za užití cizích pozemků 

při lesní dopravě. V obou těchto případech je povinnost náhrady ukládána osobě, v jejíž 

prospěch omezení směřují. Ustanovení § 35 odst. 4 LesZ pak zakotvuje náhradu 
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 Shodně tamtéž, s. 148. 
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 Podrobná pravidla poskytnutí náhrady upravuje vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování 

podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad 

zvýšených nákladů. 
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majetkové újmy vzniklé v souvislosti s užitím lesního pozemku k přípravě, budování 

a údržbě zařízení meliorací a hrazení bystřin v lesích, přičemž v případě veřejného 

zájmu, nese náklady stát, zatímco při prospěchu konkrétních vlastníků lesů nesou dané 

náklady proporcionálně.  

Náhradu za zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s opatřeními uloženými 

ke splnění účelu sledovaného vyhlášením lesů ochranných a lesů zvláštního určení 

upravuje ustanovení § 36 odst. 4 LesZ. Vlastníkům lesů zvláštního určení, v nichž je 

režim hospodaření omezen obdobně jako v lesích ochranných, avšak nesouvisí s jejich 

komplikovanou přírodní polohou,
285

 přísluší ještě náhrada zvýšených nákladů 

za omezení uložená při tomto hospodaření podle ustanovení § 36 odst. 3 LesZ.
286

 

V rámci dané náhrady se hradí pouze zvýšené výdaje vynaložené nad rámec běžného 

obhospodařování lesa, nikoli však újma omezením způsobená či ušlý zisk, jež mohou 

být nahrazeny při aplikaci obecného ustanovení § 11 odst. 3 LesZ.  

Vyjma nárokových náhrad zakotvuje ustanovení § 46 LesZ i poskytování státních 

kompenzací nenárokových, a to jak finančních příspěvků, tak i služeb. Dané finanční 

prostředky jsou poskytovány přímo ze státního rozpočtu, a to na žádost vlastníka lesa, 

přičemž důvody pro poskytnutí příspěvku jsou vymezeny pouze demonstrativně, což 

ponechává značný prostor pro individuální přístup. Finančních příspěvek může být 

poskytnut také ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Citovanou 

úpravu považuji za pozoruhodnou především z důvodu výslovné zmínky o možnosti 

kompenzace prostřednictvím služeb a nikoli pouze finančním příspěvkem. Na rozdíl 

od jiných forem naturálních kompenzací, zde není vyžadována dohoda s vlastníkem 

lesa, ale o naturální kompenzaci je jednostranně rozhodnuto na základě žádosti 

vlastníka po jejím vyhodnocení. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nenárokovou 

kompenzaci a s ohledem na její poskytnutí nejen dle možností ale i potřeb státu, není 
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 Na rozdíl od vlastníků lesů zvláštního určení nepřísluší vlastníkům lesů ochranných náhrada 

zvýšených nákladů při hospodaření, ačkoli i oni jsou při hospodaření značně omezováni. Tento odlišný 

přístup lze odůvodnit skutečností, že omezení hospodaření v lesích ochranných vyplývá především z 

přírodních poměrů v daných oblastech a lze je tedy označovat za omezení přirozená, zatímco v případě 

lesů zvláštního určení se jedná o omezení uložená k vyzdvižení jejich speciálního určení, jež je 

ospravedlněno veřejným zájmem.  
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 Ve vztahu k lesům zvláštního určení se však jedná o duplicitní a tudíž nadbytečné ustanovení. Viz 

DROBNÍK, Jaroslav; DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 134. 
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vyloučeno ani poskytnutí služeb proti vůli vlastníka, tj. bez jeho žádosti.
287

 I přes tuto 

fakultativní úpravu je nepochybné, že kompenzace prostřednictvím finančních 

příspěvků bude využívána v drtivé většině případů. 

4.3 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

Ustanovení § 2 odst. 3 ZZPF opravňuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

z důvodu ochrany životního prostředí uložit vlastníku či nájemci zemědělské půdy 

změnu kultury,
288

 přičemž této osobě vzniká vůči tomuto orgánu nárok na náhradu 

nákladů a ztrát z této změny vyplývající. Určité nejasnosti vzbuzuje rozsah takto 

poskytnuté náhrady, tj. co vše lze vlastníkovi či nájemci uhradit. Dle mého názoru je 

nezbytné s odůvodněním spravedlivosti a přiměřenosti kompenzací poskytnout náhradu 

veškerých nákladů, které v souvislosti se změnou kultury vlastníkovi či nájemci 

vzniknou, tj. nejen náhradu nákladů na provedení samotné změny kultury, nýbrž i ztrátu 

spojenou například se snížením tržní ceny daného pozemku nebo ztrátu vyplývající 

z možnosti pozemek určitým způsobem využívat, kterou oprávněný řádným způsobem 

prokáže. Náhrada nákladů je posuzována bezprostředně po uložení změny kultury 

a nezahrnuje tedy náklady, které by se změnou kultury souvisely z dlouhodobého 

hlediska. Tento postup je plně v souladu s čl. 11 odst. 3 Listiny, jelikož ke změně 

kultury dochází ve veřejném zájmu a někdy i v zájmu samotného vlastníka či v rámci 

zabránění protiprávního chování či stavu.
289

 Hlavním účelem dané změny není omezení 

vlastníka, nýbrž uvedení výkonu vlastnictví do souladu s právními předpisy.
290

  

Jediným ustanovením upravujícím nenárokové kompenzace při ochraně 

zemědělského půdního fondu je ustanovení § 3 odst. 5 ZZPF, které opravňuje vlastníka 

či nájemce pozemků požádat Státní fond životního prostředí České republiky 

o poskytnutí příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z uložených 
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 Typickým příkladem je poskytnutí tzv. letecké hasičské služby Ministerstvem zemědělství 

prováděné leteckou hlídkovou činností v době zvýšeného nebezpečí požárů podle ustanovení 

§ 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Více tamtéž, s. 159.   
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 Jedná se o změnu druhu pozemku. Termín kultura je pozůstatkem 

zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, který tímto pojmem označoval druh pozemku v dnešním 

významu. 
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 Podrobná kritéria pro uložení změny kultury jsou definována v ustanovení 

§ 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 

fondu.  
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 Srov. § 3 odst. 1 ZZPF upravující hospodaření na zemědělském půdním fondu. 
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opatření podle § 3 odst. 3 ZZPF za podmínky, že zjištěné závady nezavinil. Cílem 

uložených opatření je uvést stav do souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZZPF a vychází 

ze zásady vlastnictví zavazuje. Z dikce daného ustanovení jednoznačně vyplývá, že 

finanční příspěvek slouží pouze k úhradě části takto vzniklé majetkové újmy, přičemž 

v případě zjištění původce závad, může vlastník či nájemce uplatňovat nárok na náhradu 

škody v plném rozsahu vůči tomuto subjektu.   

4.4 Vodní zákon 

Obdobně jako Lesní zákon obsahuje i Vodní zákon nejednotnou úpravu nárokových 

i nenárokových kompenzací z důvodu omezení vlastnického práva vždy v jednotlivých 

ustanoveních, která daná omezení zakotvují. Jelikož chybí komplexní ustanovení, které 

by definovalo základní podmínky a proces poskytování náhrad, je úprava často matoucí 

a trpí určitými nedostatky, které jsou v praxi řešeny až pomocí teleologického výkladu 

právní normy.  

Podle ustanovení § 11 odst. 4 VodZ dochází k přiměřené náhradě za využití vodního 

díla nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami jinou určenou osobou za situace, 

kdy oprávněná osoba svého práva zcela nebo z části nevyužívá, a je-li využívání 

nezbytně třeba ve veřejném zájmu. Dané rozhodnutí vydává vodoprávní úřad, který také 

rozhodne o výši přiměřené náhrady. Z citovaného ustanovení však nevyplývá, kdo je 

osobou povinnou k poskytnutí této přiměřené náhrady. S odůvodněním zamezení 

vzniku bezdůvodného obohacení lze dovodit, že povinným subjektem bude osoba, 

v jejíž prospěch bude vlastníkovi povinnost uložena.
291

  

Ustanovení § 28 odst. 4 VodZ zakotvuje právo na náhradu „škody,“ která vznikne 

v souvislosti s vyjmenovanými zákazy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

S ohledem na skutečnost, že zákazy jsou uloženy zákonodárcem a tudíž se nejedná 

o protiprávní jednání, s nímž by byla spojena odpovědnost za škodu, nelze hovořit 

o škodě ve smyslu Občanského zákoníku, nýbrž o újmě, která vlastníkovi v souvislosti 

s uloženými omezeními vznikla a projevila se v jeho majetkové sféře. Ačkoli zde 
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 Obdobně KUSÁK, Martin. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a 

přírodních zdrojů. České právo životního prostředí č. 1/2005, s. 62 – 63. Dále TUREČEK, Karel a kol. 

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., s komentářem. Praha: Sondy, 2002, s. 30. 



112 

 

dochází k odškodnění nad rámec čl. 11 odst. 3 Listiny, pod nějž uložená zákonná 

omezení spadají, považuji za poněkud nevhodné omezení druhů zákazů, s nimiž je 

náhrada újmy spojována. Pokud by totiž došlo ke vzniku újmy i jiným druhem zákazu, 

například zákazem těžit nevyhrazené nerosty povrchovým způsobem, jeví se 

nežádoucím, aby vlastník daného pozemku, kterému by se nepodařilo určit odpovědnou 

osobu, při jejím prokázání neměl právo na její náhradu.
292

 Vhodnějším by se jevilo, aby 

v případě prokázání újmy byla po správním uvážení nahrazována ve vztahu ke všem 

zákonným zákazům. Například i újma způsobená vymezením a ukládáním zákazů 

v záplavových územích dle § 67 VodZ.
293

 Pro srovnání lze upozornit na dikci 

ustanovení § 30 odst. 11 VodZ, které umožňuje poskytnutí náhrady „za prokázaná 

omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů“ bez dalších 

omezení. Za další nedostatek ustanovení § 28 odst. 4 VodZ lze označit absenci úpravy 

postupu pro uplatnění náhrady včetně určení povinné osoby k její úhradě. 

Teleologickým výkladem lze dovodit, že náhrada bude poskytována na základě žádosti 

k vodoprávnímu úřadu, a to z jeho finančních prostředků.
294

  

Jak již bylo řečeno shora ustanovení § 30 odst. 11 VodZ zakotvuje poskytnutí 

náhrady za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech 

vodních zdrojů, přičemž osobami zavázanými k poskytnutí náhrady jsou vlastníci 

vodních děl nebo osoby oprávněné k odběru vody z vodního zdroje, a to poměrně dle 

povoleného množství odebírané vody. Náhrada je poskytována na základě vzájemné 

dohody anebo jednorázově na základě soudního rozhodnutí, přičemž právě její 

jednorázovost lze vnímat poněkud nevhodně, jelikož nelze očekávat, že by zcela 

reflektovala skutečnou újmu, která v budoucnu bude teprve vznikat. Zároveň nelze 

vyloučit ani podstatnou změnu okolností, na jejichž základě je jednorázová náhrada 

soudem určována. Obdobnou úpravu poskytnutí náhrady týkající se ochranného pásma 

vodních děl nalezneme i v ustanovení § 58 odst. 3 VodZ. Ustanovení § 42 odst. 9 VodZ 

obsahuje náhradu za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění 

opatření k nápravě na jejich pozemcích nebo stavbách, přičemž náhradu poskytuje ten, 
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 Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 

životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 96. 
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jemuž bylo provedení nápravného opatření uloženo. Vůči této osobě podává vlastník 

také žádost v prekluzivní lhůtě 6 měsíců. Nad rámec této náhrady zůstává zachováno 

právo na náhradu případné škody dle obecných právních předpisů.  

Pozoruhodný systém poskytnutí náhrad je upraven v ustanovení § 45 VodZ, které 

vymezuje možnosti vlastníků dotčených pozemků v případě, kdy dojde ke změně koryta 

vodního toku, tj. opustí-li vodní tok vlivem přírodních sil při povodni své přirozené 

koryto a vznikne koryto nové. Vlastníci dotčených pozemků mohou u vodoprávního 

úřadu žádat o povolení vrátit vodní tok do původního koryta, avšak na své vlastní 

náklady. V případě, že vlastníci této možnosti nevyužijí, mohou nabídnout svůj 

pozemek státu k odkoupení, přičemž stát je povinen příslušné pozemky vykoupit. Tuto 

úpravu považuji za problematickou s ohledem na velmi úzké vymezení pozemků, které 

mohou být ze strany státu odkoupeny včetně otázky přiměřené kupní ceny. Je totiž 

možné, že nové koryto vodního toku vznikne uprostřed pozemku určitého vlastníka 

a stát je povinen od něj odkoupit pouze pozemek tvořící koryto vodního toku,
295

 čímž 

může dojít k situaci, že ačkoli by byl vlastník motivován pozemek odprodat, nebude to 

pro něj s ohledem na faktický stav nijak přínosné. Výkladové nejasnosti však přináší 

i třetí způsob řešení zakotvený v ustanovení § 45 odst. 3 VodZ, které hovoří o možnosti 

odškodnění vlastníků dotčených pozemků podle odst. 2, tj. úpravy odkoupení daných 

pozemků ve tříleté prekluzivní lhůtě, pokud není žádost o obnovení původního koryta 

vodního toku ve veřejném zájmu vodoprávním úřadem povolena. K rozsahu analogické 

aplikace odst. 2 nalezneme v odborné literatuře dvě zcela protichůdná stanoviska. 

Zatímco někteří autoři připouštějí odškodnění ve výši odpovídající ceně při výkupu 

těchto pozemků státem pouze při změně vlastnictví, tj. obligatorní převod vlastnictví,
296

 

lze se setkat i s názorem, že ačkoli se výše odškodnění má rovnat ceně při odkupu, 

k převodu vlastnického práva dojít nemusí.
297

 Osobně se přikláním spíše k první 
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interpretaci, jelikož teleologickým výkladem lze těžko odůvodnit, že by zákonodárce 

zamýšlel umožnit vlastníkovi výběr, zda pozemek prodat či neprodat se stejným 

rozsahem kompenzace. Zcela na okraj lze dodat, že nepovolení žádosti ve veřejném 

zájmu si lze představit za situace, kdy změnou koryta vodního toku dojde ke zlepšení 

odtokových poměrů, kvality vody či zásobování pitnou vodou obyvatelstva. Naprosto 

neurčitě pak Vodní zákon řeší výši odškodnění pro ostatní oprávněné k nakládání 

s vodami, kteří by byli tímto rozhodnutím dotčeni. V případě, že by tyto osoby nebyly 

s přiměřeností náhrady spokojeny, rozhodoval by o ní na jejich návrh soud. 

Poslední nároková náhrada souvisí s pozemky tvořícími území určená k řízeným 

rozlivům povodní, jejíž úpravu nalezneme v ustanovení § 68 odst. 2 VodZ. Tato 

náhrada je v souladu s jejím veřejně prospěšným účelem poskytována státem, přičemž 

je hrazena škoda vzniklá řízeným rozlivem povodní na půdě, polních plodinách, lesních 

porostech a stavbách v daném území.  

Komplexní úpravu nenárokových kompenzací nalezneme v ustanovení § 102 VodZ, 

které demonstrativním výčtem vypočítává opatření ve veřejném zájmu, za jejichž 

provedení lze poskytnout finanční náhradu výdajů s nimi spojenými z prostředků 

státního rozpočtu. Jedinou omezující podmínkou je posouzení veřejného zájmu 

na těchto opatřeních.       
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Závěr 

Problematika vztahu ochrany životního prostředí a práva vlastnického, která byla 

tématem této práce, je nepochybně stále aktuální a s ohledem na složitost některých 

jevů i nesmírně dynamickou oblastí práva. Ačkoli jsou patrné snahy soukromoprávní 

rekodifikace vyjasnit hranice a vztahy mezi právem veřejným a soukromým, lze 

konstatovat, že ani rekodifikace nepřináší jednoznačné řešení tohoto nekonečného 

sporu. Je však nutné poznamenat, že snaha o jeho řešení je jedním ze základních 

a nepostradatelných hybatelů celého právního odvětví, a tudíž lze fázi snažení 

považovat za naplnění hlavního účelu daného oboru. Za přinejmenším neadekvátní lze 

však označit zásahy zákonodárce, které upravují převážně veřejnoprávní omezení 

v rámci soukromoprávních norem. Jedním z příkladů je zcela vědomé rozšíření omezení 

vlastnického práva ve vztahu k pozemkům sloužícím k plnění funkcí lesa v rámci 

Nového občanského zákoníku. Tyto evidentní nedostatky, na které bylo v rámci 

výkladu poukázáno a kterých je v platných právních předpisech více, než by bylo 

akceptovatelné, bohužel způsobují pokles celkové úrovně a konzistentnosti právního 

řádu. To s sebou přináší řadu aplikačních problémů, s nimiž se musí právní praxe 

každodenně potýkat. Ač jim je věnována náležitá pozornost odborné veřejnosti, 

nedochází při četných novelizacích jednotlivých právních předpisů k jejich odstranění.   

V rámci jednotlivých kapitol bylo způsobem kritické analýzy upozorněno 

na nejtíživější problémy, které platná právní úprava obsahuje včetně uvedení právních 

rozborů a odkazů na příslušnou judikaturu, která se danými jevy zabývá. Metodou 

komparace byly vyzdviženy i změny, které přináší soukromoprávní rekodifikace. 

Ačkoli nelze s ohledem na nulovou aplikační praxi dovozovat jednoznačné závěry, byla 

pozornost věnována výkladům, které úprava umožňuje a které by v praxi mohly 

představovat určité těžkosti.  

V části zaměřené na vlastnictví jednotlivých součástí životního prostředí byla 

pozornost věnována nejen novému pojetí věci a zvířete, ale též protichůdným 

stanoviskům zabývajícím se pojetím a problematikou vlastnictví vod a jeskyní. V rámci 

právního rozboru jsem dospěla k závěru, že vody i jeskyně je nezbytné považovat za res 

extra commercium, a nikoli za res nullius, jak bývá často i v odborné literatuře uváděno. 
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Výklad o omezení vlastnického práva ve prospěch životního prostředí byl nejpodrobněji 

orientován na vlastnictví půdy, k níž je v porovnání s ostatními součástmi životního 

prostředí vlastnické právo omezována nejvíce. Pro přehlednost byly jednotlivé zákazy, 

které jsou roztříštěny v řadě právních předpisů seskupeny dle společných prvků do čtyř 

základních kategorií. Poslední kapitola byla věnována systému náhrad, kdy 

z provedeného rozboru jednoznačně vyplynula řada nedostatků, ať již v procesní úpravě 

či nejednoznačnosti hmotněprávního vymezení, či dokonce i několik případů jeho 

rozpornosti s ústavními principy.         

Hlavním cílem práce bylo analyzovat celkový vztah ochrany životního prostředí 

a práva vlastnického. Z provedeného rozboru je patrné, že ani právo na příznivé životní 

prostředí, které tvoří základ pro ochranu životního prostředí, ani právo vlastnické nemá 

absolutní a neomezitelný charakter. Při střetu těchto dvou práv dochází při výkonu 

práva vlastnického zpravidla k negativnímu působení na životní prostředí, a proto je 

vlastnické právo ve prospěch životního prostředí řadou právních norem omezováno. 

Tento současný stav představuje poněkud paradoxní situaci, kdy s ohledem na stále 

větší negativní dopady na životní prostředí dochází k rozpínavosti ukládaných zákazů 

a omezení vlastnictví, přičemž vlastníci nejsou dostatečně motivováni k dodržování 

těchto pravidel a někdy je pro ně naopak výhodnější daná a nejednoznačná pravidla 

obcházet či dokonce porušit.  

Závěrem lze konstatovat, že právní řád České republiky se bohužel prozatím 

nevydal cestou, která by znamenala ochranu životního prostředí za pomoci práva 

vlastnického, tudíž jejich pozitivní symbiózu, nýbrž směrem, který je reprezentován 

citelnými zásahy do práva vlastnického ve prospěch ochrany životního prostředí. Tato 

situace reflektuje nedostatečnou schopnost zákonodárce vytvořit právní systém 

motivace jednotlivých vlastníků, pro něž by chování ve prospěch životního prostředí 

bylo ekonomicky výhodnější. Namísto toho postupuje zákonodárce cestou ukládání 

dalších a dalších omezení vlastnictví, což odráží určitou beznadějnost tohoto přístupu. 

Je zcela patrné, že dříve nebo později bude zákonodárce nucen svůj přístup od základu 

přehodnotit a zaměřit se na efektivní motivaci vlastníků jednotlivých součástí životního 

prostředí. Je však otázkou, v jakém stavu se do té doby podaří životní prostředí 

zachovat a co bude ve skutečnosti jednoho dne chráněno.    
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Abstrakt 

Cílem práce je detailní analýza současné právní úpravy České republiky vztahu 

ochrany životního prostředí a práva vlastnického se zaměřením na nejaktuálnější 

a nejspornější záležitosti a dále zhodnocení, zda právní úprava vlastnického práva 

skutečně napomáhá k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí a k jeho ochraně. 

V dotčených oblastech je upozorněno i na změny, které s sebou přináší soukromoprávní 

rekodifikace. Hlavní metodikou je kritické hodnocení platné právní úpravy včetně 

uvedení příslušné judikatury a praktických příkladů. Téma bylo zvoleno z důvodu jeho 

aktuálnosti, zájmu o ochranu životního prostředí a zároveň i s očekáváním dynamického 

vývoje dané problematiky v budoucnosti. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly vytvářejí teoretický podklad 

nezbytný pro provedení navazující analýzy. V příslušných oblastech je vždy část 

výkladu věnována i Novému občanskému zákoníku.  

První kapitola vymezuje pojmy vlastnictví, životní prostředí a ochrana životního 

prostředí. Na daný výklad navazuje výčet relevantních pramenů práva, které upravují 

vztah vlastnictví a životního prostředí, a to nadnárodních i vnitrostátních.  

Druhá kapitola pojednává o vlastnictví jednotlivých součástí životního prostředí. 

Bližší pozornost je věnována vodám, nerostnému bohatství a živočichům.  

Třetí kapitola se skládá ze čtyř částí a je zaměřena na omezení vlastnického práva 

ve prospěch životního prostředí. Úvodní podkapitola je věnována omezením 

vyplývajícím ze zákona, druhá omezením individuálním správním aktem, třetí 

omezením na základě veřejnoprávní smlouvy. Poslední podkapitola je věnována 

problematice věcných břemen včetně upozornění na nejasnosti jejich právního pojetí.  

Závěrečná kapitola definuje systém náhrad za omezení vlastnického práva, ať již 

nárokových či nenárokových včetně upozornění na některé jeho nedostatky. Podrobný 

výklad je proveden dle jednotlivých zákonů, jelikož žádný rámcový procesní předpis 

neexistuje.  
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Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený srovnávací materiál, který upozorňuje 

na nejpodstatnější a nejaktuálnější nedostatky současné právní úpravy a zároveň 

poukazuje i na možné těžkosti, které s sebou může přinést Nový občanský zákoník.  
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Abstract 

The purpose of my thesis is to analyse current legislation in the Czech Republic 

regarding the relation of the protection of the environment and the right of ownership, 

focusing in particular on the most recent and most controversial issues. A further part 

of the analysis examines whether the right of ownership actually aids sustainable 

development of the environment and environmental protection. The changes which 

entail private recodification are highlighted for affected fields. The methodology is 

primarily critical analysis of current legislation, including relevant case laws 

and practical examples. The reason for choosing this subject of research is its topicality, 

the interest in the protection of environment and expectation of a dynamic development 

of these issues in the future. 

The thesis is composed of four chapters. The first two chapters form the theoretical 

basis required for the subsequent analysis. In relevant areas there are always parts 

of the interpretation which look at the new Civil Code. 

Chapter One defines terms such as the right of ownership, the environment and 

the protection of environment. The subsequent part gives a list of the relevant sources 

of law that govern the relationship between the right of ownership and the environment, 

both international and national.  

 Chapter Two deals with the ownership of the environmental components. Particular 

attention is paid to water, mineral resources and animals.  

Chapter Three consists of four parts and focuses on limitations to the right 

of ownership in favour of the environment. The introductory part looks at limitations 

imposed by law, the second part focuses on limitations imposed by individual 

administrative acts, the third part looks at restrictions based on public contracts, and 

the last section looks at the issue of easements, including a note of the confusion 

surrounding their legal concept. 

The final chapter highlights the system of compensation for limitations to the right 

of ownership, both those discretionary and entitled, including information about some 
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of their shortcomings. A detailed interpretation is given in terms of specific Acts 

as there is no existing general procedural rule. 

The main aim of the thesis is to submit integrated comparative material which 

highlights the most important and the most current defects in the existing legislation, 

and also to bring attention to possible difficulties that the new Civil Code may entail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Klíčová slova / Keywords 

Vlastnictví 

Ochrana životního prostředí 

 

Right of ownership 

Protection of the environment 

 

 


