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Seznam použitých zkratek 

,,ABGB“ – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Všeobecný zákoník občanský; 

vyhlášený patentem z 1. 6. 1811, č. 946 Sb. z. s. s účinností od 1. 1. 1812) 

,,ECB“ – Evropská centrální banka 

,,ESLP“ – Evropský soud pro lidská práva 

,,EU“ – Evropská Unie 

,,EÚLP“ - Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů 

č. 11 a 14, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950, vyhlášená sdělením federálního 

ministerstva zahraničních věcí (ve znění protokolů č. 3, 5 a 8) pod č. 209/1992 Sb. 

,,CHOPAV“ – chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

,,KatZ“ – zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

v platném znění 

,,LesZ“ - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

,,LZPEÚ“ – Listina základních práv Evropské unie. Úřední věstník 2010/C 83/02. 

,,LZPS“/,,Listina“ – ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina 

základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a 

Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 

,,MP I“ – Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášený 

vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí České republiky pod č. 120/1976 Sb. 

,,MP II“ – Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

vyhlášený vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí České republiky pod č. 

120/1976 Sb. 

,,MŽP“ – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

,,NS“ – Nejvyšší soud České republiky 

,,NSS“ – Nejvyšší správní soud České republiky 

,,obč. zák.“ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

,,OSŘ“ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů                

,,o. z.“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

,,SFEU“ - Smlouvy o fungování Evropské unie Úř. věst. C 326 

,,StavZ“ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

,,ÚS“ – Ústavní soud České republiky 



6 

 

,,Ústava“ – Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

,,VodZ“ – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

,,VyvlZ“ – zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

,,ZOPK“ – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

,,ZOZPF“ – zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů 
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1. Úvod 

 Tato práce si v žádném případě neklade za cíl vyčerpání zvoleného tématu, 

neboť téma samotné je pro svůj značný rozsah a též mezioborový charakter pro účely 

diplomové práce relativně obtížně uchopitelné. 

Jak je patrno již ze samotné struktury práce, klíčovou otázkou pro výklad je 

vypořádání se s kolizí zájmů, a to konkrétně zájmu na zajištění výkonu vlastnického 

práva a zájmu na ochraně životního prostředí. Právě z toho důvodu je práce uvozena 

částí, v níž je pojednáno o ústavněprávních základech vlastnického práva, a sice 

v historickém i současném mezinárodním kontextu, a též o ústavním vyjádření práva 

na příznivé životní prostředí a ochrany životního prostředí vůbec. V samostatné 

kapitole je pojednáno o důvodech omezení vlastnického práva k pozemkům, neboť 

ty můžou být vodítkem ke správnému rozlišení, zda v tom kterém případě půjde o 

tzv. vnitřní nebo vnější limit vlastnického práva a zda tedy vlastníku pozemku 

vznikne nárok na náhradu způsobené újmy či nikoliv. 

Pomyslným těžištěm práce je její třetí část, která podává alespoň základní 

pohled na jednotlivá omezení vyskytující se v platné právní úpravě, kdy lze uvést 

stavební zákon, především však vybrané složkové zákony. Za pomoci uplatnění 

teoretických východisek z úvodní části práce je též u vybraných omezení 

analyzováno, jakého jsou druhu a zda jsou spojeny s poskytnutím náhrady. Právě 

taková analýza žádá relativně rozsáhlý teoretický základ, a proto je tedy o omezeních 

v úvodní části práce pojednáno poměrně obšírně. Při čtení textu práce je nutno mít 

vždy na paměti změny, které do právní úpravy přináší rekodifikace občanského 

práva. Přestože práce směřuje do oblasti práva veřejného, lze z pohledu zmíněné 

rekodifikace považovat za zcela zásadní návrat superficiální zásady do českého 

právního prostředí. Napříště je tedy třeba vnímat odlišným způsobem již samotný 

pojem pozemku. Do platného práva se však vrací též jiné instituty jako např. institut 

pachtu. 

Rozebírané téma je nepochybně společensky aktuální, neboť s probíhající 

intenzivní výstavbou nabývají stále většího významu požadavky na ochranu 

životního prostředí. Otázka stanovení priorit té které společnosti či způsob řešení 

jejich střetů se, alespoň ve svobodných zemích, přímo promítá do výsledné právní 

úpravy. Prostřednictvím rozboru tématu této práce lze najít odpověď na otázku, jaký 



8 

 

je v naší zemi přisuzován význam majetkovým právům na straně jedné a právům 

ekologickým na straně druhé. 
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2. Omezení vlastnického práva a ochrana životního prostředí 

2.1 Ústavněprávní základy 

2.1.1 Zdroje ústavněprávní úpravy omezení vlastnického práva 

 Vlastnické právo, tak jak je vymezeno v LZPS, odpovídá demokratickým 

hodnotám, na nichž je Česká republika jakožto demokratický právní stát postavena. 

Za ideový zdroj současného ústavněprávního vymezení vlastnického práva lze 

považovat předně francouzskou Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, jež 

vlastnictví považuje za nedotknutelné a posvátné právo, kterého nikdo nemůže být 

zbaven, leč v případě, že by to nutně a zřejmě vyžadoval v zákoně výslovně uvedený 

veřejný zájem, a pod podmínkou, že bude předem poskytnuta spravedlivá náhrada. 

 Dalším, pro území zemí Koruny české zvláště významným dokumentem, je 

ABGB. Tento právní předpis díky německým pandektistům vycházel z římského 

práva a vlastnictví tudíž definoval jako výlučné právní panství nad věcí. Na tomto 

místě je vhodné uvést, že dle názoru vyjádřeného ÚS je nutno zásad zcela 

odpovídajících demokratickým hodnotám státu, jež byly uznávány až do zrušení 

ABGB, dbát i v současné době a vycházet z nich při aplikaci současného práva, a to 

zejména tam, kde současná právní úprava vykazuje mezery, které nezbývá než 

překlenout výkladem.1 K takovému druhu aplikace by však pro futuro mělo docházet 

v menším počtu případů, a sice z toho důvodu, že zákonodárcem byl v případě o. z. 

zvolen, v porovnání s předchozí právní úpravou, ve větší míře přístup 

pozitivněprávní. Úprava věcných práv v o. z. se totiž vyznačuje tím, že je objemově 

rozsáhlejší a tedy zároveň podrobnější. Díky této právní úpravě nadto opětovně našla 

své explicitní vyjádření v českém právním řádu spousta právních institutů jako např. 

institut pachtu či některých pozemkových služebností, které známe již z ABGB. 

Jak ve francouzském (Code civil), tak rakouském právním prostředí (ABGB) 

je však dlouhodobě uznáváno, že vlastnické právo není absolutní a lze jej tedy za 

splnění určitých podmínek omezit. V případě Code civil se tak jedná o podmínky 

uvedené v zákoně, ABGB pak možnost uplatnění omezení podmiňuje tím, že 

                                                 
1 Viz nález ÚS ze dne 8.7.1997, sp. zn. III. ÚS 77/97 (N 94/8 SbNU) 
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vlastník činí zásahy do práv třetí osoby a vybočuje z mezí daných v zákonech 

k zachování a podporování obecného blaha.2  

Ústavní listina ČSR z roku 1920 v dané oblasti v podstatě navazovala na 

předchozí vývoj, avšak s tou výjimkou, že v duchu uskutečněné pozemkové reformy 

svým ustanovením § 109 zakotvila, že soukromé vlastnictví lze omeziti jen zákonem a 

že vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, pokud zákonem není 

nebo nebude stanoveno, že se náhrada dáti nemá.3 Tzv. Ústava 9. května (z roku 

1948) obsahovala ustanovení obdobná a dále4 stanovila svobodu majetkovou. Pro 

danou dobu symbolickou však byla diskrepance mezi ústavně zaručenými právy a 

svobodami a praxí totalitního režimu, která tyto ústavněprávní záruky nectila a 

plnohodnotně nerealizovala. V roce 1960 pak z pohledu úpravy vlastnického práva 

jako takového došlo k odstranění výše zmíněného nesouladu, nikoliv však formou 

změn v aplikační praxi, nýbrž účinností tzv. socialistické ústavy, jež do právní normy 

nejvyšší právní síly de facto zachytila dříve uplatňovanou hierarchii jednotlivých 

subjektů vlastnické práva, a to tak, že nastolila rozdílnou míru jejich ochrany, 

preferujíce subjekty veřejnoprávní. Je však třeba upozornit, že ke zmíněnému 

nastolení preference veřejného vlastnictví před vlastnictvím soukromým tímto 

nedošlo v naší historii prvně, když tato byla uplatňována již za Rakouska.5 

Rovnost subjektů vlastnického práva byla obnovena úst. zák. č. 100/1990 Sb., 

který dále stanovil, že výkon vlastnického nebo užívacího práva nesmí poškozovat 

lidské zdraví, životní a přírodní prostředí nad míru nezbytně nutnou. Zároveň pak 

tento předpis poprvé výslovně zakotvuje, že nejen vyvlastnění, ale taky jiné nucené 

omezení vlastnického nebo jiného majetkového práva je možné jen za náhradu6 a že 

proti takovému rozhodnutí lze podat opravný prostředek u soudu. 

2.1.2 Vlastnické právo a základní práva s ním související 

 Ústavněprávní základ vlastnického práva je vyjádřen v čl. 11 LZPS, jehož 

formulace byla vedle předchozího vývoje práva na našem území a vývoje v dalších 

                                                 
2 Srov. Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. 
úplné vydání. Praha: Leges, 2011, s. 539. 
3 Srov. Malý, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přepracované vydání. 
Praha: Linde Praha akciová společnost, 2003, s. 351, 355. 
4 V ust. § 8 a 9. 
5 Viz Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 
vydání. Praha: Leges, 2011, s. 539. 
6 Dále tak musí být činěno pouze ve veřejném zájmu, a to zákonem nebo na základě zákona. 
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evropských státech ovlivněna i soudobými ústavněprávními dokumenty jiných států, 

jakož i dokumenty mezinárodního práva.  

Subjektem vlastnického práva je dle odst. 1 daného článku každý, což je 

výrazem univerzality subjektů vlastnictví. Univerzalita subjektů vlastnictví je dále 

zakotvena i v Dodatkovém protokolu k EÚLP, který ve svém čl. I. explicitně 

vyjadřuje právo každé fyzické a právnické osoby pokojně užívat svůj majetek. Mimo 

ústavněprávní úroveň je pak tato otázka řešena též Listinou základních práv 

Evropské unie7, dle které má každý právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, 

nakládat s ním a odkazovat jej. Jsou zde tedy výslovně zmíněny jednotlivé složky 

vlastnického práva. Jak bude uvedeno níže v textu, rozlišování jednotlivých 

oprávnění vlastníka hraje důležitou roli v procesu určení povahy zásahu do 

vlastnického práva jako takového. Ustanovení čl. 11 odst. 1 LZPS však nezakotvuje 

pouze univerzalitu subjektů vlastnictví, ale rovněž z něj vyplývá, že vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Reálným odrazem - a zároveň 

důvodem přijetí takového ustanovení - je vyloučení diferenciace vlastnictví dle 

jednotlivých druhů, tak jak tomu bylo v případě socialistické ústavy,8 tedy jako 

vlastnictví státní, družstevní a soukromé. Co do úpravy objektu vlastnického práva 

lze uvést, že problematika pozemkového vlastnictví v LZPS či na úrovni primárního 

práva EU speciálně řešena není, přičemž příkladně SFEU se zabývá ,,pouze“ 

nemovitostmi jako takovými.9 

Následující ustanovení Listiny, tedy ust. čl. 11 odst. 2 LZPS, předvídá přijetí 

zákona, který by stanovil, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé 

společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve 

vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob. Dané ustanovení však 

doposud nebylo realizováno.10 Obsah tzv. výlučného vlastnictví státu11 je tedy 

normován výlučně dílčími právními předpisy. Z těchto lze příkladně uvést zák. č. 

44/1988 Sb., horní zákon, stanovící v ust. § 5 odst. 2, že nerostné bohatství na území 

                                                 
7 Která tuto univerzalitu stanoví v čl. 17 (Právo na vlastnictví) odst. 1. 
8 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava československé socialistické republiky, v platném znění. 
9 Zejména pak otázkou nakládání s nemovitostmi ze strany EU či ECB nebo investicemi s 
nemovitostmi spojenými. Viz např. čl. 335 SFEU. 
10 Lze přitom zmínit, že prostřednictvím takového zákona by bylo možno zcela zabránit privatizaci 
majetku v tomto ustanovení zmíněného. Lze tedy polemizovat, zda se nejedná o nedostatek právní 
úpravy, nejsou-li ústavní meze privatizace shora zmíněného majetku (a věcí vůbec) v právním řádu 
země s neblahou privatizační zkušeností jednotně stanoveny. 
11 Viz Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 41. 
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České republiky je ve vlastnictví České republiky. Z dílčích právních předpisů 

obsahujících výhradu vlastnického práva, která je odůvodněna předně zájmy na 

ochraně životního prostředí, přírodního bohatství apod., lze na tomto místě příkladně 

uvést ZOPK a jeho ustanovení § 23 odst. 1 o právu vlastnictví k některému majetku 

v národních parcích, jež mimo jiné stanoví, že lesy, lesní půdní fond, vodní 

toky a vodní plochy na území národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit.12 Pro úplnost lze dodat, že ust. čl. 

11 odst. 2 Listiny, jakkoliv doposud nenašlo svůj odraz v zákonné úpravě, 

představuje výjimku z již zmiňované univerzality subjektů vlastnictví. 

Z pohledu ochrany životního prostředí je důležitá spojitost mezi čl. 11 odst. 2 

LZPS a čl. 7 Ústavy, jakož i její preambulí, z nichž vyplývá povinnost státu dbát o 

šetrné využívání přírodních zdrojů a o ochranu přírodního bohatství, resp. odhodlání 

občanů střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství. 

Ustanovení čl. 11 odst. 2 Listiny však zohledňuje též sociální dimenzi, resp. 

koncepci, vlastnictví. Ta je následně zřetelněji vyjádřena ustanovením čl. 11 odst. 3 

Listiny. Sociální koncepce vlastnictví dbá na ohleduplný a především odpovědný 

výkon vlastnického práva a na obecné blaho tak, aby byla vyloučena zvůle vlastníka 

a její následné negativní dopady do sféry jiných osob. Odraz tohoto 

neindividualistického pojetí vlastnictví však lze nalézt už v ABGB stanovícím v ust. 

§ 364 následující: ,,Vlastnické právo lze vůbec vykonávati jen potud, pokud se tím 

ani nezasahuje do práv osoby třetí, ani nevybočuje z mezí daných v zákonech 

k zachování a podporování obecného blaha.“ Co se týče úrovně ústavní, zde je 

stěžejním dokumentem Ústava Německé říše z 11.8.1919 (tzv. Výmarská ústava) a 

její čl. 152 stanovící, že vlastnictví zavazuje a jeho užívání by mělo být současně i 

službou pro společnost. Výmarská ústava později inspirovala tvůrce německého 

Základního zákona Spolkové republiky Německo z roku 1949, z něhož rovněž plyne, 

že vlastnictví zavazuje a dále, že jeho užívání má zároveň sloužit k blahu 

společnosti.13 Formulace vlastnictví zavazuje se pak výše uvedenou cestou dostala 

přes zák. č. 100/1990 Sb.14, až do LZPS, konkrétně čl. 11 odst. 3. 

                                                 
12 Tato výhrada vlastnictví je však relativizována výjimkou uvedenou v následujícím odstavci tohoto 
paragrafu stanovícím, že za zcizení podle odstavce 1 se nepovažují směny pozemků odůvodněné 
zájmy ochrany přírody. 
13 Viz ust. čl. 14 odst. 2 Základního zákona. 
14 Konk. přes ust. čl. 8 zák. č. 100/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 
Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé 
federaci. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyf6mjqga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy4f6mjugm
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Výrazem sociální koncepce vlastnictví na ústavní úrovni však není pouze 

obecný příkaz vlastnictví zavazuje, nýbrž rovněž další části (věty) ust. čl. 11 odst. 3 

LZPS, jež užívají i jiných modalit než příkazu. Druhá věta daného ustanovení tak 

zakazuje zneužití vlastnictví na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy, třetí věta pak obsahuje zákaz výkonu vlastnictví 

(vlastnického práva) za poškozování lidského zdraví, přírody a životního prostředí 

nad míru stanovenou zákonem. R. Suchánek k výkladu čl. 11 odst. 3 uvádí: ,,Výklad, 

který přiznává první větě vlastní normativní existenci a přímou aplikovatelnost, tedy 

nikoli nutně ve vztahu k větám následujícím, lze opřít o přímou použitelnost 

ustanovení čl. 11 odst. 3 (arg. a contrario čl. 41 odst. 1), i o formulaci celého 

odstavce, v němž ústavodárce nezvolil dikci ,,Vlastnictví nesmí být užito na újmu 

[…]“, ale naopak zdůraznil zavazující povahu vlastnictví v samostatné větě.“15 

Vedle zákazu zneužití práva věta třetí ustanovení čl. 11 odst. 3 LZPS, jak již 

bylo zmíněno výše, konkretizuje úvodní obecný příkaz a vyjmenovává nejdůležitější 

hodnoty/statky, k jejichž poškozování nad míru stanovenou zákonem nesmí 

výkonem práva docházet. Těmito jsou lidské zdraví, příroda a životní prostředí. Na 

obsah těchto pojmů lze pak usuzovat z příslušných předpisů.16 

 Vzhledem k obsahu ustanovení čl. 11 LZPS jako celku, je třeba vnímat 

rovněž vztah, resp. případy kolize, mezi ochranou vlastnického práva plynoucí 

z odst. 1 a příkazy a zákazy vyplývajícími z odst. 3. Ústavní soud kupříkladu ve 

svém usnesení III. ÚS 499/98  konstatuje: ,,Jestliže soudy dospěly k závěru, že věcné 

břemeno (právo cesty) bylo zřízeno v souladu se zákonem a v souladu s ním také 

existuje, je takovýto zásah do vlastnického práva v souladu s čl. 4 Listiny základních 

práv a svobod a nelze v něm spatřovat porušení vlastníkových základních práv.“ 

Výše uvedené rozhodnutí tedy v určitých případech může sloužit jako měřítko 

přípustnosti omezení vlastnického práva. K tomu však více v následující podkapitole. 

2.1.3 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva 

 Cílem této podkapitoly je především výklad obsahu ustanovení čl. 11 odst. 4 

LZPS a tedy taky zásad, jakož i podmínek, za jejichž uplatnění, resp. splnění, je 

možno vlastníku jeho vlastnické právo odejmout, případně jej toliko omezit. 

                                                 
15 Viz Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 
vydání. Praha: Leges, 2011, s. 543. 
16 Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ZOPK 
či zák. č. 14/1992 Sb., o životním prostředí. 
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Z obsahu toho, co bylo uvedeno výše v této kapitole lze dovodit, že shora uvedené 

ustanovení LZPS není nikterak výjimečným ve svém evropském prostoru, ba ani 

čase, když základní zásady, na nichž je toto ustanovení položeno, do svého obsahu 

zahrnula již Deklarace práv člověka a občana z roku 1789, jež následně, alespoň 

nepřímo, inspirovala zákonodárce většiny evropských států. Ze soudobých 

dokumentů, pro Českou republiku závazných, jež vylučují uplatnění jakékoliv 

svévole ve vztahu k vyvlastnění či omezení vlastnického práva, lze uvést předně 

Všeobecnou deklaraci lidských práv, Dodatkový protokol k EÚLP či LZPEÚ (čl. 

17). Vysvětlení k Listině základních práv (EU)17 poukazuje na jistou propojenost 

mezi posledně jmenovanými dokumenty, když říká, že se jedná o základní právo18 

společné všem ústavám členských států, které bylo mnohokrát uznáno judikaturou 

Soudního dvora, poprvé v rozsudku ve věci Hauer.19 Co se týče omezení práva 

(pokojně užívat svůj majetek), to dle zmíněného dokumentu nesmí překročit omezení 

uvedená v EÚLP. Z toho prakticky vyplývá, že cílem ust. čl. 17 LZPEÚ je mj. 

přinejmenším zamezit takovým zásahům do vlastnického práva, které by zároveň 

byly v rozporu s EÚLP, či naopak poskytnout vlastníku alespoň takovou ochranu 

jeho práva, jakou mu poskytuje EÚLP.    

 Z pohledu úpravy LZPS rozdíl mezi vyvlastněním (expropriací) a nuceným 

omezením vlastnického práva spočívá v tom, že výsledkem prvého ze zmíněných 

právních institutů je změna vlastníka, v případě druhém zůstává vlastník totožný 

s tím, že je ve výkonu svého práva omezen. Pro uplatnění každého ze shora 

uvedených institutů LZPS stanoví shodné podmínky, jež musí být splněny 

kumulativně. Jednotlivé podmínky jsou rozebrány níže v této podkapitole. 

 Základní a na první pohled nejdůležitější podmínkou je, že k vyvlastnění či 

nucenému omezení může dojít pouze v případě, že si to žádá veřejný zájem. 

,,Veřejný zájem je možno označit za druh zájmu, který je obecně prospěšný (zejména 

zájem státu či jiné veřejnoprávní korporace), opak čistě soukromého zájmu. 

Uplatňuje se v tvorbě, interpretaci a v aplikaci práva, zvláště jako jeden ze dvou 

důvodů zákonné limitace základních práv a svobod. Protože se jedná o jeden z 

právních pojmů s neostrým významem, měl by být v zákonech blíže specifikován či 

                                                 
17 Úřední věstník 2007/C 303/02. 
18 Tím se má na mysli právo pokojně užívat svůj majetek. 
19 Ze dne 13. prosince 1979, Sb. rozh. 1979, s. 3727. 



15 

 

definován.“20 Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 28.3.1996, sp. zn. I.ÚS 198/95 [N 

23/5 SbNU] co do splnění podmínky veřejného zájmu v daném směru poukazuje na 

nedostatečnost toho, že navrhované řešení je v souladu s určitým kolektivním 

zájmem, a zároveň konstatuje, že uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin 

může být v mnoha případech s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu. 

Jakkoliv tedy může být onen kolektivní zájem závažným, z hlediska naplnění 

podmínky veřejného zájmu není míra závažnosti ve výše uvedeném smyslu sama o 

sobě relevantní, neboť tento zájem musí předně existovat na úrovni obecné, 

celospolečenské. I v případě, že lze zájem označit za veřejný, musí současně převážit 

nad zájmem odůvodňujícím nezasahování do práv vyvlastňovaného (expropriáta). 

To, že je ten který zájem zájmem veřejným, jakož i shora zmíněná podmínka 

převahy nad zájmem expropriáta, podléhají dokazování ve vyvlastňovacím řízení. O 

tomto řízení více v kapitole ,,3.6 Vyvlastnění“. 

 Další z podmínek spočívá v tom, že zásah ve formě vyvlastnění či nuceného 

omezení je možný pouze na základě zákona. O tom je zpravidla rozhodováno 

správním aktem vydaným příslušným správním úřadem ve správním řízení, proti 

němuž je možno podat opravný prostředek k instančně nadřízenému orgánu veřejné 

správy, popř. je taktéž možno domáhat se ochrany svého práva u soudu na základě čl. 

36 odst. 2 LZPS. R. Suchánek pak vedle podmínky (předpokladu) uvedené v tomto 

odstavci jako další samostatný předpoklad plynoucí z LZPS uvádí to, že důvody 

vyvlastnění či nuceného omezení vlastnického práva jsou stanoveny v zákoně. 

Současně pak poukazuje na ustanovení § 128 odst. 2 obč. zák.21 Podmínku 

spočívající ve stanovení příslušných důvodů v zákoně lze stěží zpochybnit. Je však 

možno se pozastavit nad její konstrukcí. Ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny podmiňuje 

vyvlastnění či nucené omezení vlastnického práva tím, že k těmto bude možno 

docházet pouze ,,na základě zákona“. Podmínka ,,stanovení příslušných důvodů 

v zákoně“ pak ze znění LZPS přímo nevyplývá, přestože ji lze dovodit z obsahu 

podmínky znějící ,,na základě zákona“. Jako přiléhavé řešení se z teoretického 

hlediska jeví podřazení podmínky ,,stanovení příslušných důvodů v zákoně“ toliko 

pod podmínku ,,na základě zákona“, kdy lze vyjít z názoru, že samostatnost 

                                                 
20 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, Praha: 2009. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxhmzlsm 
vvg46k7pjqwuzln> 
21 K oběma podmínkám viz Suchánek, R. in Pavlíček, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl. 
Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: Leges, 2011, s. 546. 
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předmětné podmínky (ústavně zakotvené) není možno dovodit ani z jednoduchého 

práva (§ 128 odst. 2 obč. zák.) - o to více ne v době současné, kdy platný občanský 

zákoník již vůbec nehovoří o ,,účelu“.22 V tomto duchu se nepřímo vyjadřují i J. 

Drobník, jenž hovoří o ,,účelu“ zmiňovaném v ustanovení § 128 odst. 2 obč. zák. 

v podstatě jako o ,,dodatku“ k podmínkám stanoveným v LZPS,23 jakož i T. 

Kocourek, který podmínku ,,stanovení příslušných důvodů v zákoně“, ve spojitosti 

s ust. čl. 11 odst. 4 LZPS, a to na místě, kde se příslušnými podmínkami zabývá, 

vůbec nezmiňuje.24 Má-li pak být za současné právní úpravy, kdy byl onen 

,,dodatek“ ve formě ,,účelu“ ze zákona vypuštěn, ve spojitosti s vyvlastněním či 

omezením vlastnického práva zmiňován nějaký druh účelu, nabízí se zřejmě nejvíce 

účel indikovaný veřejným zájmem, o němž hovoří V. Knapp s M. Knappovou.25 Po 

praktické stránce lze každopádně v kontextu výše uvedených teoretických úvah 

uvést, že (hypoteticky) dokonce i v případě, že by podmínka ,,stanovení příslušných 

důvodů v zákoně“ z LZPS nevyplývala, bylo by pravděpodobně možné tento jev 

označit za mezeru v zákoně a tu následně tak jako tak překlenout výkladem.       

 Poslední z podmínek, jež jsou stanoveny na ústavní úrovni, je podmínka 

poskytnutí náhrady. Tato však není v LZPS nikterak rozvedena a těžiště konkrétní 

právní úpravy je tak přeneseno na zákonnou úroveň. V daném smyslu lze zmínit 

VyvlZ, s ohledem k tématu práce však zejména vybrané zákony upravující ochranu 

jednotlivých složek životního prostředí jako ZOPK či LesZ.26 

Z pohledu práva vlastnit majetek a tedy nutně i zásahů do tohoto práva 

zmíněných v této podkapitole nesmí docházet k přehlížení ustanovení čl. 4 LZPS, 

zejména pak jeho odstavců 3 a 4, jež stanoví, že zákonná omezení základních práv 

a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky a 

dále, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být 

šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným 

účelům, než pro které byla stanovena. Jak tedy vyplývá z čl. 4 LZPS, práva a 

                                                 
22 Srov. ust. § 128 odst. 2 obč. zák. a ust. § 1038 o. z. 
23 Srov. Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 72. 
24 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 21. 
25 Viz Knapp, V., Knappová, M. in Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Páté, 
jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 296. Příslušná kapitola, sepsaná ve 
spoluautorství V. Knappa a M. Knappové, byla aktualizována a doplněna J. Dvořákem, J. Švestkou a P. 
Téglem.  
26 Více níže v kapitole ,,2.4 Náhrada“. 
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svobody v ní zakotvené nejsou neomezitelné, stanovená omezení však musí 

vyhovovat principu rovnosti.27 

Je-li předmětem této podkapitoly pojednání o vyvlastnění a nuceném omezení 

vlastnického práva, je vhodné též uvést, že ze shora uvedených je v ochraně 

životního prostředí častějším jevem ,,pouhé“ nucené omezení. Jako jedna z možných 

příčin se nabízí skutečnost, že při zásahu veřejné moci do vlastnického, jakož i jiných 

ústavně zaručených práv, je třeba dle judikatury ÚS dbát hlediska proporcionality a 

minimalizovat omezení základních práv a svobod.28 Ve většině případů pak k 

naplnění toho kterého účelu (stanoveného zákonem) není třeba natolik citelného 

zásahu, jakým je vyvlastnění. Zvláště v případě ochrany životního prostředí je 

institutu vyvlastnění využíváno sporadicky. Účely ochrany životního prostředí jsou 

tedy, až na výjimky, naplňovány prostřednictvím mírnějších forem omezení nežli 

prostřednictvím vyvlastnění. Tuto skutečnost si lze vysvětlit tím, že jednotlivé složky 

životního prostředí jsou společně s pozemky neodmyslitelně spjaty s půdou. Právě 

půda pak díky svému zvláštnímu charakteru dává vzniknout omezením vlastnického 

práva k pozemkům, a to v nepoměrně větším množství případů nežli je tomu u 

vyvlastnění. Výše uvedené se vztahuje rovněž k realizaci práva na příznivé životní 

prostředí, které je rozebráno v následující podkapitole. 

2.1.4 Právo na příznivé životní prostředí 

 Jak vyplývá ze zařazení této podkapitoly, tedy do kapitoly pojednávající o 

ústavněprávních základech omezení vlastnického práva a ochraně životního 

prostředí, právo na příznivé životní prostředí je zakotveno na ústavní úrovni, 

konkrétně pak v čl. 35 odst. 1 LZPS. Pojem životního prostředí lze vyložit jako vše, 

co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Za jeho složky lze pak považovat zejména 

ovzduší, vodu, horniny, půdu, organismy, ekosystémy a energie.29 Vedle výše 

uvedených definicí plynoucích ze zákona o životním prostředí je nutno vnímat vztah 

mezi jednoduchým právem a ústavně zaručeným právem na příznivé životní 

prostředí. Ustanovení čl. 41 LZPS stanoví možnost domáhat se práva na příznivé 

                                                 
27 K porušení shora uvedených ustanovení došlo příkladně účinností vyhlášky Ministerstva financí 
č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, zrušené 
nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000 [93/2000 USn.]. 
28 K tomu blíže v podkapitole ,,2.1.5 Ochrana životního prostředí a omezení vlastnického práva“. 
29 Viz ust. § 2 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjxgy
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životní prostředí výlučně v mezích prováděcích zákonů. S ohledem k výše 

uvedenému tedy právo dle ustanovení čl. 35 odst. 1 LZPS nelze považovat za přímo 

aplikovatelné.30 Předmětné právo je však třeba vnímat v kontextu celého ústavního 

pořádku. Význam ekologických práv obecně vyplývá již z příslušných pasáží 

preambulí k Ústavě či LZPS. První ze zmíněných, tedy ta k Ústavě, vyjadřuje 

odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní […] bohatství, z obsahu druhé 

pak plyne, že Federální shromáždění se usneslo na LZPS mj. připomínajíc si svůj díl 

odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi. Tato 

pasáž, jež byla zmíněna v druhém případě, značí, že se náš stát hlásí ke koncepci 

trvale udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který současným i budoucím generacím 

zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.31 Právo na příznivé 

životní prostředí lze dále specifikovat tak, že se jedná o jedno z tzv. práv třetí 

generace. Co do systematiky LZPS pak bylo toto právo zaraženo do skupiny práv 

hospodářských, sociálních a kulturních. Pro úplnost lze konečně dodat, že vedle 

zřejmých souvislostí s dalšími právy zakotvenými v Listině, tj. práva každého na 

život a na ochranu zdraví, ESLP právo na příznivé životní prostředí částečně 

subsumuje pod právo na respektování rodinného a soukromého života plynoucího 

z ust. čl. 8 EÚLP.32 

 Vedle práva na poskytnutí včasných a úplných informací o stavu životního 

prostředí a přírodních zdrojů plynoucího z ust. čl. 35 odst. 2 LZPS, je vhodné zmínit, 

že Listina dále v následujícím odstavci pro případ výkonu (jakéhokoliv) práva 

vylučuje ohrožování a poškozování životního prostředí, přírodních zdrojů, 

druhového bohatství přírody, jakož i kulturních památek nad míru stanovenou 

zákonem. Posledně zmíněné ustanovení pak koreluje s ust. čl. 11 odst. 3 LZPS. Zde 

je třeba připomenout, že ač se čl. 11 LZPS vztahuje ,,pouze“ na vlastnické právo a 

jeho rozsah tedy není ,,všezahrnující“ jako v případě ust. čl. 35 odst. 3 LZPS, jedná 

se dle Listiny o tzv. základní lidské právo, jež je přímo aplikovatelné. Zákaz 

plynoucí z ust. čl. 35 odst. 3 LZPS však nelze vnímat absolutně, přičemž hranice 

                                                 
30 Srov. Pavlíček, V. In Pavlíček, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. díl. Práva 
a svobody. 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde, 2002, s. 60 a 338. 
31 Viz ust. § 6 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
32 ESLP se zároveň vyslovil v tom smyslu, že nedošlo k porušení práv dle ust. čl. 3 EÚLP. Viz 
rozhodnutí ESLP ze dne 9.12.1994 ve věci López Ostra proti Španělsku, stížnost č. 16798/1990. 
Dostupné z: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57905#{"itemid":["001-
57905"]}> 
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mezi zakázanými a dovolenými zásahy vlastníka do životního prostředí je určena 

zákonem.33 

2.1.5 Ochrana životního prostředí a omezení vlastnického práva 

 Problematika rozebíraná touto prací nutně směřuje k rozboru případů, kdy 

koliduje ochrana životního prostředí s vlastnictvím, v návaznosti na což může dojít 

k jeho omezení. Ekonomické vztahy člověka k přírodě, které slouží k uspokojování 

jeho materiálních potřeb, v určitých případech kolidují s jeho přirozenými vztahy 

ekologickými. Proto jsou vytvářeny podmínky pro dosažení trvale udržitelného 

rozvoje, jenž slouží mj. k harmonizaci shora zmíněných vztahů.34 Z ústavněprávního 

hlediska se v daných případech může jednat buďto o kolizi dvou ústavně zaručených 

subjektivních práv, nebo o kolizi ústavně zaručeného subjektivního práva, práva 

vlastnického, přesněji řečeno jeho ochrany, a příznivého životního prostředí jakožto 

veřejného statku. Záleží tedy na tom, jakým způsobem je nahlíženo na ústavní 

ochranu životního prostředí. Co se týče významu shora uvedených práv, je životní 

prostředí, jeho příznivý stav, jako takové považováno za vyšší hodnotu. To současně 

vede k tomu, že ochrana životního prostředí je veřejným zájmem.35  

 Nástrojem, jenž slouží k posuzování případů shora naznačené kolize, je ve 

většině případů hledisko proporcionality. ,,Princip proporcionality je vedlo toho 

rovněž základní ústavní kautelou, s níž musí být v souladu jakýkoliv zásah veřejné 

moci do ústavně zaručených práv, i když nedochází ke kolizi vícero ústavně 

chráněných práv.“36 Při testování, zda daná situace nekoliduje s principem 

proporcionality, dochází ke zjišťování, zda se ve vztahu mezi použitými prostředky a 

cílem, jehož má být za použití těchto prostředků dosaženo, nachází dostatečná 

přiměřenost, potažmo spravedlnost. Ústavní soud rozděluje princip proporcionality 

na tři dílčí prvky/principy, jmenovitě vhodnosti, potřebnosti a poměřování – u 

posledně jmenovaného jde v podstatě o princip proporcionality stricto sensu. Ve 

zkratce lze uvést, že z pohledu vhodnosti se zkoumá účelnost daného opatření, 

                                                 
33 Srov. Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 55. 
34 Srov. Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 53. 
35 Srov. Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 55. 
36 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 44. 
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z pohledu potřebnosti to, zda není možno efektivně zajistit sledovaný cíl i prostředky 

ve vztahu k dotčeným základním právům a svobodám šetrnějšími. Obsah zkoumání 

souladnosti s principem poměřování v užším slova smyslu pak lze ilustrovat na 

nálezu Ústavního soudu publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 256/2010 Sb., jenž 

rozebírá kolizi základního práva (či svobody) s veřejným zájmem, z něhož vyplývá, 

že újma na základním právu nesmí být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj. 

opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí, jde-li 

o kolizi základního práva či svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky 

přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních.  

 Dle ustálené judikatury Ústavního soudu je dále třeba dbát postulátu 

minimalizace omezení základního práva a svobody, příp. veřejného dobra.37 Jeho 

obsahem je maxima, dle níž v případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před 

druhým ze dvou v kolizi stojících základních práv, resp. veřejných statků je nutnou 

podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu 

do jednoho z nich. Příkaz k optimalizaci lze normativně odvodit z ustanovení čl. 4 

odst. 4 Listiny, dle něhož základních práv a svobod musí být šetřeno při používání 

ustanovení o mezích základních práv a svobod, tudíž analogicky rovněž v případě 

jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.38 

 ÚS připouští, že základní práva, resp. veřejné statky jsou prima facie 

rovnocenná. Případy kolize je však nutno rozklíčovat. ÚS tak v neposlední řadě činí 

za užití tzv. hodnotových argumentů. K těmto se ÚS vyjadřuje následovně: 

Empirickým argumentem lze chápat faktickou závažnost jevu, jenž je spojen 

s ochranou určitého základního práva. Systémový argument znamená zvažování 

smyslu a zařazení dotčeného základního práva či svobody v systému základních práv 

a svobod. Kontextovým argumentem lze rozumět další negativní dopady omezení 

jednoho základního práva v důsledku upřednostnění jiného. Hodnotový argument 

představuje zvažování pozitiv kolidujících základních práv vzhledem k akceptované 

hierarchii hodnot.39  

 V určitých případech však, nehledě na výše uvedené formy testování, bude 

klíčovým rozpor se zákonem, pročež nebude navrhovateli vyhověno. Ústavní soud 

v tomto smyslu řešil případ, v němž z hlediska ochrany vlastnického práva dle 

                                                 
37 Označováno rovněž jako příkaz k optimalizaci. 
38 Viz nález ÚS ze dne 14.7.2005, sp. zn. Pl. ÚS 34/04 [138/2005 USn.] 
39 Viz nález ÚS ze dne 9.10.1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96 [99/1996 USn.] 
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ustanovení čl. 11 LZPS posuzoval návrh na zrušení rozhodnutí, jímž bylo 

navrhovateli uloženo odstranit nepovolenou stavbu. Vlastnické právo je absolutním 

právem, které působí erga omnes. Ochranu je mu však možno poskytnout pouze 

tehdy, pokud bylo nabyto v souladu se zákonem. Je nepochybně ve veřejném zájmu 

regulovat výstavbu v zájmu zachování životního prostředí či jiných obecně 

uznávaných hodnot, tedy v zájmu práv ostatních občanů. Dodatečné povolení 

neoprávněné stavby by mohlo být chápáno jako precedens a být návodem pro 

ostatní, jak obejít zákon.40    

 T. Kocourek dovozuje primát pojímání příznivého životního prostředí jako 

subjektivního ústavně chráněného práva. K tomuto dospívá tradičním testem 

proporcionality zahrnujícím příkaz k optimalizaci, kdy se k chápání příznivého 

životního prostředí jako práva subjektivního kloní i z toho důvodu, že realizace 

veřejného statku se není možno soudně domáhat.41 V případě druhého z uvedených 

důvodů lze však polemizovat o správnosti takového usuzování, a sice z toho důvodu, 

že hmotněprávní vztahy existují nezávisle na vztazích procesních a v naprosto 

převažující většině případů ani nemají svůj procesní protějšek. Procesní vztah pak 

nelze chápat jako určité pokračování vztahu hmotněprávního.42 

2.2 Důvody omezení vlastnického práva k pozemkům 

Výše v této práci bylo již naznačeno, co lze považovat za hlavní důvod 

omezování vlastnického práva k pozemkům.43 Onen důvod lze identifikovat za 

pomoci rozboru vazeb institutu pozemkového vlastnictví k zemskému povrchu, 

konkrétně pak půdě a pozemku. 

Úvodem je třeba vysvětlit, co se rozumí pojmem půda. Spojitost s půdou je 

totiž, přinejmenším z pohledu práva životního prostředí, považována za hlavní 

charakteristický rys institutu pozemkového vlastnictví. Pojmem půda se 

v pozemkovém právu označuje především zemský povrch jako takový. Z chápání 

půdy jako hmotného substrátu Země, tedy prostoru pod zemským povrchem, se pak 

vychází ve zvláštní právní úpravě vztahující se k pozemkovému vlastnictví, a to 

                                                 
40 Viz usnesení ÚS ze dne 4.3.1999, sp. zn. III. ÚS 403/98 [19/1999 USu.]  
41 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 49.  
42 Srov. Zoulík, F. in Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 6. 
aktualizované vydání, doplněné o předpisy evropského práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2011, s. 34. 
43 Viz závěr podkapitoly 2.1.3 této práce. 
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zejména v oblasti ochrany půdy.44 Půda je též obecně považována za jednu z 

hlavních složek životního prostředí. S ohledem k nepřebernému množství způsobů 

jejího využití zde vyvstává celá řada rizik. Jako nevyhnutelným a logickým se 

s ohledem k významu a povaze půdy jeví zavádění opatření, jejichž prostřednictvím 

je náležitě chráněna. Účelem takových opatření pak může být například prevence 

negativních vlivů, jako je půdní eroze nebo kontaminace půdy, příp. eliminace 

takových jevů. Tato opatření určená k ochraně půdy pak můžou současně omezovat 

pozemkového vlastníka ve výkonu jeho práva. 

 Jelikož objektem pozemkového vlastnictví je právě pozemek, je nutno podat i 

definici pozemku. Již římské právo chápe pojem pozemku jako ohraničenou 

(individualizovanou) část zemského povrchu, přičemž k pozemku přiřazuje taktéž 

kolmý nekonečný prostorový sloupec nad hranicemi ,,pozemku“ i pod hranicemi do 

vnitra země.45 Za součást pozemku pak pokládá vše, co je s tímto pevně spojeno, 

zvláště pak na jeho povrchu (superficies). Takové pojetí vyplývá z římského pravidla 

superficies solo cedit, dle českého právního pojmosloví povrch ustupuje půdě, které 

představuje základ přístupů i pro dnešní civilní kodifikace,46 o. z. nevyjímaje.47 

Co do vymezení pojmu pozemek lze dále poznamenat, že v českém právním 

řádu není, na rozdíl od tradiční úpravy římského práva, výše zmíněný prostorový 

sloupec, jakožto součást pozemku nad a pod ohraničenou částí zemského povrchu, 

absolutně neomezený. Tato skutečnost má svůj základ příkladně v ZOPK, VodZ či 

horním zákoně48, které stanoví zvláštní právní režim pro určité objekty, jež se 

v tomto prostoru nacházejí. Jako konkrétní objekty lze uvést jeskyně, povrchové a 

podzemní vody a vyhrazené nerosty, přičemž jeskyně a uvedené vody nejsou ani 

předmětem vlastnictví a ložiska vyhrazených nerostů na území ČR, která ze zákona 

tvoří nerostné bohatství, jsou ve vlastnictví ČR. I přes uvedená omezení 

prostorového sloupce nad a pod pozemkem však lze pochybovat o vhodnosti převzetí 

tradiční římskoprávní koncepce pozemku do platné právní úpravy. Pozemkový 

                                                 
44 Srov. Drobník, J. in Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2014, s. 23. 
45 Srov. Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 86. 
46 Srov. Eliáš, K. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy 2007, č. 4, s. 119. 
47 S účinností o. z. dochází, s ohledem k návratu superficiální zásady do právního řádu, k podstatné 
změně v objektu pozemkového vlastnictví a též výrazné změně civilního práva jako takového. 
Superficiální zásada byla z právního řádu odstraněna účinností tzv. středního občanského zákoníku, 
tedy dnem 1.1.1951. Viz zák. č. 141/1950 Sb. 
48 Zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 
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vlastník totiž zpravidla ani není reálně schopen vykonávat své vlastnické právo 

k určitým částem prostoru nad a pod zemským povrchem.49 

V kontextu ochrany životního prostředí jako takové je na tomto místě vhodné 

uvést, že vlastnické právo je omezováno nejen ve vztahu k pozemku, ale i k jiným 

jeho objektům. Nejvýraznější omezení jsou pochopitelně k nalezení u objektů, které 

jsou svojí povahou, ve vztahu k životnímu prostředí, rizikové. Omezení jsou tak 

spojena např. s problematikou nakládání s odpady, chemickými látkami a směsmi 

nebo též hnojivy. 

Jak bylo výše naznačeno, za prvotní důvod vzniku omezení vlastnického 

práva k pozemkům lze označit vztah pozemkového vlastnictví k zemskému povrchu, 

lépe řečeno k půdě. Mezi zvláštní vlastnosti půdy patří to, že její existence je 

dána přírodními procesy a je tedy statkem, který člověk není schopen nikterak 

nahradit. Výskyt půdy na Zemi je nadto spojen výlučně s rozlohou zemského 

povrchu, která je samozřejmě omezená. Vázanost půdy na plochu zemského povrchu 

konečně vypovídá o tom, že půdu nelze ani jakkoliv reprodukovat, či ji fyzicky 

přemístit. Tím vším půda dává vzniknout potřebám k modifikaci právních vztahů 

k pozemkům ve formě omezení vlastnického práva. K. Žákovská zmiňuje tři 

základní dílčí důvody omezení (a omezování) vlastnického práva k pozemkům, a to 

konkrétně nutnost uspořádat vztahy mezi jednotlivými pozemkovými vlastníky, 

zajištění možnosti souběžného užívání pozemku k různým účelům, resp. jeho užívání 

osobami odlišnými od vlastníka, a ochranu obecných, resp. veřejných zájmů, 

zejména zájmu na ochraně lidského zdraví a životního prostředí.50 Pro tuto práci je 

stěžejním poslední ze jmenovaných důvodů, jehož význam je patrný zejména 

z výkladu kapitol pojednávajících o ochraně jednotlivých složek životního prostředí 

v navazující, tj. 3. části práce. 

2.3 Typologie omezení vlastnického práva 

2.3.1 Vnitřní a vnější omezení 

 Rámec dovoleného omezení vlastnického práva zahrnuje z pohledu právní 

teorie tzv. vnitřní a vnější omezení. Dané dělení dopadá nejen na vlastníky 

                                                 
49 K tomu blíže Drobník, J. in Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2014, s. 24. 
50 Viz Žákovská, K. in Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2014, s. 86. 
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pozemkové, nýbrž obecně na všechny vlastníky, ať už je objekt jejich vlastnického 

práva jakýkoliv.51 Oprávněnost prvního ze zmíněných druhů omezení je založena 

ustanovením čl. 11 odst. 3 LZPS, v případě druhého z omezení odstavcem 4 téhož 

ustanovení. Zmíněná ustanovení Listiny, rozebraná v kapitole ,,2.1. Ústavněprávní 

základy“, tedy současně, jakož i společně s dalšími ústavně zakotvenými právy a 

povinnostmi, na ústavní úrovni stanoví vnitřní i vnější omezení vlastnického práva. 

Vnitřní omezení určují mantinely, v nichž lze vlastnické právo vykonávat. 

Jedná se o omezení pojmová, tedy omezení, která z pojmu vlastnictví vyplývají bez 

dalšího.52 Tento druh omezení je pak výrazem uplatnění sociální koncepce 

vlastnictví, konkrétně tedy výše zmíněného ustanovení Listiny stanovícího, že 

,,vlastnictví zavazuje“. Z pohledu rozebíraného tématu je možno shrnout, že takovým 

vnitřním limitem je nemožnost poškozovat přírodu a životní prostředí nad míru 

stanovenou zákonem, potažmo nemožnost zhoršovat stav životního prostředí 

znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními 

předpisy.53 Těmito zvláštními předpisy jsou též ty, jejichž účelem je ochrana 

jednotlivých složek životního prostředí.54 Vnější omezení naproti výše uvedeným 

omezením vnitřním nejsou omezeními, jež by byla vlastnickému právu vlastní sama 

o sobě. Vnější omezení vznikají, stejně jako ta vnitřní, přímo ze zákona, nebo, na 

rozdíl od vnitřních, rozhodnutím orgánu veřejné moci na základě zákona. 

Lze shrnout, že zmíněným druhům omezení je společné, že jejich uplatnění 

nezávisí na vůli omezovaného.55 Naopak z Listiny vyplývajícím rozdílem mezi 

popsanými druhy omezení je výběr základního kritéria pro uplatnění toho kterého 

omezení. Vnitřní limity vlastnického práva jsou stanoveny tak, že vlastnické právo 

nesmí být zneužito v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Vnější 

limitace pak bude možno užít pouze za předpokladu splnění podmínky, že tak bude 

učiněno ve veřejném zájmu. Klíčovým je tedy rozlišení pojmů obecný zájem a 

veřejný zájem. Obecný zájem je možno považovat za pojem nadřazený pojmu veřejný 

zájem. Pro účely důsledného teoretického rozlišení vnitřních a vnějších limitů 

                                                 
51 Z tohoto důvodu není název příslušné kapitoly vztažen k vlastnictví pozemkovému, nýbrž 
poukazuje na vlastnictví obecně. 
52 Srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Páté, jubilejní aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 287. 
53 Viz ust. čl. 11 odst. 3 LZPS a ust. § 8 odst. 2 zák. o životním prostředí. 
54 Nejenom vnitřními omezeními vlastnického práva k pozemkům se zabývá závěrečná část této 
práce věnovaná vybraným pramenům právní úpravy. 
55 Z hlediska tématu práce se jedná o pozemkového vlastníka. 
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vlastnictví se však toto nejeví jako dostatečné. Rozdíl mezi danými pojmy lze spatřit 

v jejich intenzitě, kdy veřejné zájmy představují kvalifikovanou skupinu obecných 

zájmů, která se vyznačuje vyšší intenzitou.56 Vezmeme-li v potaz obsah příslušných 

ustanovení Listiny, kdy předpokladem závažnějšího omezení, tedy omezení vnějšího, 

je splnění dalších (relativně přísných) podmínek, jeví se logickým, aby veřejný zájem 

představoval podmínku, jejíž splnění bude de iure obtížnější, nežli splnění podmínky 

odpovídající zájmu obecnému. 

2.3.2 Typologie omezení dle jejich vzniku 

Vedle dělení omezení dle jejich povahy, tedy na omezení vnitřní a vnější, je 

možno tato rozebrat taktéž dle způsobu, jakým v oblasti ochrany životního prostředí 

vznikají. 

 Z daného pohledu se nabízí, aby byla v prvém případě uvedena omezení daná 

zákonem, neboť ta jsou v ochraně životního prostředí těmi nejčetnějšími. V rámci 

kategorie omezení založených přímo zákonem lze dále rozlišovat mezi: 

a) omezeními danými výhradně zákonem a  

b) omezeními, která sice primárně vyplývají též ze zákona, nicméně jejich 

další podmínky či aspekty jsou rozvedeny v navazujících aktech. 

 

Omezení uvedená výše sub b) lze pak rozdělit následovně: 

 na něž další akty navazují, avšak s tím, že tyto pouze vymezují územní rozsah 

omezení,  

 u kterých se prostřednictvím individuálního správního aktu ověřuje, zda 

omezení dopadá na konkrétní záměr či činnost, 

 podrobněji upravená v prováděcím právním předpisu, 

 podrobněji upravená v opatření obecné povahy. 

 

Ať už se jedná o omezení, která vyplývají, řekněme, čistě ze zákona nebo o 

omezení, která jsou upravena v zákoně a současně v navazujících aktech, je 

v určitých (zákonem stanovených) případech možné udělení výjimky.57 

                                                 
56 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 26. 
57 Viz kapitolu ,,3.4 Ochrana přírody a krajiny“ a kapitolu ,,3.5 Omezení spojená s vodami“. 
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|Vedle výše zmíněných forem omezení je ochrana životního prostředí 

zajišťována též omezeními, která jsou vlastníkům na základě zákona ukládána 

prostřednictvím individuálních správních aktů nebo opatření obecné povahy. 

Omezení vznikají pozemkovým vlastníkům i na základě jejich právního jednání, a 

sice v případech, kdy uzavírají veřejnoprávní smlouvy. Dobrovolně převzaté závazky 

v tomto případě tvoří samotný obsah omezení.58 

 Ke všem shora uvedeným omezením lze konečně uvést, že tato povětšinou 

spočívají v povinnosti vlastníka něco strpět, něčeho se zdržet, v menším počtu 

případů pak v povinnosti něco konat. Z pohledu jednotlivých složek vlastnického 

práva je tou nejčastěji omezovanou složka užívání. V případě pozemků nadto tato 

složka, jak bylo uvedeno na jiném místě, čelí většímu množství zásahů, než je tomu u 

jiných věcí. K jednotlivým omezením z důvodů ochrany životního prostředí více ve 

výkladu k jednotlivým složkovým zákonům v 3. části práce. 

2.4 Náhrada za omezení vlastnického práva k pozemkům 

 Úvodem je nepochybně důležité vymezit náhradu za omezení vlastnického 

práva vůči náhradě škody. Cílem předmětné náhrady je totiž kompenzace 

uplatněného omezení (učiněného po právu), nikoliv tedy náhrada škody, jež osobě 

vznikla na základě předchozího protiprávního jednání či na základě zákonem 

stanovené objektivní odpovědnosti za škodu. Účelem rozebírané náhrady tedy není 

kompenzace škody (ať už povinnost k její náhradě plyne z čehokoliv), nýbrž 

kompenzace vzniklého omezení. I přes jistou nedostatečnost právní úpravy co do 

vymezení případů poskytování náhrad za omezení vlastnického práva, lze uvést, že 

zdaleka ne s každou povinností odrážející se v omezení vlastnictví lze spojovat nárok 

vlastníka na náhradu. Příkladem povinností, se kterými nebude možno nárok na 

náhradu spojovat, budou ty, které odpovídají Listinou uložené prevenci ohrožování a 

poškozování životního prostředí.59 

Jak bylo nejednou zmíněno na jiných místech práce, nutnost poskytování 

náhrady za tzv. pravá omezení vlastnického práva je založena ustanovením čl. 11 

                                                 
58 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 51-52. Dále též srov. Žákovská, K. in Franková, M. a kol. Úvod do 
pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, s. 91-92.   
59 Srov. Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 57. 
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odst. 4 LZPS. Pro účel vyvlastnění60 je otázka náhrady na úrovni podústavního práva 

upravena ust. § 10 a násl. VyvlZ. Nicméně s ohledem k tomu, že v oblasti ochrany 

životního prostředí jednoznačně převažují vnitřní omezení vlastnického práva, je 

třeba v daném smyslu zmínit především jednotlivé složkové zákony, jakož i 

navazující podzákonné předpisy. Právě zde je totiž, ikdyž ne vždy zcela dostatečně, 

řešena většina náhrad za omezení, jejichž účelem je ochrana životního prostředí. 

Náhrady lze, odhlédneme-li od výjimek plynoucích ze složkových zákonů, 

dělit na peněžité a nepeněžité. Obecně lze však konstatovat, že je náhrada povětšinou 

poskytována v penězích.  

Dalším hlediskem pro dělení je hledisko časové, dle kterého můžeme 

rozlišovat náhrady co do okamžiku vzniku příslušného nároku – tedy buďto 

v okamžiku omezení, nebo v okamžiku, kdy nastane majetková újma. Jako další 

kritérium je třeba uvést kritérium rozsahu poskytované náhrady. Ta kompenzuje 

zásah v plné výši či pouze částečně. Konečně lze uvést kritérium osoby, která 

náhradu poskytuje, a osoby, které tato náhrada přísluší. V případě poskytovatelů se 

tak bude jednat o veřejnoprávní korporace, osoby soukromého práva a případy 

kombinací, kdy primárním poskytovatelem bude osoba soukromého práva a 

podpůrným v takovém případě stát, nebo poskytovatelem bude naopak stát 

s možností uložit povinnost k náhradě třetím osobám. Příjemci náhrady pak budou 

buďto výlučně vlastník, nebo i jiné osoby.61 

Co se týče povahy rozebíraných náhrad, nelze je po formální či právně-

teoretické stránce chápat jako ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, 

neboť tyto mají být poskytovány nezávisle na vůli omezené osoby či naopak 

nezávisle na vůli poskytovatele, který se v daném případě ,,pouze“ řídí příslušnou 

právní úpravou. Odhlédneme-li od návaznosti pojmu stimulační funkce na kategorii 

ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, lze dospět k závěru, že 

předmětné náhrady stimulační funkci plnit můžou, a to přinejmenším (a zároveň 

zřejmě povětšinou) tak, že omezená osoba je napříště stimulována k tomu, aby 

povinnosti dané omezením plnila a s tímto se tedy svým způsobem smířila. Chápání 

daných náhrad čistě jako prostředku kompenzace je sice logicky odůvodnitelné, 

nicméně toto pojetí nesmí zároveň odvádět pozornost od skutečnosti, že obsahem 

                                                 
60 K výkladu pojmu viz ust. § 2 písm. a) VyvlZ. 
61 Mimo další způsoby dělení tato zmiňuje T. Kocourek. Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického 
práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 55-56. 
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uplatněných omezení je z velké části stanovení povinností jiného než jednorázového 

charakteru a poskytnutá náhrada tedy svým způsobem působí taktéž do budoucnosti. 

Náhradami se poměrně obšírně zabývá též ESLP. Ten ve své, co do této 

problematiky, konstantní judikatuře hovoří o nutnosti poměřování náhrady 

s uplatněným omezením, přičemž za nepřiměřenou považuje takovou náhradu, jež ve 

spojení s povahou a okolnostmi daného omezení na omezenou osobu přenáší 

nepřiměřené břemeno.62 Povaha a okolnosti se však dle ESLP nezohledňují pouze ve 

vztahu k omezení jako takovému, nýbrž taky ve vztahu k poskytované náhradě. 

Nepřiměřenou tak může být náhrada pro faktické snížení její výše stanovením příliš 

dlouhé lhůty k výplatě předmětné částky, či zpoždění s takovou platbou nebo rovněž 

pro probíhající proces znehodnocování měny.63 Je však třeba taky brát v potaz, že 

absence náhrady sama o sobě nemá automaticky za následek nezákonnost 

provedeného zásahu.64 K ospravedlnění úplné absence náhrady bude ale ze strany 

ESLP docházet pouze za výjimečných okolností.65 Požadavku objektivního 

posuzování reálné výše náhrady (či odškodnění, jak uvádí ESLP) je učiněno za dost 

názorem ESLP spočívajícím v tom, že je nutno zohledňovat nejenom okolnosti, které 

jsou v neprospěch adresátů náhrad, nýbrž taky ty, které pro ně představují určité 

výhody.66 ESLP se každopádně ohledně posuzování jednotlivých případů vyjadřuje 

v tom smyslu, že respektuje skutečnost, že vnitrostátní orgány jsou díky přímé 

znalosti své společnosti a jejích potřeb v zásadě v lepším postavení než mezinárodní 

soudce. Současně pak ESLP v podstatě považuje za ,,normální“ to, že má 

zákonodárce velkou volnost v provádění hospodářské a sociální politiky, to však 

pouze za podmínky, že zákonodárce postupuje na racionálním základě.67 

                                                 
62 Srov. např. rozhodnutí ESLP ve věci Aka proti Turecku, stížnost č. 19639/1992. 
63 Viz též rozhodnutí ESLP ve věci Aka proti Turecku, stížnost č. 19639/1992, nebo dále rozhodnutí 
ESLP ve věci Capone proti Itálii, stížnost č. 62592/2000.   
64 Viz rovněž rozhodnutí ESLP ve věci Capone proti Itálii, stížnost č. 62592/2000.   
65 Viz rozhodnutí ESLP ve věci Bývalý řecký král a další proti Řecku, stížnost č. 25701/1994. 
66 Viz rozhodnutí ESLP ve věci Tsomtsos a další proti Řecku, stížnost č. 20680/1992. 
67 Srov. rovněž rozhodnutí ESLP ve věci Bývalý řecký král a další proti Řecku, stížnost č. 25701/1994. 
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3. Prameny právní úpravy 

3.1 Omezení vlastnického práva k pozemkům v územním plánování a 

územním řízení 

3.1.1 Charakteristika 

 V kapitole věnující se omezením vlastnického práva k pozemkům v územním 

plánování a územním řízení bude prostřednictvím jednotlivých podkapitol pojednáno 

zejména o jednotlivých realizačních nástrojích územního plánování, které vedou 

k omezení vlastnického práva k pozemkům. Dané nástroje budou rozebrány 

především z pohledu jejich dílčího cíle, a to naplňování požadavků ochrany 

životního prostředí. Právní úprava územně plánovací dokumentace, územních 

opatření, a částečně pak taky ochranných pásem je zahrnuta do StavZ. V současně 

platné právní úpravě pak můžeme najít vazbu mezi StavZ na straně jedné a 

složkovými zákony sloužícími k ochraně životního prostředí na straně druhé. T. 

Kocourek o této vazbě uvádí následující: ,,Vazba má dvojí podobu, buď obsah 

územně plánovací dokumentace ovlivňuje aplikaci institutů složkových zákonů 

představujících meze výkonu vlastnického práva a jeho omezení, nebo naopak akty 

vydané dle složkových zákonů podmiňují obsah územně plánovací dokumentace.“68 

Tuto vazbu lze potom chápat taky jako vazbu mezi průřezovým nástrojem ochrany 

životního prostředí (to se v podstatě týká i jiného průřezového nástroje – vyvlastnění) 

a prostředky ochrany plynoucími z jednotlivých složkových zákonů. V souvislosti 

s ochranou životního prostředí lze ve vztahu k územnímu plánování hovořit též o 

uplatňování tzv. defenzivní a ofenzivní složky ochrany životního prostředí. 

Zjednodušeně lze uvést, že defenzivní složku lze spojovat zejména s prevencí 

ohrožování či poškozování životního prostředí a složku ofenzivní s odstraňováním 

již vzniklých negativních vlivů na životní prostředí. Typickým příkladem projevu 

ofenzivní složky je možnost uložení přiměřené náhradní výsadby dle ust. § 9 ZOPK. 

Z pohledu rozebírané problematiky je však třeba zdůraznit zejména nutnost 

odstranění rozporů v území, jež jsou spojeny s rozdílnými zájmy jednotlivých 

vlastníků. V daném smyslu proti sobě stojí zejména zájem na neomezeném užívání 

                                                 
68 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 58. 
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pozemků a zájem na ochraně půdy jakožto stěžejní složky životního prostředí. 

Prakticky se tak může jednat o záměr komerční výstavby střetávající se s nutností 

ochrany pozemku z důvodu zachování příznivého životního prostředí či nutností 

zachování ekologicky cenné lokality. Vyváženost jednotlivých zájmů lze označit za 

souhrn předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.69 Zájmy zmíněné 

v předchozí větě jsou výrazem nepřeberného množství lidských aktivit, které jsou 

různými způsoby spojeny s územím a užíváním půdy. Dopad takových aktivit je tak 

třeba soustavně zjišťovat a posuzovat, aby nedocházelo na jedné straně k nesouladu 

mezi soukromými a veřejnými zájmy a na straně druhé k nedůvodnému 

upřednostnění pouze některých z hodnot jako jsou hodnoty přírodní, kulturní a 

civilizační. Uplatňováním poznatků z rozličných oborů lidské činnosti jako např. 

územního plánování má docházet k objektivizaci představ o budoucím využití a 

uspořádání určitého území.70 Zde je však třeba zdůraznit, že i možnosti samotného 

územního plánování a využití území jsou zákonem limitovány zájmy na ochraně 

přírody a krajiny, ochraně vod nebo též dalších složek životního prostředí.   

Stavební zákon stanoví, že úkolem územního plánování je mimo jiné 

stanovovat koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

prověřovat a posuzovat potřebu změn v území a dále též vytvářet v území podmínky 

pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof.71 Prostřednictvím 

územního plánování se tak vytváří předpoklady pro změnu účelového určení půdy, 

přičemž jedním z důsledků je i existence úzké vazby mezi územním plánováním a 

účelovou kategorizací půdy. Přestože prostřednictvím územního plánování nedochází 

ke změnám druhů pozemků, plní v pozemkových vztazích důležitou úlohu. Co do 

ochrany životního prostředí se totiž jedná o tzv. nástroj přímého působení, konkrétně 

nástroj koncepční.72 Příkladem mohou být lesní hospodářské plány jakožto jeden 

z předpokladů trvale udržitelného hospodaření v lese dle LesZ nebo plánování 

v oblasti vod, v rámci něhož se pořizují plány povodí a plány pro zvládání 

                                                 
69 Srov. Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 196. 
70 Srov. Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 28. 
71 Viz ust. § 19 odst. 1 písm. b), c) a g) StavZ. 
72 Srov. Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 29. Dále též Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. 
vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 36.  
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povodňových rizik, které jsou dle VodZ podkladem pro výkon veřejné správy, 

územní plánování nevyjímaje.73 

Aby byl výčet stěžejních institutů z rozebírané oblasti úplný, je třeba zmínit 

též instituty chráněných území, které představují významné limity využití území. O 

těchto však bude pojednáno v kapitole ,,3.4 Ochrana přírody a krajiny“. 

3.1.2 Územně plánovací dokumentace 

 Pro územní plánování bude samozřejmě klíčovou územně plánovací 

dokumentace, jejímž obsahem jsou (v pořadí dle jednotlivých oddílů StavZ) zásady 

územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Všechny tyto jednotlivé instituty 

územně plánovací dokumentace podléhají závazné politice územního rozvoje, jež 

působí v souvislostech republikových, přeshraničních a mezinárodních a jejíž 

součástí je též vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to včetně 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Politika územního rozvoje je dle judikatury 

NSS určena orgánům veřejné správy, nikoli adresátům jejího veřejnosprávního 

působení.74 Reálným dopadem shora uvedeného je, že veřejnost proti politice 

územního rozvoje může uplatnit pouze připomínky nebo se příp. zúčastnit jejího 

projednání.75 Na rozdíl od politiky územního rozvoje pro instituty územně plánovací 

dokumentace platí, že jsou vydávány opatřením obecné povahy. Pro pozemkové 

vlastníky je pak stěžejním, že jejich záměry ohledně využití pozemků musí být 

v souladu s územně plánovací dokumentací, která je pro ně závazná. Území tedy 

napříště není možno využít způsobem, který by byl v rozporu s platnou územně 

plánovací dokumentací. 

 Na krajské úrovni je třeba stanovit základní požadavky na účelné 

a hospodárné uspořádání území kraje. Za tímto účelem jsou formou zásad územního 

rozvoje vymezovány určité plochy a koridory nadmístního významu a zároveň 

stanovovány požadavky na jejich využití. Demonstrativně tak StavZ uvádí plochy 

nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření a dále 

rovněž územní rezervy.76 StavZ neřadí mezi subjekty oprávněné k podání námitek 

                                                 
73 K tomu též Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2007, s. 39.   
74 Viz usnesení NSS ze dne 18.11.2009, sp. zn. 9 Ao 3/2009 [3/2010 Sb. NSS]. 
75 Srov. Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, s. 31-
32. 
76 Co do stanoveného využití územních rezerv nejsou zásady územního rozvoje posuzovány z hlediska 
vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti (ust. § 36 odst. 1 StavZ).  
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vlastníky všech dotčených nemovitostí, jak je tomu u dalších institutů územně 

plánovací dokumentace. ,,Diskvalifikovaní vlastníci mohou podávat pouze 

připomínky nebo, pokud jsou zájmově jednotni, usilovat o stanovení zástupce 

veřejnosti, popřípadě o uplatnění svých zájmů prostřednictvím námitek obce.“77 

 Po vydání politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje přichází na 

řadu územní plán konkretizující (na úrovni obcí) cíle a úkoly územního plánování 

stanovené na vyšších stupních. Z hlediska pozemkových vlastníků je důležité, že je 

tímto mj. vymezeno zastavěné území, ale taky plochy a koridory, přičemž u těchto 

dochází i ke stanovení podmínek pro jejich využití. Všichni vlastníci, jejichž 

pozemky jsou návrhem územního plánu dotčeny, jsou oprávněni podat proti tomuto 

námitky. 

 Regulační plán je vydáván na úrovni kraje, obce nebo pro území vojenského 

újezdu a dochází jím v řešené ploše ke stanovení detailních podmínek pro vymezení 

a využití pozemků nebo příkladně též ke stanovení podmínek pro vytváření 

příznivého životního prostředí. Regulační plán je koncepčním nástrojem územního 

plánování. Nicméně s ohledem k tomu, že regulačním plánem lze nahradit územní 

rozhodnutí (resp. částí regulačního plánu lze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, 

který je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí), lze v takovém případě 

konstatovat, že plní funkci nástroje realizačního.78 Vlastníci všech dotčených 

pozemků mohou i v případě regulačního plánu podat námitky. 

 S vydáním územně plánovací dokumentace je spojeno omezení vlastnického 

práva ve formě zákonného předkupního práva, jehož rozsah je stanoven konk. 

územním nebo regulačním plánem. Předkupní právo se týká pozemků určených pro 

veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství. Pro případ veřejně prospěšné 

stavby79 však vzniká předkupní právo subsidiárně, nepostačí-li omezení ve formě 

věcného břemene. Pro určení typu omezení vlastnického práva je v případě všech 

omezení spojených s územně plánovací dokumentací klíčové, do jaké míry bude 

zasahovat do oprávněných zájmů pozemkového vlastníka. Lze se však domnívat, že 

povětšinou půjde o pouhé meze vlastnického práva. Na uvedeném sama o sobě 

                                                 
77 Viz Staša, J. in Hendrych, D. a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 
332.  
78 V daném smyslu se vyjadřuje J. Drobník. Viz Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. 
aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva Rozkotová, 2010, s. 31. Viz dále též ust. § 61 odst. 2 a 
3 a ust. § 78 odst. 2 StavZ. 
79 Která bude ve většině případů, dle superficiální zásady, součástí pozemku, na němž se nachází. 
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ničeho nemění ani skutečnost, že se ust. § 102 StavZ zabývá náhradou za změnu 

v území. Pouze ze skutečnosti poskytnutí náhrady nelze totiž vyvodit to, že se jedná 

o omezení ve smyslu ust. čl. 11 odst. 4 Listiny, neboť náhrada může být poskytnuta i 

nad rámec stanovených povinností, tedy i v případech, kdy lze příslušné omezení 

právně kvalifikovat jako vnitřní limit vlastnického práva. V kontextu této 

podkapitoly je nutno zmínit též možnost vyvlastnění dle ust. § 170 StavZ – k tomu 

však více v kapitole ,,3.6 Vyvlastnění“. 

 K otázce typu omezení a poskytování náhrad se NSS vyjadřuje následovně: 

Za předpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace zásahu může územním 

plánem (jeho změnou) dojít k omezením vlastníka nebo jiného nositele věcných práv 

k pozemkům či stavbám v území regulovaném tímto plánem, nepřesáhnou-li 

spravedlivou míru; taková omezení nevyžadují souhlasu dotyčného vlastníka a tento 

je povinen strpět je bez náhrady. Shledá-li soud v přezkoumávaném územním plánu 

dodržení těchto zásad, není důvodem ke zrušení územního plánu ani to, že omezení 

vlastníka nebo jiného nositele věcných práv přesáhlo spravedlivou míru; případnou 

náhradu za ně nelze poskytnout v rámci procesu tvorby územního plánu (jeho 

změny).80 V takových případech nezbývá než využít možnosti přímé aplikace 

ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny a domáhat se náhrady tímto způsobem v civilním 

řízení. 

3.1.3 Územní rozhodnutí 

Za realizační nástroj územního plánování je nutno dále ve všech případech 

považovat územní rozhodnutí či územní souhlas, který územní rozhodnutí nahrazuje. 

Realizačním nástrojem územního plánování lze v určitých případech rozumět též 

veřejnoprávní smlouvu, je však nutno uvést, že tuto nelze uzavřít v případě záměru, 

pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí. Územní rozhodnutí právně závazným způsobem řeší umisťování staveb a 

zařízení, změny ve využití území, změny vlivu užívání stavby na území, dělení a 

scelovaní pozemků a konečně též problematiku ochranných pásem,81 o nichž je 

pojednáno dále v samostatné podkapitole. 

                                                 
80 Viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7.2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009-120 [1910/2009 Sb. 
NSS]. 
81 Srov. Drobník, J. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 201. Dále srov. též Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Beroun: Eva Rozkotová, 2010, s. 32.    
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V úvodu této kapitoly byla zmíněna existence vazby mezi územním 

plánováním a účelovou kategorizací půdy, a to v návaznosti na skutečnost, že právě 

prostřednictvím územního plánování jsou vytvářeny předpoklady pro změnu 

účelového určení půdy, potažmo pozemků. V rámci samotného územního plánování 

se tak děje zejména prostřednictvím institutu územního rozhodnutí. Z územních 

rozhodnutí, jež jsou nezbytným předpokladem pro změnu druhu pozemku lze 

jmenovat především územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a územní 

rozhodnutí o změně využití území, prostřednictvím něhož dochází příkladně 

k veškerým změnám druhu pozemků, jež jsou posuzovány z hlediska vlivů na životní 

prostředí nebo mají být učiněny ve zvláště chráněných územích. Zbylá územní 

rozhodnutí jmenovaná v ust. § 77 plní buď podpůrnou funkci k výše uvedeným, nebo 

sledují zachování stávajícího druhu pozemku.82 

V případech, že se jedná o záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné 

ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, vydá stavební úřad místo územního 

rozhodnutí územní souhlas. Územní souhlas tedy, de facto jakožto výsledek 

jednoduššího procesu, postačí příkladně v případě, kdy je zamýšlena změna druhu 

pozemku o výměře nad 300 m2, nejvíce však do 1 000 m2.83 Na rozdíl od územního 

řízení se na vydávání územního souhlasu nevztahují části druhá a třetí správního 

řádu. Výjimku z možnosti vydání územního souhlasu představují záměry posuzované 

ve zjišťovacím řízení, nebo takové záměry, pro které bylo vydáno stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Pro úplnost lze dodat, že co do posuzování 

vlivů na životní prostředí rozlišujeme dvě základní roviny: koncepční (strategické) 

posuzování (vlivů realizace koncepčních dokumentů, plánů apod.) a posuzování 

záměrů (projektové posuzování; např. konkrétních staveb).84 

Účastníkem územního řízení může být pozemkový vlastník jednak z důvodu, 

že sám vystupuje v pozici žadatele, dále z důvodu, že má být záměr uskutečněn na 

jeho pozemku (přestože není žadatelem), a též z důvodu, že je vlastníkem sousedního 

pozemku a jeho vlastnické právo k pozemku či stavbě na něm může být územním 

                                                 
82 Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 33.    
83 Viz ust. § 96 odst. 1, odst. 2 písm. d) StavZ. 
84 Srov. Sobotka, M. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 208-209.  
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rozhodnutím přímo dotčeno a konečně z důvodu, že tak stanoví zvláštní právní 

předpis.85 Z hlediska omezení vlastnického práva k pozemkům se jeví jako zásadní, 

že záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí je posuzován především co do jeho 

souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, která je pro vydávané územní 

rozhodnutí závazná, a též cíli a úkoly územního plánování. Je-li pojednáváno o 

důvodech omezení vlastnického práva založených na ochraně životního prostředí, je 

třeba opakovaně upozornit na zákonem stanovenou podmínku souladnosti záměru 

žadatele se stanovisky orgánů posuzujících vlivy na životní prostředí. ,,Pravomocné 

územní rozhodnutí je vázáno na pozemek (jako rozhodnutí ad rem) a je proto 

přenosné na právní nástupce navrhovatele a závazné pro ně a pro ostatní účastníky 

řízení.“86 Výkon oprávnění založeného územním rozhodnutím (územním souhlasem) 

je omezen dobou platnosti takového rozhodnutí, která činí dva roky.87 

Dalšími právními prostředky, na jejichž základě dochází ke změně účelového 

určení půdy,88 jsou nařízení změny druhu (kultury) zemědělské půdy, rozhodnutí 

pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav či rozhodnutí orgánu 

státní správy lesa o odnětí pozemků z plnění funkcí lesa a rozhodnutí orgánu státní 

správy lesa o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa.89 

Ve vztahu k omezením vznikajícím v procesu vydávání územního rozhodnutí 

je třeba upozornit především na skutečnost, že omezení často vznikají již z důvodu 

chybějící aktivity pozemkových vlastníků a nedostatku snahy o ovlivnění budoucího 

obsahu územního rozhodnutí. Omezování ve výkonu vlastnického práva lze v mnoha 

případech zabránit, ať už prostřednictvím řádných či mimořádných opravných 

prostředků. V úvodu této podkapitoly byl vymezen okruh záležitostí řešených 

v režimu územního rozhodnutí, jako např. umisťování staveb a zařízení, změny ve 

využití území, změny vlivu užívání stavby na území či problematika dělení a 

scelovaní pozemků. V souvislosti s uvedenými záležitostmi jsou spojena omezení 

vlastnického práva ve formě jeho vnitřních limitů, a to už v tom smyslu, že za 

                                                 
85 Postavení účastníka má nezávisle na skutečnosti, zda je vlastníkem dotčeného pozemku, též obec, 
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
86 Viz Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 35.     
87 Dobu platnosti územního rozhodnutí, na rozdíl od územního souhlasu, může stavební úřad 
v odůvodněných případech prodloužit. Zkrátit ji lze v obou případech upuštěním žadatele od záměru. 
88 A kterými se nahrazuje územní rozhodnutí, nebo které plní stejnou funkci jako územní rozhodnutí. 
89 Srov. Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 37.    
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účelem realizace těchto dílčích záměrů bude zpravidla nutno dosáhnout vydání 

územního rozhodnutí. 

3.1.4 Územní opatření 

 Předně lze uvést, že územní opatření jsou, jakožto další z realizačních 

nástrojů územního plánování, vydávána formou opatření obecné povahy podle 

správního řádu. StavZ pak zakotvuje dva druhy – územní opatření o stavební uzávěře 

a územní opatření o asanaci území. 

V případě prvně jmenovaného opatření je cílem omezit nebo zakázat 

v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, a to z toho důvodu, aby 

nebylo ztíženo nebo znemožněno budoucí využití území podle připravované územně 

plánovací dokumentace. Z ustanovení § 99 odst. 1 StavZ vyplývá, že dané opatření 

musí stanovit dobu trvání stavební uzávěry. Toto ustanovení pak umožňuje podání 

žádosti o povolení výjimky z vydaného opatření. T. Kocourek v podstatě označuje 

dva předpoklady poskytnutí náhrady, a to na základě různých norem – dobu trvání 

stavební uzávěry v horizontu několika let, aby se vůbec jednalo o omezení dle ust. čl. 

11 odst. 4 LZPS, a skutečnost, že se osoba bez úspěchu domáhala udělení předmětné 

výjimky.90 Co do intenzity zásahu do vlastnického práva lze s prvním předpokladem 

souhlasit, ať už na základě judikatury ÚS či ESLP. Druhý předpoklad však nelze 

považovat za konformní s judikaturou ESLP, která říká, že má být náhrada 

poskytnuta bez dalšího. Podmínění poskytnutí náhrady shora uvedeným způsobem se 

nadto jeví jako problematické, když obsahem územního opatření mohou být též 

samotné podmínky pro povolení výjimek. Za takového stavu pak může dojít např. 

k situaci, kdy bude omezený vlastník přísným stanovením obsahu těchto podmínek 

ze strany rady obce (účelově) odrazen od podání žádosti o povolení výjimky. O to 

více lze pak výše uvedené považovat za nežádoucí za situace, kdy o žádosti (formou 

správního aktu) rozhoduje sama rada obce, která vydala původní opatření. 

Z pohledu tématu této práce je územní opatření o asanaci území významné 

tím, že se vydává pro určité území s cílem napravit nepříznivé důsledky živelní 

pohromy nebo závažné havárie, a to (vedle ostatních důvodů) z důvodu ochrany 

životního prostředí. Výše zmíněná náprava musí být ve veřejném zájmu. ,,Jednotlivá 

opatření, která jsou obsahem územního opatření o asanaci území, jsou nepochybně 

                                                 
90 Náhrada bude poskytována dle ust. § 102 StavZ. Dále viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva 
k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 68. 
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ve veřejném zájmu, neboť jejich účelem je odstranění zdrojů ohrožení životů, zdraví, 

majetku i životního prostředí či navrácení území do stavu umožňujícího jeho 

využití.“91 Na rozdíl od územního opatření o stavební uzávěře mají pozemkoví 

vlastníci možnost domáhat se náhrady za vzniklé omezení jejich práv výlučně na 

základě přímé aplikace čl. 11 odst. 4 LZPS, dosahuje-li tedy omezení patřičné 

intenzity. Pro úplnost je třeba dodat, že proti návrhu na vydání každého ze shora 

uvedených opatření lze podat námitky. 

3.1.5 Ochranná pásma 

,,Ochranné pásmo je území vymezené v okolí určitého objektu s cílem chránit 

tento objekt před nepříznivými vlivy z okolí, nebo s cílem chránit okolí před 

nepříznivými vlivy, které mají původ v daném objektu.“92 Zmíněným objektem se má 

na mysli např. pozemek či vícero pozemků. Po formální stránce můžeme na 

ochranné pásmo nahlížet jako na opatření, které je vydáváno nejen formou opatření 

obecné povahy, nýbrž taky formou zákona nebo správního aktu (územního 

rozhodnutí). Ochranné pásmo musí být vymezeno v souladu s územně plánovací 

dokumentací, ochraně životního prostředí je pak zpravidla ,,činěno za dost“ formou 

závazných stanovisek příslušných orgánů veřejné moci. V případě, že učiněný zásah 

do vlastnického práva bude dosahovat intenzity podle čl. 11 odst. 4 LZPS, lze i 

v tomto případě konstatovat, že omezené osobě bude náležet náhrada. StavZ náhradu 

za takové omezení nikterak neupravuje.        

3.2 Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Ochrana zemědělského půdního fondu je zajišťována jak ZOZPF, tak jinými 

předpisy. Tato kapitola je zaměřena na ochranu zahrnutou do ZOZPF, především pak 

na jeden z důsledků takové ochrany – omezení vlastnického práva k pozemkům. 

Otázka, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu, je vedle posuzování 

dle ustanovení ZOZPF dle judikatury řešena tak, že jsou vyhledávány dva znaky. Dle 

prvého takový pozemek je, anebo byl a nadále má být zemědělsky obhospodařovaný 

(znak faktický, materiální). Dle druhého má být daný pozemek v evidenci (katastru) 

nemovitostí označen druhem uvedeným v ust. § 1 odst. 2 ZOZPF (znak právní, 

                                                 
91 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 68. 
92 Viz Staša, J. in Hendrych, D. a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 
334. 
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formální). Není-li však pozemek zemědělsky obhospodařován a ani v budoucnu 

tomu tak nemá být, nejde o součást zemědělského půdního fondu, byť byl dosud 

pozemek v rozporu s faktickým stavem v katastru nemovitostí formálně veden v 

některé z kategorií zemědělské půdy.93 Nutno však uvést, že výše citované 

rozhodnutí nezmiňuje (a tedy zřejmě ani nezohledňuje) zákonem stanovené 

podmínky pro uplatnění institutu odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě 94 či 

v současnosti platného institutu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.95 

Takové opomenutí podmínky spočívající ve vydání souhlasu dle ust. § 9 odst. 6 

ZOZPF by pak ve svém důsledku mohlo vést k popření smyslu daného zákona a 

legalizaci užívání pozemku, jenž je součástí zemědělského půdního fondu, k jiným 

(nežádoucím) účelům.96 V neposlední řadě lze uvést, že v pochybnostech rozhoduje 

o tom, že jde podle ust. § 1 odst. 2 a 3 ZOZPF o součást zemědělského půdního 

fondu, orgán ochrany zemědělského půdního fondu.  

 S ochranou zemědělského půdního fondu jsou spjata omezení pozemkových 

vlastníků co do složky užívání jejich vlastnického práva. Předně jsou vlastníci 

omezeni na základě příslušných ustanovení LZPS – o těch však bylo již pojednáno 

v předchozích částech práce. V této kapitole budou stěžejní zásady ochrany 

zemědělského půdního fondu. Dle ZOZPF by v zásadě nemělo docházet k odnímání 

půdy ze zemědělského půdního fondu. Je-li však odnětí nezbytné, musí k tomuto 

dojít šetrným způsobem dle zákona, přičemž ve stanovených případech bude nutno 

zaplatit za odnětí odvod. V určitých případech je třeba k odnětí souhlas orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu, v určitých ne. Docházet pak může k odnětí 

dočasnému či trvalému. Na řízení jmenovaná v ustanovení § 21 odst. 1 ZOZPF, 

v nichž jsou vydávány stanoviska a souhlasy orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu, se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Taková stanoviska a 

souhlasy pak nejsou správními rozhodnutími, přičemž dané souhlasy je v případech 

jmenovaných v ustanovení § 21 odst. 2 možno považovat za závazná stanoviska. Při 

vydávání závazného stanoviska je třeba přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě 

a náležitostech rozhodnutí dle správního řádu.97 

                                                 
93 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 1995, sp. zn. 6 A 905/94 [SJS 292/1998]. 
94 Viz ust. § 13 zák. č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
95 Viz. ust. § 9 ZOZPF. 
96 Na problém je upozorňováno zde: Drobník, J. in Franková , M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 
1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, s. 204.  
97 K tomu více v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 9 As 21/2009 
[2381/2011 Sb. NSS]. 
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K zásadám ochrany zemědělského půdního fondu stanoveným v ust. § 4 

ZOZPF lze uvést, že ,,[…] jsou formulovány velmi volně, vytvářejí příliš široký 

prostor pro správní uvážení, které hrozí přerůst ve svévoli a porušení zásady 

legitimního očekávání […].“98 Již samotná skutečnost, že byl za účelem sjednocení 

rozhodovací praxe v dané oblasti vydán Ministerstvem životního prostředí metodický 

pokyn, svědčí o přílišné obecnosti právní úpravy. Na druhou stranu samotné vztahy 

subordinace, na kterých je metodický pokyn založen, můžou fungovat jako 

dostatečná pojistka vyloučení svévole a porušení zásady legitimního očekávání 

správních orgánů. V daném smyslu se tedy lze domnívat, že se jedná spíše o 

nedostatek formálního charakteru. Případné opomenutí poskytnutí poučení o obsahu 

příslušného metodického pokynu či o závěru dle pokynu vytvořeného však může 

dotčenou osobu postavit do stavu právní nejistoty, když tato osoba v daném případě 

stěží může vůbec ,,zaznamenat“ existenci daného pokynu, natož pak být povinna 

zjišťovat jeho obsah.99 

Odhlédneme-li od obecných zásad ochrany zemědělského půdního fondu, 

jsou pozemkoví vlastníci (či nájemci nebo pachtýři apod.100) omezeni zejména 

jednotlivými (dílčími) ustanoveními § 3 ZOZPF, prostřednictvím kterého je, alespoň 

rámcově, upravena problematika hospodaření na zemědělském půdním fondu. 

Ukládá se tak hospodařit způsobem, jenž zejména neznečišťuje půdu a tím potravní 

řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a 

existenci živých organismů a nepoškozuje okolní pozemky a příznivé fyzikální, 

biologické a chemické vlastnosti půdy. 

Vlastníku pozemku může být dále dle ust. § 2 odst. 3 ZOZPF uložena 

povinnost změny druhu pozemku,101 a to z důvodu, že obhospodařováním pozemku 

dle dosavadního stavu dochází k nežádoucím důsledkům jmenovaným v ust. § 1 

                                                 
98 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 78. 
99 Znění Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996, č.j. OOLP/1067/96, 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., [cit. 2014-08-06], dostupného z: 
<http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=43682&Section=1&IdPara=1&ParaC=2>, např. ani není 
dostupné na webových stránkách MŽP. 
100 ZOZPF hovoří pouze o nájemci. Lze se však důvodně domnívat, že smyslem zákona je, aby se tato 
úprava vztahovala též na, občanským zákoníkem nově upravený, institut pachtu, popř. na další osoby 
užívající či požívající daný druh pozemku. V textu této kapitoly bude nadále zmiňován již pouze 
vlastník pozemku.     
101 V ZOZPF se objevuje terminologický pozůstatek předchozí právní úpravy (zák. č. 22/1964 Sb., o 
evidenci nemovitostí), a to pojem kultury zemědělské/nezemědělské půdy. V hlavním textu je však 
pro zjednodušení užíváno pojmu druh pozemku dle současné právní úpravy. 
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vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. V daném případě se jedná o 

vnitřní limit vlastnického práva, náhrada za omezení zde tedy nenáleží. Vlastník či 

nájemce má však nárok na úhradu vzniklých nákladů a ztrát plynoucích z dané 

změny.102 Vzhledem k tomu, že důvody pro uložení změny druhu pozemku můžou 

být spojeny se závadným jednáním vlastníka, jako např. poškozováním okolních 

pozemků, nejeví se zakotvení zmíněného nároku pro jakýkoliv z důvodů 

jmenovaných v předmětné vyhlášce jako žádoucí. 

S ohledem k tomu, že nevhodným hospodařením vlastníka pozemku může 

dojít k závadám na zemědělském půdním fondu předvídaným ust. § 3 odst. 1 

ZOZPF, můžou orgány ochrany zemědělského půdního fondu ze závažných důvodů 

uložit vlastníku povinnost k odstranění zjištěných závad, popř. rozhodnout, že 

pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí 

nesmí být používán pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravního 

řetězce. Daná opatření jsou přijímána v obecném zájmu a opět se jedná pouze o 

vnitřní limit vlastnického práva. Náhrada za takové omezení tudíž opět nebude 

náležet. Zákon však v tomto případě zcela opomíjí možné negativní důsledky 

nečinnosti vlastníků půdy.103 Není totiž jasné, zda je uživatel půdy v případě zákazu 

limitován pouze co do uvádění zemědělských výrobků do potravinového řetězce, 

nebo je tomuto zapovídána již samotná možnost používání pozemku pro výrobu jako 

takovou. K prvnímu závěru lze dospět teleologickým výkladem, kdy smyslem 

daného ustanovení je nepochybně ochrana veřejného zdraví, k druhému pak užitím 

standardní metody interpretace, konkrétně výkladem gramaticko-sémantickým. Při 

výlučném uplatnění druhého ze zmíněných závěrů hrozí, že (přinejmenším vlastníku) 

vznikne následkem zákazu uvedené činnosti, a to teoreticky na základě nezákonného 

rozhodnutí, škoda. Pozemek je totiž nutno řádně obhospodařovat a nečinností pak 

může dojít příkladně k rozšíření nežádoucích rostlinných druhů či škůdců, a to 

nejenom v rámci daného pozemku. Vlastník pozemku však v tomto případě může 

požádat Státní fond životního prostředí České republiky o poskytnutí příspěvku na 

zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z uložených opatření, jde-li 

                                                 
102 Viz ust. § 2 odst. 3 ZOZPF. Je však nutno upozornit též na odlišný názor ohledně formy omezení – 
viz Žákovská, K. in Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2014, s. 90. 
103 Srov. Drobník, J. Řešení konfliktů mezi ochranou životního prostředí a zájmy vlastníků a uživatelů 
půdy při provozování zemědělské výroby. České právo životního prostředí. 2001, č. 1, s. 18. 
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o odstranění jím nezaviněných závad. Ze ZOZPF pak odpadlo ustanovení stanovící 

vlastníku pozemku povinnost umožnit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

vstup za účelem dozorové a kontrolní činnosti. 

Pro účel změny trvalých travních porostů na ornou půdu, jakožto druh 

zemědělského pozemku, který je zřejmě nejvíce ohrožen hospodařením, jež není 

v souladu se ZOZPF, je třeba souhlasu (závazného stanoviska) orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu, který bude podkladem pro vydání územního 

rozhodnutí o takové změně. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stav zemědělské půdy má přímý vliv též na další 

složky životního prostředí, je její ochrana zakotvena též dalšími složkovými zákony 

jako ZOPK či VodZ, jakož i jinými předpisy sloužícími ochraně životního prostředí 

jako je zákon o hnojivech nebo zákon o rostlinolékařské péči. Omezení 

pozemkového vlastníka spojená se zemědělskou půdou na straně jedné a vodou na 

straně druhé jsou podrobněji rozebrána v kapitole 3.4 této práce. Závěrem této 

kapitoly lze uvést, že určitou výhodou pozemkového vlastníka, co do výkonu jeho 

práva, je problém platné právní úpravy s vymahatelností povinností stanovených 

ZOZPF. Současně se však jedná o značné úskalí, které omezuje ochranu 

zemědělského půdního fondu.104 

3.3 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 Pojem pozemků určených k plnění funkcí lesa přibližuje LesZ tak, že jej, 

vedle lesních porostů s jejich prostředím, uvádí jako jednu ze složek lesa. Tento 

pojem je dále konkretizován ustanovením § 3 LesZ. Shodně se zemědělským půdním 

fondem by zásadně neměly být předmětné pozemky užívány k jiným účelům, než 

těm ,,původním“, zákonem předvídaným. Při splnění určitých podmínek, podobných 

jako v případě zemědělského půdního fondu, však může dojít k odnětí těchto 

pozemků jejich prioritnímu využití. Za odnětí pak bude zpravidla nutno uhradit 

poplatek. 

 Jednotlivá omezení vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa 

vyplývají z podmínek stanovených pro hospodaření v lesích. Typově můžeme 

omezení vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa dělit dle jednotlivých 

kategorií lesů, na které se vztahují – tedy lesů ochranných, lesů zvláštního určení a 

                                                 
104 Viz Drobník, J. in Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 
2014, s. 208. 
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hospodářských lesů. Těžištěm výkladu této kapitoly jsou konkrétní omezení 

pozemkových vlastníků, po formální stránce (způsob jejich uložení apod.) budou 

tedy tato omezení povětšinou rozebrána pouze v těch případech, kde je to stěžejní ve 

vztahu k důsledkům toho kterého omezení.  

 Co se týče lesů ochranných a lesů zvláštního určení, je s ohledem k obsahu 

těchto kategorií logické, že je dán značně intenzivní zájem na jejich ochraně. Tato 

skutečnost odůvodňuje preferenci mimoprodukčních funkcí ve vztahu k funkcím 

produkčním. Ze zákona lze např. do kategorie lesů zvláštního určení zařadit vybrané 

lesy, u kterých je dán veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo 

lesy, u kterých je jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa 

nadřazen funkcím produkčním. Ať už bude učiněné omezení hospodaření možno 

podřadit pod ustanovení čl. 11 odst. 3 či odst. 4 Listiny, vlastníku105 bude až na 

výjimky106 náležet náhrada dle některého z ustanovení LesZ, případně zvláštního 

předpisu. Jako problematickou lze ale označit situaci, kdy by vlastníku náležela 

náhrada na základě ustanovení čl. 11 odst. 4 LZPS - uplatněné omezení by tedy 

dosahovalo ,,požadované“ zvýšené intenzity a náhrada by současně nebyla na 

základě návrhu dle vyhl. č. 80/1996 Sb. poskytnuta v adekvátní výši. V takovém 

případě by se vlastník mohl náhrady domáhat na základě přímé aplikace čl. 11 odst. 

4 LZPS. 

 Nejobecnější typ náhrady újmy dle lesního zákona představuje ustanovení § 

11 odst. 3 LesZ.107 Dle judikatury NS náhrada dle tohoto ustanovení náleží pouze za 

opatření, která lze nařídit bez ohledu na kategorii toho kterého lesa.108 V případě 

opatření uplatněných zvlášť vůči vlastníkům lesů ochranných nebo lesů zvláštního 

určení jim daná judikatura znemožňuje domoci se náhrady újmy, tedy takové 

náhrady, do které je dle judikatury zahrnut taktéž ušlý zisk. Shora uvedené se jeví 

nedůvodným, když žádnou metodou interpretace práva nelze dojít k uvedenému 

závěru. Ani skutečnost, že ust. § 36 odst. 3 a odst. 4 taxativně uvádějí nárok na 

náhradu zvýšených nákladů, nevylučuje možnost uplatnění nároku na náhradu újmy 

poskytovaného na základě ust. § 11 odst. 3 LesZ. Smyslem ust. § 36 odst. 3 LesZ je 

                                                 
105 S ohledem k ust. § 58 odst. 1 LesZ není výslovně zmiňován nájemce či podnájemce – tito mají totiž 
stejná práva a povinnosti jako vlastník, nedohodnou-li se jinak. Viz též výklad k institutu pachtu 
uvedený v pozn. pod čarou č. 90, který v tomto případě platí obdobně. 
106 Případ uznaných obor a samostatných bažantnic. 
107 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 143. 
108 Viz rozsudek NS ze dne 29. 7. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4/2008 [C 9011]. 



43 

 

totiž zamezení poskytování (sčítání) více náhrad za stejné omezení vlastnického 

práva nad nejvýše možnou míru.109 Pro úplnost lze dodat, že povinnost k náhradě 

může být uložena orgánem státní správy též třetí osobě, v jejímž zájmu bylo o 

opatření rozhodnuto. 

 Ve vztahu k lesům ochranným a lesům zvláštního určení lze přijmout opatření 

odchylná od některých ustanovení LesZ. Tato mohou být vyjádřena v lesním 

hospodářském plánu, lesní hospodářské osnově nebo stanovena rozhodnutím orgánu 

státní správy lesů. Vlastníci ochranných lesů jsou povinni zajišťovat jejich ochranné 

funkce (ust. § 36 odst. 2 LesZ), vlastníkům lesů zvláštního určení je zákonem 

uložena povinnost strpět omezení při hospodaření (ust. § 36 odst. 3 LesZ). Ve vztahu 

k oběma skupinám vlastníků zákon počítá s úhradou zvýšených nákladů, které 

vlastníkům z uložených omezení plynou. Text ust. § 36 odst. 3 LesZ týkající se 

náhrady újmy lze v souvislosti s ustanovením odstavce 4 považovat za 

nadbytečný,110 jelikož náhrada je v daném případě zahrnuta právě odstavcem 4. 

V návaznosti na výše uvedené lze pak konstatovat, že povinnost k zajištění 

uložených opatření zmiňovanou odstavcem 4 nelze chápat výlučně jako povinnost 

něco konat (facere), ale přinejmenším též jako povinnost něco strpět (omittere), jež 

je ostatně výslovně uvedena v odstavci 3. Jak bylo uvedeno výše, dané typy náhrady 

nepokrývají ušlý zisk, ale pouze výdaje vynaložené nad rámec běžného 

obhospodařování lesa.111 

V souvislosti s právní úpravou obecného užívání lesů, předpokladů trvale 

udržitelného hospodaření v lese a hospodaření v lese jako takového lze zmínit i jiná 

omezení. Ať už dílčím, či výlučným cílem příslušných opatření je uspokojení 

soukromých zájmů. Lze uvést, že ikdyž v takovém případě ,,mají zásahy často nižší 

intenzitu, jedná se o omezení ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny, neboť vlastník lesa je 

opatřeními speciálně dotčen, je v postavení zvláštní oběti.“112 Dle ÚS pak nelze 

veřejný zájem spatřovat v určitých případech pouze v zájmu státu či státních institucí, 

ale rovněž v potřebě společnosti (spravedlivě) vymezit práva vlastníků při jejich 

                                                 
109 K tomu blíže Drobník, J., Dvořák, P. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 
134.  
110 Srov. Drobník, J., Dvořák, P. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 134. 
111 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 142-143. 
112 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 147. 
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vzájemné kolizi.113 Dle pořadí, ve kterém jsou taková opatření upravena v LesZ, lze 

jmenovat ust. § 22 LesZ, které mj. stanoví vlastníku pozemku určeného k plnění 

funkcí lesa povinnost strpět provedení opatření pro prevenci škod na přilehlých 

pozemcích, stavbách114 či zařízeních, dále ust. § 32 odst. 2 LesZ reagující na vznik 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese, kde je však stěžejním zájmem 

ochrana lesa, dále ust. § 34 odst. 3 a odst. 4 LesZ, jež slouží k zajištění lesní dopravy, 

a konečně rovněž ust. § 35 LesZ sloužící k ochraně půdy a vodohospodářských 

poměrů prostřednictvím meliorace a hrazení bystřin. Těmto (a též všem dalším) 

opatřením je principiálně společné, že za jejich uložení nemůže náležet náhrada, 

jsou-li činěna ve prospěch samotného pozemkového vlastníka. Podrobnosti ke 

způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích stanoví vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., postup při poskytování finančních 

prostředků příslušná směrnice Ministerstva zemědělství.115 

3.4 Ochrana přírody a krajiny 

 Ochrana přírody a krajiny je zajišťována jednak formou tzv. ochrany obecné 

(základní) a jednak formou ochrany zvláštní (zvýšené),116 což lze v podstatě dovodit 

již ze systematiky ZOPK. Shora uvedené však samo o sobě nenapovídá nic o tom, 

zda bude možno příslušná omezení kvalifikovat jako vnitřní či vnější limit 

vlastnického práva, tedy subsumovat tato pod ustanovení čl. 11 odst. 3 nebo odst. 4 

Listiny. Jelikož ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem,117 lze uvést, že 

v případě zásahu do vlastnického práva, jenž nebude možno ospravedlnit pouze 

účelem zajištění obecného zájmu, a daný zásah tedy bude dosahovat větší intenzity, 

nebude možno jej shledat protiústavním. Naopak nezbude než konstatovat, že jde o 

zásah dle ust. čl. 11 odst. 4 LZPS. Vhodnost konkretizace pojmu veřejný zájem 

zákonem je pak vnímána doktrínou, což bylo uvedeno též v podkapitole 2.1.3 této 

práce. S ohledem k rozsáhlosti tématu se tato kapitola věnuje především rozlišení 

                                                 
113 Viz nález ÚS ze dne 25.1.2005, sp. zn. III. ÚS 455/03 [15/2005 USn.]. 
114 Stavby můžou a nemusí být součástí pozemku, z toho důvodu jsou na tomto místě jmenovány 
(vedle toho důvodu, že jsou výslovně zmiňovány zákonem). 
115 Směrnice Ministerstva zemědělství č. 41459/2002-5030 ze dne 30.4.2003 o postupu při 
poskytování finančních prostředků na výkony a opatření, které stát hradí nebo kde stát rozhoduje o 
subjektu, který náklady nebo újmu uhradí, ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 41459/2002-5030 ze dne 
30. dubna 2003). [cit. 2014-09-27]. Dostupná z: <http://eagri.cz/public/web/file/31571/_26.pdf> 
116 Viz Stejskal, V. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 346. 
117 Viz ust. § 58 odst. 1 ZOPK. 
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mezi vnitřními a vnějšími omezeními, jež mají svůj základ ve vybraných způsobech 

ochrany přírody a krajiny. O vybraných omezeních je pojednáno tak, že tato jsou 

zařazena do skupin dle své povahy. V prvé skupině je pojednáno o omezeních, která 

představují vnitřní limity vlastnického práva, ve skupině druhé o omezeních 

představujících limity vnější a ve skupině třetí konečně o omezeních, u kterých je 

určení jejich povahy bez (a někdy též i po) zkoumání bližších okolností značně 

komplikované. 

 Omezením, jež vyplývá přímo ze zákona, je nepochybně to, jehož účelem je 

ochrana krajinného rázu (ust. § 12 ZOPK). Obsahem tohoto omezení je zejména to, 

že umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na 

zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území aj. Další takové 

omezení vyplývá z ustanovení § 7 – 9 ZOPK, přičemž cílem je zajištění ochrany 

dřevin rostoucích mimo les.118 Vlastníkům je tak uložena povinnost pečovat o 

dřeviny, jsou stanoveny podmínky pro kácení dřevin a (prostřednictvím povolení 

kácení dřevin) zakotvena též možnost uložení náhradní výsadby jako kompenzace 

ekologické újmy vzniklé pokácením.  

 Druhou skupinu omezení tvoří omezení ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 4 

Listiny. Z daných omezení lze v první řadě zmínit omezení, jež spadá do kategorie 

obecné ochrany přírody a krajiny. Konkrétně se jedná o omezení plynoucí z ochrany 

systému ekologické stability krajiny, kterým se dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) 

ZOPK rozumí vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana systému 

ekologické stability krajiny se děje prioritně na základě dohody s pozemkovým 

vlastníkem. Touto dohodou může být i veřejnoprávní smlouva dle ust. § 68 odst. 2 

ZOPK, které může, řekněme ne příliš systémově, následovat další smlouva 

veřejnoprávní povahy o poskytnutí finančního příspěvku za opatření provedená 

v zájmu zlepšení přírodního prostředí, kterou s vlastníkem fakultativně uzavírá orgán 

ochrany přírody nebo obec.119 Nebude-li ochrana systému ekologické stability 

založena dohodou, může dojít k nucenému omezení vlastnického práva (neboť zákon 

deklaruje, že vytváření systému ekologické stability je veřejným zájmem) a 

kompenzaci vzniklé újmy dle VyvlZ, buďto formou poskytnutí jiného pozemku dle 

ust. § 11 VyvlZ nebo peněžní náhrady dle ust. § 10 odst. 1 písm. a) VyvlZ. 

                                                 
118 Viz ust. §2 odst. 2 písm. d) ZOPK. 
119 Viz ust. § 69 odst. 3 ZOPK. 
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Dalšími omezeními, která je možno zařadit mezi omezení dle čl. 11 odst. 4 

LZPS, jsou ta, jež spadají do oblasti zvláštní ochrany přírody a krajiny, konkrétně 

pak ta, která jsou spojená se zvláště chráněnými územími. Za zvláště chráněná území 

jsou vyhlašována území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo 

jedinečná. Výčet jejich kategorií je uveden v ustanovení § 14 odst. 2 ZOPK a 

zjednodušeně lze uvést, že co do intenzity jsou nejvíce omezujícími zásahy takové, 

které jsou spjaty s jednotlivými kategoriemi dle jejich pořadí uvedeného v ZOPK, 

počínaje národními parky, v rámci kategorií národních parků a chráněných 

krajinných oblastí pak zásahy takové, jež jsou činěny v jednotlivých zónách, 

počínaje zónou první. ,,Vlastníci pozemků ve zvláště chráněných územích se 

dostávají do nerovného postavení vůči vlastníkům týchž typů pozemků mimo zvláště 

chráněná území. Musejí snášet intenzivní omezení vlastnického práva, avšak 

z ochrany předmětných území mají užitek všichni, celá společnost, jelikož se jedná o 

statek, z jehož požívání nelze nikoho vyloučit.“120 Vlastníkům zemědělské půdy, 

lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, jakož i nájemcům, 

kteří tyto pozemky oprávněně užívají, vznikne z toho důvodu, že předmětná omezení 

jsou spojena se zvláštní ochranou přírody a krajiny, nárok na finanční náhradu újmy 

dle § 58 odst. 2 ZOPK, popř. tito můžou využít přímé aplikace ust. čl. 11 odst. 4 

LZPS. 

 Z omezení, která je možno zahrnout do posledně jmenované skupiny, tedy 

skupiny omezení, u nichž nelze bez větších obtíží určit, zda představují vnitřní nebo 

vnější omezení vlastnického práva, lze uvést omezení vázaná na ochranu přírodního 

parku, významných krajinných prvků či ptačích oblastí. Vždy bude rozhodující 

intenzita uplatněného omezení, kterou je třeba ad hoc zkoumat. Např. u významných 

krajinných prvků pak může být otázka povahy omezení rozhodující pro to, zda bude 

pozemkovým vlastníkům nahrazena vzniklá újmu či nikoliv – ustanovení § 58 odst. 2 

ZOPK totiž počítá s kompenzací pouze v případě, že významný krajinný prvek 

vznikl na základě správního rozhodnutí – v režimu registrace, nikoliv tedy v případě, 

kdy omezení spojená s významným krajinným prvkem plynou ex lege, byť lze 

takový odlišný postup pro poskytování náhrady za omezení stejného typu považovat 

                                                 
120 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 115. 
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za nerovný a iracionální.121 Na tomto místě lze uvést, že poskytování náhrady za 

ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření je upraveno prováděcími právními 

předpisy,122 v jejichž přílohách lze nalézt příkladně vzory potřebného (čestného) 

prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmu vzniklou omezením lesního či 

zemědělského hospodaření, formulářů pro uplatnění nároku a dále se lze seznámit se 

způsoby, jakými je nutno v případě jednotlivých omezení stanovit výši náhrady. 

Nutnost detailního zkoumání okolností toho kterého omezení lze konečně 

ilustrovat na případu evropsky významných lokalit jakožto součásti soustavy 

chráněných území NATURA 2000. Zde bude za vnitřní limit vlastnického práva 

nepochybně nutno považovat případ, kdy omezení spojené se shora uvedeno formou 

ochrany bylo založeno smluvně. Byla-li však evropsky významná lokalita vyhlášena 

jako zvláště chráněné území či vyhlášena nařízením vlády na základě ust. § 45c odst. 

1 ZOPK, bude třeba příslušná omezení shledat omezeními ve smyslu ust. čl. 11 odst. 

4 Listiny.123 Z pohledu pozemkového vlastníka lze v obecné rovině uvést, že 

zodpovězení otázky, jaké povahy je příslušné omezení, by mělo být prioritně 

dosaženo, neboť toto má zásadní vliv na (výši) poskytnutí kompenzace za omezení 

vůči němu uplatňovaná. 

Dalším omezením, u něhož bude záviset na okolnostech, zda jde o vnitřní či 

vnější limit vlastnického práva, je omezení, jež vzniká v souvislosti s ochranou okolí 

památných stromů formou ochranného pásma. Úvodem lze poznamenat, že způsob 

ochrany památného stromu, kdy dochází k vytvoření ochranného pásma ,,pouze“ 

v zákonem stanoveném rozsahu,124 bude ve většině případů zřejmě možno považovat 

pouze za vnitřní omezení vlastnického práva. Z praxe jsou známy případy, kdy 

ochrana památných stromů zasahuje do vlastnického práva ve zcela rozdílné 

intenzitě. Památný strom se totiž může nacházet takřka kdekoliv a jen stěží lze 

srovnat omezení pozemkového vlastníka, nachází-li se památný strom např. na 

lesním pozemku a případ, kdy je tento v blízkosti pozemku s rodinným 

                                                 
121 K tomu blíže též Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 
životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 105. 
122 Viz vyhlášku Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství 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 Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva zemědělství č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob 
poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti 
uplatnění nároku. 
123 K tomu viz výklad týkající se zvláště chráněných území (výše v této kapitole). 
124 Viz ust. § 46 odst. 3 ZOPK. 
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domem. Ochranné pásmo nadto může být ze strany orgánu ochrany přírody 

stanoveno v různé výměře apod. Dle T. Kocourka je v případě ochrany památných 

stromů podmínkou vzniku nároku na náhradu újmy to, že se vlastník neúspěšně 

domáhal udělení výjimky ze zákazu dle § 56 odst. 1 ZOPK.125 Lze se však domnívat, 

že by kompenzace nuceného omezení měla nastoupit bez dalšího. Nepovolení 

výjimky v daném případě sice vypovídá o ,,vhodnosti“ stanoveného omezení - a tedy 

i adekvátnosti požadavku na poskytnutí náhrady, nutně by zde však nastávala situace, 

kdy by byl vlastník dotčeného pozemku shora uvedenou podmínkou de facto nucen 

k podání žádosti o povolení výjimky v každém případě, třeba i proti svému 

přesvědčení, což nelze považovat za žádoucí.126 Dle judikatury ESLP má pak být 

náhrada poskytována nezávisle na vůli poskytovatele. Možnost správního orgánu 

rozhodnout o konečném poskytnutí či neposkytnutí náhrady skrze rozhodnutí o 

ne/povolení předmětné výjimky představuje riziko co do vnesení prvku libovůle do 

příslušného mechanismu.127 

Zcela mimo uvedené typy omezení lze postavit omezení plynoucí pro 

pozemkové vlastníky z jimi uzavřených veřejnoprávních smluv. Jak již bylo uvedeno 

výše v této práci, jedná-li se o dobrovolně převzatý závazek pozemkového vlastníka 

jakožto jedné ze smluvních stran, nebude z povahy věci předmětem zkoumání, o 

který z limitů se jedná – nárok na náhradu totiž v takovém případě zásadně nevzniká. 

Smluvně pak může být pro evropsky významné lokality založena ochrana zvláště 

chráněných území a památných stromů, včetně jejich ochranných pásem. Smluvní 

ochrana však může být založena nejen pro evropsky významné lokality, ale též pro 

stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními hodnotami konkretizovanými 

ZOPK. Smluvně zřízená ochrana má formu věcného břemene, které se zapisuje do 

katastru nemovitostí. Ustanovení § 39 odst. 1 ZOPK nicméně zapovídá shora 

uvedenou formu ochrany, jsou-li dané předměty již zvláště chráněny na základě 

ZOPK. Nastat však může též případ souběhu smluvní ochrany a ochrany památného 

                                                 
125 Viz Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 109. 
126 Dle ESLP sice samotná skutečnost neposkytnutí náhrady nezakládá nezákonnost zásahu, půjde 
však o výjimečné případy. Viz kapitolu ,,2.4 Náhrada“. 
127 K problematice výjimek ve vztahu k poskytnutí náhrady viz též část následující kapitoly 
pojednávající o náhradě za omezení spjatá s CHOPAV. 
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stromu, neboť základní ochranné pásmo vzniká přímo ze zákona jako důsledek 

ochrany stromu jako památného.128 

3.5 Omezení spojená s vodami 

 Vody (povrchové ani podzemní129) dle platné právní úpravy nejsou žádným 

zákonem předvídaným způsobem spojeny s pozemkem a podléhají zvláštnímu 

režimu VodZ. Na rozdíl od předchozích kapitol této části není v názvu této kapitoly 

uvedeno slovo ,,ochrana“, a sice z toho důvodu, že účelem, jakož i předmětem VodZ 

je nejen ochrana vod, nýbrž taky ochrana před vodami, a to ve smyslu vytvoření 

podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a zajištění bezpečnosti 

vodních děl.130 ,,I když vody nejsou v právním smyslu součástí pozemku, je půda 

jejich přirozeným stanovištěm a retenčním prostorem. Pokud by nebylo užívání 

pozemků žádoucím způsobem usměrňováno, došlo by k vážnému ohrožování a 

poškozování ekologických, ale i ekonomických a ostatních společenských funkcí vod 

a k vážným škodám na přírodě a majetku, i k ohrožování lidských životů.“131 Ve 

vztahu k ochraně vod je nutno zmínit, že vedle právní úpravy zahrnuté do VodZ na 

danou problematiku dopadají též příslušná ustanovení ZOPK. Příkladem jsou 

nástroje obecné ochrany přírody a krajiny nebo ochrana lesního a půdního 

ekosystému.132 

 Dělení nakládání s vodami na nakládání obecné a nakládání zvláštní nás 

přivádí k první skupině omezení. V případech zvláštního nakládání s vodami je totiž 

možno za jisté omezení vlastnického práva považovat už to, že jsou vlastníci 

příslušných pozemků nuceni pro realizaci vybraných činností docílit vydání 

správních rozhodnutí.133 Z teoretického hlediska jsou takto vzniklá omezení 

důsledkem užití administrativních nástrojů ochrany životního prostředí. Režimu 

povolení tak bude podléhat např. výsadba a kácení porostů v záplavových územích, 

kdežto souhlasu vodoprávního úřadu bude třeba ve zbylých případech zvláštního 

nakládání s vodami - zde se bude příkladně jednat o činnosti způsobilé ovlivnit vodní 

                                                 
128 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 123. 
129 Zákonné definice těchto pojmů lze nalézt v ust. § 2 odst. 1 a 2 VodZ. 
130 Vodní díla dle ust. § 55 odst. 1 VodZ slouží mj. k ochraně před škodlivými účinky vod. 
131 Viz Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 164. 
132 Srov. Sobotka, M. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, s. 264. 
133 Konk. povolení či souhlasů vydávaných příslušnými vodoprávními úřady. 
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poměry.134 Otázku, zda vlastníku pozemku náleží náhrada za omezení vzniklá z výše 

uvedených důvodů, bude třeba řešit vždy ad hoc. 

 Vodní zákon zahrnuje do svých ust. § 50 a § 51 povinnosti vlastníků 

pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, resp. povinnosti vlastníků 

pozemků sousedících s koryty vodních toků. Pro zahrnutí do těchto kategorií 

vlastníků je, jak plyne z výše uvedeného, klíčové vymezení koryt vodních toků. Ta 

jsou vymezena v ust. § 44. Je však třeba brát v potaz též další ustanovení hlavy VI 

VodZ. Jednotlivé, zákonem stanovené povinnosti pozemkových vlastníků, nebudou 

na tomto místě rozebírány, přičemž v daném směru lze odkázat na znění shora 

uvedených ustanovení. K typu omezení plynoucích z předmětných ustanovení lze 

uvést, že nesplňují podmínky pro to, aby za ně byla poskytnuta náhrada. Na rozdíl od 

ust. § 45 odst. 3, tedy případu, kdy dochází ke změně koryta vodního toku, jež není 

následně ve veřejném zájmu z rozhodnutí vodoprávního úřadu navráceno do 

původního stavu, nelze říct, že by byl narušen dosavadní způsob užívání pozemku 

(např. využívání vody k podnikatelské či jiné činnosti), což by vlastníka stavilo do 

pozice zvláštní oběti.135 Ke změně koryta vodního toku lze z praktického pohledu 

dodat, že není žádoucí, aby bylo přirozené koryto ze strany vodoprávního úřadu 

chápáno rigidně a docházelo tak k apriornímu odmítání jakýchkoliv zásahů.136 Se 

změnou koryta vodního toku vlivem přírodních sil prakticky nelze předem počítat.137 

Vlastník pozemku dotčeného změnou koryta vodního toku (dle ust. § 45 odst. 3 

VodZ) je tedy zmíněnými okolnostmi zcela zásadně omezen. Tomu též odpovídá 

skutečnost, že VodZ pro daný případ výslovně počítá s možností výkupu dotčeného 

pozemku ze strany státu, resp. poskytnutím přiměřené náhrady. ,,Pokud je nabídka 

k vykoupení učiněná státu určitá a má i všechny další potřebné náležitosti, nemůže 

stát nabídku odmítnout…Je možno dodat, že se zde jedná o případ tzv. smluvního 

                                                 
134 K tomu blíže Sobotka, M. in Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2007, s. 264. 
135 K tomu blíže též Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 
životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 87. 
136 Srov. Přirozené koryto vodního toku a jeho změny: nové pojetí v novele vodního zákona. [cit. 
2014-12-14]. Dostupné z: <http://www.forumochranyprirody.cz/prirozene-koryto-vodniho-toku-
jeho-zmeny-nove-pojeti-v-novele-vodniho-zakona>. 
137 I samotná situace, kdy dojde ke změně koryta vodního toku, je řešena za účasti odborníků (AOPK, 
zástupci NP, či zástupci odborů životního prostředí příslušných obecních úřadů). Viz Přirozené koryto 
vodního toku a jeho změny: nové pojetí v novele vodního zákona. [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: 
<http://www.forumochranyprirody.cz/prirozene-koryto-vodniho-toku-jeho-zmeny-nove-pojeti-v-
novele-vodniho-zakona>.  



51 

 

přímusu…“138 Pro úplnost nutno zmínit též ust. § 51 odst. 3 VodZ, z něhož vyplývá, 

že vlastník pozemku sousedícího s korytem vodního toku má nárok na úhradu škody 

vzniklé výkonem oprávnění založených ust. § 51 VodZ. Význam takového 

ustanovení lze však označit za okrajový, když i bez jeho zahrnutí do VodZ by bylo 

zřejmé, že se otázka náhrady škody řídí příslušnými ustanoveními o. z.139 

 O dalších omezeních lze hovořit v souvislosti s plošnou (územní) ochranou 

vod, v rámci které rozlišujeme obecnou povinnost (ust. § 27 VodZ) a zvláštní 

povinnosti pozemkových vlastníků.140 Obecnou povinností vlastníků pozemků je 

zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. 

Citované ustanovení VodZ se přitom použije podpůrně, tedy nestanoví-li např. 

ZOZPF, LesZ či StavZ jinak.141 V tomto případě se jedná o vnitřní limit vlastnického 

práva. Do kategorie zvláštních povinností lze následně zařadit ty, jež se vztahují na 

vlastníky pozemků nacházejících se v chráněných oblastech přirozené akumulace 

vod (CHOPAV), ochranných pásmech vodních zdrojů či citlivých nebo zranitelných 

oblastech. Co se týče formy, jakou jsou příslušná omezení stanovena, CHOPAV, 

citlivé a zranitelné oblasti jsou stanoveny nařízením vlády, v případě zranitelných 

oblastí jsou další podmínky stanoveny v příslušném akčním programu. Povinnosti 

spojené s CHOPAV a zranitelnými oblastmi zřejmě neznemožňují hospodaření na 

pozemcích natolik významně, aby představovaly omezení dle ust. čl. 11 odst. 4 

LZPS. Ust. § 28 odst. 4 VodZ však, i přes svůj jazykový obsah a terminologickou 

nepřesnost ve formě užití pojmu ,,škoda“, (vykládáno dle svého účelu) stanoví nárok 

na poskytnutí náhrady za taxativně uvedená omezení.142 Tato náhrada je tedy 

poskytována, přestože ust. čl. 11 odst. 3 Listiny tento požadavek nestanoví. Lze se 

domnívat, že i v tomto případě143 nárok na poskytnutí náhrady (,,úhrady škody“) 

vzniká bez dalšího – že tedy jeho vznik není podmíněn předchozí neúspěšnou žádostí 

o udělení výjimky formou správního rozhodnutí ze strany Ministerstva životního 

                                                 
138 Viz Baudyš, P. Katastr a nemovitosti. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 243-244. 
139 T. Kocourek dané ustanovení označuje za matoucí s tím, že by mohlo svádět k myšlence, že 
škodou míní zákonodárce újmu způsobenou omezením vlastnického práva. Viz Kocourek, T. Omezení 
vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 86.  
140 Viz Drobník, J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010, s. 167. 
141 Viz Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po velké novele 
stavebního zákona k 1.1.2013. II. vyd. Havlíčkův Brod: Sondy, s.r.o., 2013, s. 90. 
142 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 89-90. 
143 Viz též pojednání o nároku na náhradu za omezení spojená s ochranou památných stromů 
v předchozí kapitole. 
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prostředí. Opačný názor se jeví problematickým, a to z níže uvedeného důvodu. Za 

stavu, kdy ani žádost o povolení výjimky samozřejmě není s to suspendovat účinnost 

příslušného nařízení vlády, totiž není vyloučeno, že bude pozemkovému vlastníku 

vydaným nařízením, ještě v době před hypotetickým udělením výjimky, způsobena 

určitá újma (slovy VodZ ,,škoda“). Proces ,,vyřízení“ žádosti o povolení výjimky pak 

pozemkového vlastníka, v případě povolení výjimky, paradoxně sám o sobě 

diskvalifikuje z možnosti žádat o poskytnutí náhrady za způsobenou újmu. Vlastníku 

pozemku tak pro futuro sice prospívá výjimka, břemeno ve formě stanoveného 

omezení za dobu před povolením výjimky však nebylo nikterak kompenzováno, 

přestože zákon příslušný nárok stanoví. Za vhodné řešení lze tedy považovat 

mechanismus, kdy by byla vlastníkovi pozemku poskytnuta náhrada bez dalšího, 

přičemž v případě povolení výjimky by byl vlastník povinen adekvátní část 

poskytnuté náhrady povinen vrátit. Vyčíslení takové adekvátní části se sice také jeví 

jako problematické, lze však předpokládat, že by nebylo více problematickým, nežli 

vyčíslení újmy samotné.  

Za omezení ve smyslu ust. čl. 11 odst. 4 Listiny lze považovat ta, jež souvisí 

se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů, a to bez ohledu na to, že zákon 

v tomto případě zakotvuje nárok na poskytnutí náhrady.144 VodZ totiž stanoví, až na 

výjimky, zákaz vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně a dále, současně též 

pro ochranné pásmo II. stupně, zákaz provádění činností vymezených ve vydaném 

opatření obecné povahy. V daném opatření obecné povahy je případně stanoven též 

způsob a doba omezení užívání pozemků a staveb ležících v ochranném pásmu.145 

Ochranná pásma je možno ve veřejném zájmu zřídit též za účelem ochrany 

vodních děl.146 S tím může být spojen zákaz či omezení možnosti umisťovat a 

provádět některé stavby nebo činnosti. I v tomto případě zákon zakotvuje nárok na 

náhradu vzniklé újmy. Ten může vlastník dotčeného pozemku uplatnit vůči vlastníku 

vodního díla. Vznikne-li mezi jednotlivými stranami spor o výši náhrady, rozhodne 

soud.147 Rovněž v tomto případě se související omezení vymykají vnitřním mezím 

vlastnického práva, a je tedy aplikováno ust. čl. 11 odst. 4 Listiny. K povaze náhrady 

upravené ve VodZ lze konečně uvést, že dle judikatury tato slouží jako kompenzace 

                                                 
144 Viz ust. § 30 odst. 11 VodZ. 
145 Viz ust. § 30 odst. 7, 8 a 10 VodZ. 
146 Srov. Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po velké novele 
stavebního zákona k 1.1.2013. II. vyd. Havlíčkův Brod: Sondy, s.r.o., 2013, s. 166.   
147 Viz ust. § 58 odst. 3 VodZ. 
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všem vlastníkům pozemků ve zřízeném ochranném pásmu, nikoliv tedy pouze 

vlastníku pozemku zastaveného samotným vodním dílem.148  

V souvislosti s ochrannými pásmy vodních děl je dále vhodné upozornit na 

případ, kdy zvláštní právní předpis, zákon o vodovodech a kanalizacích, ve svém ust. 

§ 23 stanoví zvláštní ochranné pásmo, a sice ochranné pásmo vodovodních řadů a 

kanalizačních stok. Stejný předpis pak příkladně v ust. § 7 nepřímo stanoví 

pozemkovým vlastníkům omezení ve formě povinnosti strpět vstup na jejich 

pozemek ze strany vlastníka či provozovatele vodovodu. Stejné ustanovení pak 

stanoví taky nárok na náhradu majetkové újmy takovým (a jiným) omezením 

vzniklé. Skutečnost, že vodovod i stavba vodovodního řadu (jakožto součást 

vodovodu) jsou zároveň vodním dílem dle ust. § 55 VodZ, zjevně v praxi činí jisté 

aplikační obtíže, kdy může dojít k nesprávné aplikaci ust. § 58 odst. 3 VodZ namísto 

příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích, jakožto předpisu 

zvláštního.149 

Jako příklad omezení vlastnického práva k pozemkům, která nedosahují 

intenzity omezení ve smyslu ust. čl. 11 odst. 4 Listiny, a nenáleží za ně tedy nutně 

náhrada, lze zmínit ta, jež jsou spjata s ochranou kvality vod, konkrétně pak omezení 

týkající se odpadních vod a závadných látek jakožto možných zdrojů ohrožení.150 

V daném případě si lze závěr, že se jedná o pouhá vnitřní omezení vlastnického 

práva, učinit ze skutečnosti, že předmětná omezení nedosahují neúměrně vysoké 

intenzity a pozemkoví vlastníci nejsou povinni nést veřejná břemena v nepřiměřeném 

rozsahu. 

Ve vztahu k ochraně kvality vod je nutno zmínit též další zásahy do 

vlastnického práva, které můžou dle VodZ nastat. Konkrétně se jedná o omezení 

vlastníků pozemků spojená s prováděním opatření k nápravě tzv. závadného stavu, 

tedy odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného 

nakládání se závadnými látkami nebo havárií. Pozemkoví vlastníci, kterým nebylo 

opatření k nápravě uloženo, jsou za účelem provedení příslušného opatření zejména 

povinni umožnit vstup, resp. vjezd na své pozemky. Naopak ti, kterým byla opatření 

k nápravě uložena, jsou povinni uvést pozemky do původního stavu a nahradit 

pozemkovým vlastníkům způsobenou majetkovou újmu. Zde se jednoznačně jedná o 

                                                 
148 Viz rozsudek NS ze dne 2. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4211/2010 [C 9477]. 
149 Viz nález ÚS ze dne 3. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3398/13-1 [Výběr ÚS 1850/2014]. 
150 K ochraně kvality vod blíže též M. Sobotka. Srov. Sobotka, M. in Damohorský, M. a kol. Právo 
životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 273. 
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vnější limit vlastnického práva, o situaci, kdy k omezení vlastníka dochází konáním 

ve veřejném zájmu. Předmětná omezení se nadto vztahují k úzké skupině vlastníků, 

jež je nucena nést nerovnoměrnou část veřejných břemen, a to za účelem odstranění 

závadného vztahu vzniklého nezávisle na ní.151 

V neposlední řadě je třeba pojednat o omezeních plynoucích z hlavy IX VodZ 

upravující otázku ochrany před povodněmi. Předně se jedná o omezení vlastníků 

pozemků nacházejících se v záplavových územích. Záplavová území jsou spolu s 

jejich aktivními zónami stanovena vodoprávním úřadem na návrh správce vodního 

toku, a to formou opatření obecné povahy. Pro aktivní zónu je (až na výjimky) 

stanoven zákaz umisťování staveb. S cílem nezhoršovat odtokové poměry zde pak 

platí zákaz těžby nerostů a zeminy a provádění terénních úprav v daném smyslu 

nevhodných. Zbylé zákazy pak zní např. na skladování odplavitelného materiálu, 

zřizování oplocení a jiných podobných překážek či zřizování kempů. Povahu 

omezení vlastnického práva bude zřejmě nutno určit vždy ad hoc, a sice v kontextu 

specifik daného omezení, konkrétního obsahu příslušného opatření obecné povahy 

vydaného vodoprávním úřadem152, resp. též v kontextu vydané územně plánovací 

dokumentace. 

Z dalších omezení lze v neposlední řadě zmínit konečně to, které je založeno 

povinností pozemkového vlastníka strpět vstup a vjezd na svůj pozemek těch osob, 

které zajišťují provoz nebo provozují údržbu vodních děl.153 Omezení se tedy 

v daném případě týká pozemků sousedících s vodními díly. ÚS ve svém nálezu154 

konstatuje, že je dané omezení souladné s ust. čl. 11 odst. 4 LZPS. S ohledem 

k povaze případu řešeného ÚS, kdy je vlastník pozemku nucen strpět omezení svého 

práva zejména za účelem generování zisku oprávněné osoby, nebude o povaze 

omezení pochyb. V případě, že by se však jednalo o vodní dílo, jehož účelem není 

vytváření zisku, jako např. o stavbu na ochranu před povodněmi, a údržba vodního 

díla by tedy dotčenému pozemkovému vlastníku prospívala, jen stěží by šla dovodit 

oprávněnost nároku na náhradu způsobené újmy. Jednalo by se tedy již o omezení 

                                                 
151 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 97.  
152 K výlučné působnosti vodoprávního úřadu viz rozsudek NSS ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 1 Ao 
1/2010 [2710/2012 Sb. NSS]. Problematika záplavového území je upravena též ve vyhl. Ministerstva 
životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území. 
153 Viz ust. § 60 odst. 1 VodZ. 
154 Viz nález ÚS ze dne 21.11.2007, sp. zn. IV. ÚS 652/06 [N 202/47 SbNU 613]. 
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dle ust. čl. 11 odst. 3 LZPS a pojem ,,škody“, uvedený v ust. § 60 odst. 2 VodZ, by 

tedy bylo nutno vykládat standardní, zejména pak jazykovou, metodou interpretace a 

nikoli jednou z metod nadstandardních, k čemuž se de facto uchýlil ÚS ve výše 

zmíněném případě. 

Stěží si lze naopak představit případ, v němž by bylo nutno právně 

kvalifikovat omezení spojené s realizací nápravných opatření jako omezení vnitřní. 

Není-li vlastník pozemku přímo tím, kterému bylo uloženo dané opatření 

k nápravě,155 je vlastník pozemku povinen strpět odstraňování vzniklého závadného 

stavu, kterým se rozumí následky nedovoleného vypouštění odpadních vod, 

nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo následky havárií. Vlastník je tak 

omezen ve svém právu, přestože vznik závadného stavu nikterak nezpůsobil. 

3.6 Vyvlastnění 

Výklad pojmu vyvlastnění nabízí, aby bylo v této kapitole pojednáno o 

situacích zmíněných v definici vyvlastnění dle ustanovení § 2 písm. a) VyvlZ, tedy o 

odnětí nebo omezení práva vlastnického nebo práva odpovídajícího věcnému 

břemeni. S ohledem k tématu práce však bude předmětem výkladu této kapitoly 

pouze problematika omezení vlastnického práva k pozemkům, a to konkrétně formou 

vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemeni. Prakticky se bude jednat o 

případ, ve kterém z pohledu VyvlZ dochází k vyvlastnění tak, že je omezováno 

vlastnické právo vyvlastňovaného tím, že je ve prospěch vyvlastnitele zřizováno 

právo odpovídající věcnému břemenu. V předchozí části práce byla již rovněž 

rozebrána problematika veřejného zájmu. Na tomto místě je však vhodné 

připomenout, že v této kapitole je vlastnictví rozebíráno co do jeho vnějších limitů a 

předmětem dokazování ve vyvlastňovacím řízení je tedy to, zda na daném opatření 

existuje veřejný zájem a současně, že tento převažuje nad zachováním dosavadních 

práv vyvlastňovaného.156 Tato otázka je otázkou právní a bude řešena zejména 

poměřováním zvoleného opatření se zájmy vyvlastňovaného.157 

                                                 
155 Viz. ust. § 42 odst. 6 VodZ. 
156 Viz ust. § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 VyvlZ. 
157 Pro správné pochopení pojmu veřejného zájmu, resp. celého mechanismu vyvlastňování, lze 
příkladně uvést, že veřejný zájem na vyvlastnění může být dán i tehdy, je-li nutné umožnit užívání 
věci v soukromém vlastnictví. Zde je předpokladem vyvlastnění to, že se (soukromý) zájem 
vyvlastnitele ,,kryje“ se zájmem veřejným. Srov. usnesení ze dne 16.5.2012, sp. zn. 28 Cdo 1857/2011 
[C 11197]. 
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 Jak plyne z ust. § 3 odst. 1 VyvlZ, vyvlastnění je přípustné jen pro účel 

stanovený zvláštním zákonem. VyvlZ dále uvádí podmínky, jejichž splnění je 

základním předpokladem vyvlastnění. Vyvlastnění je tak přípustné pouze v případě, 

že daného účelu nebude možno dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem – uplatní 

se tedy subsidiárně.158 Další požadavek je právní vědou označován jako požadavek 

minimalizace zásahu do vlastnického práva. Vyvlastnění bude třeba provést jen 

v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu (stanoveného zvláštním 

zákonem).159 V případě, že má záměrem dojít ke změnám ve využití a prostorovém 

uspořádání území, je třeba prověřit, a v řízení o vyvlastnění zejména prokázat, 

souladnost s cíli a úkoly územního plánování. Další podmínkou je poskytnutí 

náhrady – o té však bylo dostatečně pojednáno v samostatné kapitole. Uvedené 

předpoklady lze považovat též za základní principy vyvlastnění (dle VyvlZ). Jako 

takový princip lze uvést též možnost tzv. revokace (zrušení) vyvlastnění,160 který lze 

z hlediska jeho obsahu popsat jako možný procesní důsledek nesplnění ostatních 

předpokladů stanovených ve VyvlZ. Z VyvlZ jako celku je konečně patrný 

požadavek zachování principu proporcionality. Daný předpis pak, s ohledem na 

konstrukci podmínek pro vyvlastnění, garantuje, že jakýkoliv zásah do vlastnického 

práva provedený v souladu s tímto zákonem bude přiměřený.161 

 Právní úpravu vyvlastnění, jehož účelem je ochrana životního prostředí, a 

které současně spočívá v omezení vlastnického práva k pozemkům, lze nalézt předně 

v ust. § 170 odst. 1 písm. b) a d) StavZ. Za podmínky vymezení ve vydané územně 

plánovací dokumentaci lze dosáhnout omezení vlastnického práva k pozemku za 

účelem realizace veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, 

veřejně prospěšného opatření či asanace území. V případě veřejně prospěšného 

opatření odpovídají konkrétní účely vyvlastnění zájmům na snižování ohrožení 

v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních 

schopností území a založení prvků územního systému ekologické stability. VodZ pak 

formou nuceného omezení směřuje též k ochraně před povodněmi, když 

                                                 
158 Podmínky týkající se návrhu na uzavření takové dohody jsou dále stanoveny v ustanovení § 5 
VyvlZ, a to včetně podmínek, za jejichž splnění samotná podmínka pokusu o uzavření dohody 
odpadá. 
159 Vždy bude tedy třeba zvolit tu nejšetrnější z variant vyvlastnění (§ 2 písm. a) VyvlZ) a co se týče 
vyvlastnění pozemku, dotknout se tímto postupem pokud možno pouze jeho nezbytné části. 
160 Srov. Žákovská, K. in Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2014, s. 122. 
161 Srov. Kocourek, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 69. 



57 

 

prostřednictvím svého ust. § 55a umožňuje uskutečnění veřejně prospěšných staveb. 

I zde, stejně jako v případech stanovených v ust. § 170 StavZ, je podmínkou 

realizace vymezení v územně plánovací dokumentaci. V tomto případě je to však 

dáno povahou veřejně prospěšné stavby jako takové. StavZ totiž v definici veřejně 

prospěšné stavby explicitně uvádí, že se jedná o stavbu vymezenou ve vydané 

územně plánovací dokumentaci. 

Na zvláštní předpis odkazuje ust. § 60 odst. 1 ZOPK, které stanoví jako účel 

vyvlastnění ochranu přírody a krajiny. Skutečnost, že příslušný odkaz směřuje k již 

neplatnému stavebnímu zákonu, může jistě svádět k myšlence, že je uvedené 

ustanovení ZOPK obsolentní. Nicméně s ohledem k tomu, že platný StavZ, jakožto 

zvláštní právní předpis, obsahuje právě výše zmíněná ust. § 170 odst. 1 písm. b) a d) 

Stav, opak je pravdou.162 Případy vyvlastnění za výše uvedeným účelem budou 

v praxi, alespoň v dohledné době, zřejmě spíše výjimkou. 

 K procesní stránce věci je vhodné uvést toliko, že jednotlivé (esenciální163) 

výroky rozhodnutí vydaného ve vyvlastňovacím řízení jsou přezkoumatelné různými 

způsoby. K povaze výroků uvádí NSS následující: Je nezbytné rozlišovat, zda 

správní orgán rozhoduje ve sporu o vlastnické právo, nebo zda rozhoduje o zřízení 

věcného břemene či o vyvlastnění. Rozhodnutí správního orgánu o zřízení věcného 

břemene nebo o vyvlastnění není rozhodnutím správního orgánu v soukromoprávní 

věci, vydaným v mezích zákonné pravomoci správního orgánu ve smyslu § 68 písm. 

b) s. ř. s.; jeho přezkum tak náleží do pravomoci správních soudů, a nikoliv soudů 

obecných. Rozhodnutím ve věci soukromého práva je však rozhodnutí o určení 

způsobu a výše náhrady.164 Dále se lze domnívat, že v případě ,,pouhého“ omezení 

vlastnického práva nebude možno rozhodnout o zvýšení náhrady jako je tomu 

v případě vyvlastnění ve formě odnětí vlastnického práva.165 

                                                 
162 Viz Žákovská, K. in Franková, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2014, s. 119-120. 
163 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 327. 
164 Viz usnesení NSS ze dne 12.10.2004, sp. zn. 4 As 47/2003 - 125 [Výběr NSS 265/2004]. 
165 To plyne z ust. § 28 odst. 3 a contrario ve spojení s ust. § 10 odst. 1písm. a) VyvlZ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6mjvga
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4. Závěr 

 Za základní problém právní úpravy omezení vlastnického práva k pozemkům 

z důvodů ochrany životního prostředí lze jednoznačně považovat nesystémovost 

příslušné právní úpravy. Tím však není myšlena úprava omezení na ústavní úrovni, 

neboť její výklad nečiní takové obtíže jako v případě práva jednoduchého. V případě 

úpravy ústavní je nadto samozřejmostí zachování větší míry obecnosti. Konkrétní 

omezení vlastnického práva vyplývají z jednotlivých zvláštních právních předpisů, 

což si samozřejmě žádá variabilita situací, které v ochraně životního prostředí 

vznikají. Zvláštní předpisy jsou však v souvislosti s omezeními nejednotné co do své 

koncepce i terminologie. To lze ilustrovat na užívání pojmů škoda a újma v 

jednotlivých složkových zákonech. VodZ na několika místech, jako např. v ust. § 51 

odst. 3, konstatuje, že vznikne-li vlastníkovi škoda, má nárok na její úhradu. Přestože 

takový postup nelze označit za správný, vznikají následkem takové úpravy spekulace 

o tom, zda zákonodárce neměl v takovém případě na mysli nárok na náhradu újmy 

způsobené omezením ve smyslu ust. čl. 11 odst. 4 Listiny. Nárok na náhradu škody 

je tedy zmiňován v ustanovení, které zjevně pojednává o omezení ve formě vnitřních 

mezí vlastnického práva, přestože je zřejmé, že v případě vzniku škody škůdce 

vlastníku pozemku odpovídá již na základě úpravy občanskoprávní. Nadto je zřejmé, 

že pojem škody, dle svého obvyklého významu, s sebou nese znak protiprávnosti. 

Ten však ve zmíněném ustanovení VodZ schází. Naproti tomu ZOPK užívá pojmu 

škody vhodným způsobem, tj. dle jeho ustáleného významu. Ve svých ustanoveních 

týkajících se omezení však hovoří též o újmě, což působí opět zmatečně. Lze se 

domnívat, že pojmů škody a újmy je v řadě právních předpisů v souvislosti 

s omezením vlastnického práva nadužíváno. Za důležitou je pak nutno považovat 

skutečnost, že ať už se jedná o náhradu za omezení dle ust. čl. 11 odst. 3 či 4 LZPS, 

vždy se jedná o náhradu za omezení. Je tedy nevhodné rezignovat na obecnost 

právního jazyka a pojednávat o újmě a škodě, a to dokonce i na místech, kde 

příslušné ustanovení může působit přinejlepším proklamativně. Samotná mnohost nic 

neřešících ustanovení nadto vyvolává neúctu k předpisům ze strany jejich adresátů, o 

to více za dnešního stavu, kdy v naší zemi čelíme zjevné hypertrofii práva. 

   S absencí jednotného právního základu se potýkáme též co do rozlišování 

omezení vlastnického práva na vnitřní a vnější. Přestože doktrína zná určité principy, 

na základě kterých je možno mezi uvedenými omezeními rozlišovat, setkáme se 
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poměrně často se situací, kdy i jednotliví znalci této problematiky dospějí 

k odlišnému názoru. To nejspíš nemůže být způsobeno ničím jiným, než kladením 

důrazu na jiné aspekty toho kterého omezení. Z těchto aspektů by rozhodující vliv na 

konečné rozhodnutí zřejmě měla mít intenzita daného zásahu, tedy posouzení, zda je 

možno po vlastníkovi ještě spravedlivě požadovat, aby dané břemeno nesl, a dále též 

vyhodnocení, zda jde v případě pozemkového vlastníka o tzv. speciální oběť, jakož i 

kritérium rovnosti či nerovnosti mezi vybranými vlastníky. Zahrnutí alespoň těchto 

pomocných kritérií do VyvlZ by bylo přínosem pro aplikační praxi. Nicméně 

s ohledem k tomu, že běžnému adresátu právní normy nebude ani tak záležet na tom, 

zda je omezován na základě ust. čl. 11 odst. 3 nebo odst. 4 LZPS, lze ještě za vhodné 

řešení považovat též doplnění konstatování o vzniku nároku na náhradu za omezení 

přímo do ustanovení stanovících vnější limity, resp. do ustanovení vymezujících 

limity vnitřní, hodlá-li stát ,,kompenzovat“ i tato omezení. Vlastník by tak v daných 

případech již neměl problém určit, zda mu náhrada náleží nebo ne. Problém však 

samozřejmě zůstává u omezení, u nichž je třeba určit povahu teprve dle konkrétních 

okolností případu. Zde zůstává už jen možnost využít přímé aplikace ust. čl. 11 odst. 

4 Listiny. 

 Ve vztahu k úpravě náhrad lze dále uvést, že se jeví nevhodným dovozovat za 

pomoci nadstandardních metod interpretace práva existenci podmínky poskytnutí 

náhrady spočívající v neúspěšném domáhání se povolení výjimky. Institut výjimky 

se objevuje v ust. § 99 StavZ, § 56 ZOPK či § 28 VodZ. I přes uvedená úskalí 

týkající se poskytování náhrady za uplatněná omezení lze však konstatovat, že 

minimálně v rozsahu právní úpravy, o níž je v této práci pojednáno, lze v realizaci 

ochrany životního prostředí spatřit jisté rezervy. Na tomto místě lze jako příklad 

uvést problém s vymahatelností povinností spojených s ochranou zemědělského 

půdního fondu. Z pohledu pozemkových vlastníků je důležité, že rozebraná opatření 

lze v obecné rovině považovat za potřebná a do jejich vlastnického práva tedy není 

zasahováno nedůvodně. Právní úprava, o níž je v práci pojednáno, se jako celek, 

z pohledu prosazování jednotlivých zájmů, jeví jako dobře vyvážená. 
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zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
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Příloha č. 2 - Seznam použitých právních předpisů 

 

 Všeobecný zákoník občanský; vyhlášený patentem z 1. 6. 1811, č. 946 Sb. z. s. s 

účinností od 1. 1. 1812 

 Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé 

republiky; účinná od 6. 3. 1920; zrušena dnem 9. 6. 1948 

 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky; účinná od 9. 

6. 1948; zrušena dnem 11. 7. 1960 

 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava československé socialistické republiky; 

účinná od 11. 7. 1960; zrušena dnem 1. 1. 1993  

 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a 

svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské 

Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů    

 Listina základních práv Evropské unie. Úřední věstník 2010/C 83/02. 

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášený vyhláškou 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky pod č. 120/1976 Sb. 

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášený 

vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí České republiky pod č. 120/1976 Sb. 

 Smlouva o fungování Evropské unie Úř. věst. C 326 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 11 a 

14, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950, vyhlášená sdělením federálního 

ministerstva zahraničních věcí (ve znění protokolů č. 3, 5 a 8) pod č. 209/1992 

Sb. 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění účinném 

ode dne 1. 9. 1966 do dne 30. 9. 1976 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe4f6mjrga
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 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 

Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o 

československé federaci 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 

národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyf6mjqga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy4f6mjugm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mrshe
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 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů   

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, v platném znění 

 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném 

znění 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za 

plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování 

podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o 

poskytování náhrad zvýšených nákladů, v platném znění 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy 

nebo škody způsobené na lesích, v platném znění 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 

zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území, v platném znění 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 

432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční 

náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a 

náležitosti uplatnění nároku, v platném znění 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 

335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční 

náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti 

uplatnění nároku, v platném znění 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbrgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjxgy
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Abstrakt 

 Téma této práce má mezioborový charakter. To plyne již z kolize práva 

vlastnického s právy ekologickými. Klíčovým je rozlišení mezi vnitřními a vnějšími 

omezeními vlastnického práva. Od toho se odvíjí, zda pozemkovému vlastníkovi 

náleží náhrada za uplatněné omezení či nikoliv. Práce podává výklad o důvodech 

omezení, daných zejména specifickou povahou půdy, a věnuje se též typologii 

omezení dle jejich vzniku. V hlavní části práce jsou analyzována vybraná omezení 

plynoucí jak ze složkových zákonů, tak zákona stavebního. Závěrem je upozorněno 

na nedostatky právní úpravy a rovněž jsou nabídnuta možná řešení. 
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Land ownership restrictions and environmental protection 

 

Abstract 

 The topic of this diploma thesis has got an interdisciplinary character, which 

results from a conflict of property right and ecological rights. The crucial point is the 

internal and external ownership restriction differentiation. This gives the answer to 

the question whether a compensation for restriction is provided or not. The thesis 

deals with legal reasons of the restrictions that arise from the specific character of 

land and also with the typology of restrictions according to its establishment. 

Selected restrictions regulated by particular environmental laws and the Building 

Code are analysed in the main part of the thesis. The conclusion points out the 

imperfections of legislation and provides possible solutions as well. 
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Summary 

The analysed ownership restrictions are based on the grounds of 

environmental protection. The topic of this diploma thesis has got an 

interdisciplinary character, which results from a conflict of property right and 

ecological rights. It is probably caused by the interdisciplinary range of the topic that 

the relevant legislation is not precisely systematic and does not have strictly unified 

terminology. The example is given by different terms used in a sense of 

compensation. Moreover, one of these terms is usually used in a meaning of damage 

which presumes that an illegal action was realised. Nevertheless, no illegal action 

precedes a compensation for the land ownership restrictions. 

The thesis also deals with legal reasons of the restrictions that arise from the 

specific character of land and also with the typology of restrictions according to its 

establishment. However, the crucial point is the internal and external ownership 

restriction differentiation. The internal restrictions are not that intensive, they do not 

interrupt the equality between land owners and they are not realised in public 

interest. That is why the subject-matter differentiation provides us with information 

whether a compensation for restriction is provided or not. But there is no legislation 

regulating these types of restrictions in detail. The only regulation is the 

constitutional one in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Despite the 

above mentioned clues (and other common principles as the theory of special victim) 

it is not rare that experts come to different opinions about the character of restriction. 

This fact probably arises from accenting diverse aspects of restriction. One of the 

solutions of this problem could be adopting a new regulation of the basic principles, 

for instance as an amendment to the Expropriation Act. At last but not least it is 

important for the land owners to know that the claim to compensation is still directly 

applicable via the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. In each case the 

compensation should be provided unconditionally. 

In spite of all the restrictions mentioned in the thesis it is obvious that the 

environmental protection is still not fully guaranteed. Nevertheless the relevant 

legislation is well-balanced in terms of particular interests. 
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