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1. Aktuálnost
Omezení práva vlastníka nemovitosti při ochraně přírody a krajiny je tradičním způsobem 
ochrany této složky životního prostředí. S ohledem na novou úpravu občanského zákoníku 
došlo k určitým změnám, které se promítnou i do této oblasti. I bez ohledu na občanské právo 
jde však o oblast konfliktu 2 významných práv zakotvených Listinou základních práv 
a svobod – vlastnické právo, právo na příznivé životní prostředí, jejichž vztah je třeba 
v právní úpravě přesně nastavit. Náhled na omezení vlastnického práva se v čase určitým 
způsobem vyvíjel a teorie komplexně popisuje jeho možné vnitřní i vnější limity. Při 
zohlednění požadavků ochrany přírody se objevuje řada problémů, popř. sporných otázek, 
které je třeba pro účely praxe řešit. Zpracované téma považuji v každém případě za aktuální.

2. Náročnost
Diplomantka si vybrala poměrně náročné téma. Jedná se o oblast, kde je třeba uplatnit jak 
poznatky práva ústavního, tak občanského a samozřejmě práva životního prostředí. 
Diplomantka přitom nijak neomezovala šíři záběru své práce, spíše naopak. 
S ohledem na rozsah a způsob zpracování, práci s literaturou a s judikaturou považuji práci za 
spíše náročnou.

3.  Obsah práce
V práci je nejprve uvedeno obecné vymezení, pojetí vlastnického práva a jeho obsah. Jedná se 
o část poměrně podrobně zpracovanou s bohatým citačním aparátem a odkazy na judikaturu. 
Již v této části jsou naznačeny návaznosti na otázky ochrany přírody a krajiny. V některých 
podkapitolách je až příliš informací, doporučila bych další rozčlenění, např. ve formách 
omezení vlastnického práva (věcné břemeno, veřejnoprávní smlouvy), a to pro zvýšení 
přehlednosti.
Obecné vymezení pojmu životní prostředí a příroda a krajiny je pak úvodem do zvláštní části 
práce. 
Jádro práce tvoří kapitola pátá. Zabývá se konkrétními omezeními vlastnického práva na 
úseku ochrany přírody a krajiny. 
V úvodu této kapitoly (5.1) je naznačeno, že následně budou rozebrány základní instituty, na 
nichž bude ukázáno omezení vlastnického práva. Zde bych uvítala nějaké systematické 
členění, protože výčet „institutů“ je velmi široký a z mého pohledu trochu neutříděný. Na 
druhé straně diplomantka na zvolených případech ukazuje jednotlivá omezení a komentuje je 
též z pohledu možné či nutné kompenzace. Přitom omezení vlastníka sleduje nejen ve vztahu 
k pozemku samotnému, ale i k jeho součástem. Věnuje se tedy též otázce ochrany dřevin 
apod.
K obecné ochraně přírody jsou uváděny konkrétní příklady s vlastním hodnocením kvality 
právní úpravy. 
Podobně podrobně je rozebrána zvláštní druhová i územní ochrana.



V obou částech jsou uváděny podnětné postřehy a srovnání praxe se zněním zákona
(nedostatky překračující zmocnění zákona apod.). Z toho jsou patrné konkrétní závěry 
a doporučení k dané problematice.

Kapitola šestá je věnována souvisejícím oblastem, jako je ochrana půdy, ochrana lesa 
a ochrana vod. I zde jsou prezentována jednotlivá omezení vlastníků. Dále se diplomantka 
v této části zabývá vazbami na geologickou/hornickou činnost, myslivost, lázeňství 
a rybářství.
V kapitole 6.3 jsou zmíněny vazby na předpisy o kulturních památkách či požární 
bezpečnosti. I v těchto předpisech jsou vyhodnoceny návaznosti na ochranu přírody a krajiny 
a omezení vlastníka.

V závěru práce jsou shrnuty hlavní výstupy analýzy. Diplomantka uvádí vlastní návrhy 
a komentáře k jednotlivým otázkám. Tím, že jsou v závěru shrnuty v zásadě všechny věcné 
okruhy, kterých se diplomantka v práci dotkla, jedná se o značné množství informací. Uvítala 
bych určité členění podle oblastí, principů apod. Např. vyhodnocení, které úseky jsou 
z pohledu omezení vlastnického práva a potřebných náhrad správně upravené, a které naopak 
nejsou.  

Celkově práci hodnotím jako kvalitní a přínosnou. Podle mého názoru pokrývá zvolenou 
problematiku v plné šíři. V rámci analýzy obecné a zvláštní ochrany bych uvítala 
schématičtější členění, které by tolik nekopírovalo jednotlivé prvky této ochrany. Nicméně 
zvolený přístup nepovažuji za špatný.
V práci oceňuji uvádění řady praktických příkladů, judikatury a vlastních názorů, popř. 
návrhů de lege ferenda.
V samotném závěru bych uvítala i určité zhodnocení principů, tj. komplexní vyhodnocení 
vztahu vlastnického práva, resp. jeho omezení, k ochraně přírody a krajiny.

Z hlediska formy upozorňuji, že v práci je několik překlepů (např. v letopočtu na str. 10, další 
v interpunkci, „nadstandartně“,…), které mírně narušují dojem z celku.

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě.
Zaměřte se prosím na shrnutí administrativně právních nástrojů ochrany přírody a krajiny, 
jejichž prostřednictvím dochází k omezování vlastnického práva.

6. Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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