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Úvod 

Neţivá příroda si zaslouţí ochranu stejně jako příroda ţivá, ačkoliv mnohdy se 

(neoprávněně) pohybuje na okraji zájmu. Neţivá příroda je důleţitou součástí a 

nezbytnou podmínkou pro vývoj ţivých organismů. Geologické dědictví je zásadní pro 

fungování celého ekosystému, ovlivňuje půdní substrát i klima. Také má přímý vliv na 

charakter krajiny a výskyt přírodních stanovišť i druhů a existuje přímá souvislost mezi 

geodiverzitou a biodiverzitou.
1
  

Tradičně se z pohledu práva mezi součásti neţivé přírody řadí geologické celky, 

nerosty, jeskyně a paleontologické nálezy. Neocenitelný význam neţivé přírody spočívá 

mimo jiné v tom, ţe dokládá vývoj Planety Země za stovky miliónů let. Na rozdíl od 

ţivé přírody však sloţky neţivé přírody nelze obnovovat ani přemisťovat a také proto je 

nutné je chránit.  

Cílem této diplomové práce je především podat uceleným způsobem výklad o 

právní ochraně té části přírody, kterou lze označit za neţivou. Tato problematika je, ve 

srovnání s ostatními obory práva ţivotního prostředí, prozatím spíše na okraji zájmu 

právní teorie i praxe, a tak relevantních odborných pojednání není mnoho. Zpravidla je 

moţné je nalézt pouze ve formě odborných článků nebo pouze dílčích kapitol v rámci 

rozsáhlejších monografií, celkově je moţné konstatovat, ţe odborné zdroje na toto téma 

jsou značně roztříštěné, nepřehledné a u některých dílčích aspektů tématu téměř 

neexistují. 

Práce se věnuje analýze právní ochrany neţivé přírody pouze v rámci českého 

práva, kde základním právním předpisem pro ochranu neţivé přírody je zákon č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPřK“), který bude také 

základním primárním zdrojem pro tuto práci. Práce si neklade za cíl popsat mezinárodní 

či evropskou ochranu neţivé přírody, alespoň na tomto místě je ale nutné zmínit, ţe 

existuje a samozřejmě sehrává také důleţitou roli. Za všechny lze zmínit především 

Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972, dále 

                                                           
1
 Neţivá příroda. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: Obecná ochrana přírody a krajiny 

[online]. 2014 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: < http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-

krajiny/neziva-priroda/ > 
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Úmluvu o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (tzv. Bernská úmluva) 

z roku 1979 nebo Evropskou úmluvu o krajině z roku 2000. 

Ochranu neživé přírody podle ZOPřK lze – obdobně jako ochranu přírody a 

krajiny obecně – rozdělit na část obecnou a zvláštní. Do obecné ochrany lze zahrnout 

ochranu jeskyní a paleontologických nálezů, ochranu krajinného rázu a dále ochranu 

prostřednictvím registrace významných krajinných prvků. Zvláštní ochranu pak 

představuje institut ochrany zvláště chráněných nerostů a dále také zvláštní územní 

ochrana. Práce však nebude svou strukturou sledovat členění zákona, ale zaujme 

k tématu jiný přístup.  

Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část práce se věnuje analýze 

právní ochrany konkrétních specifických složek neživé přírody v České republice. Těmi 

jsou jeskyně, paleontologické nálezy a nerosty. Cílem této části je analyzovat, jak je 

ochrana těchto složek neživé přírody v zákonech upravena, zda jde o dostatečnou 

úpravu, či nikoliv, a nakolik je v praxi účinná.  

Druhá část práce se pak zaměřuje na právní ochranu neživé přírody v rámci 

nástrojů územní ochrany přírody a krajiny, a to jak obecné, tak zvláštní. Přináší analýzu 

právní ochrany významných krajinných prvků, které jsou součástí neživé přírody, dále 

právní ochrany zachování krajinného rázu v kontextu neživé přírody a dále ochrany 

útvarů neživé přírody prostřednictvím zvláště chráněných území včetně nástrojů 

evropské soustavy Natura 2000. V této souvislosti je pozornost věnována i ochraně 

prvků neživé přírody jako biotopů rostlin a živočichů a tedy významu neživé přírody 

pro zachování druhové rozmanitosti. 

 Kromě přehledné a komplexní analýzy právní ochrany neživé přírody v ČR má 

práce za cíl také poukázat na to, nakolik se uplatňování ochrany neživé přírody věnuje 

v praxi pozornost a jak účinné použitelné právní nástroje skutečně jsou. V závěru se 

práce pokouší zhodnotit, nakolik je ochrana neživé přírody svébytnou oblastí právní 

ochrany přírody a krajiny a nakolik je „pouze“ prostředkem k ochraně živé přírody. 
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1. Právní aspekty ochrany a využití jeskyní 

Jeskyně měly v dávné minulosti pro člověka ţivotně důleţitý význam – slouţily 

jako obydlí prvních lidí. Tuto svou úlohu ale s rozvojem společnosti postupně ztratily a 

kromě příleţitostných úkrytů se spíše začaly vyuţívat hospodářsky (nejčastěji jako 

sklady či sklepy). I tato jejich funkce ale odezněla jiţ během středověku. Dnes se 

vyuţití jeskyní výrazně proměnilo a jejich funkce je především kulturní – vyuţívají se 

především ke krasové turistice nebo výjimečně k pořádání kulturních akcí s vyuţitím 

zvláštní akustiky. 

Přesto ale mají jeskyně ve společnosti stále nezastupitelné místo, které nespočívá 

jen v záţitku z pozorování krasových jevů: „V jeskyních, v dutinách pod zemským 

povrchem, které nejsou vystaveny plošné erozi, jsou podmínky pro uchování širokého 

spektra dokladů o vzniku a vývoji přírody od chvíle, kdy se kaverny začaly vytvářet. 

Jsou zde uloženy doklady o geologické stavbě a jejím vývoji, o existenci a vývoji 

živočichů a rostlin, o vzniku a vývoji člověka a jeho kultury. Ve svém komplexu jsou to 

základní informace o vývoji krajiny, jejího klimatu a ekosystému. Není urážkou, nazývat 

proto jeskyně „přírodními konzervami“. Doklady v nich uchované byly na povrchu 

většinou již dávno zničeny nebo byly v procesu vývoje krajiny „přepsány.“
2
 

O významu jeskyní hovoří také autoři komentáře k zákonu o ochraně přírody a 

krajiny Ladislav Miko a Hana Borovičková: „Jeskyně patří k nejvýznamnějším 

přírodním a velmi často i kulturním fenoménům. Jejich geologická skladba, morfologie 

a vývoj a mineralogický, sedimentární, paleontologický a archeologický obsah mají 

mimořádný význam pro poznání geologického a přírodního vývoje území, ekosystémů i 

vývoje lidské společnosti. (…) Jeskyně jsou kromě toho významným stanovištěm, na 

které jsou vázány různé druhy živočichů, ze zvláště chráněných zejména netopýři.“
3
  

Výše zmíněná charakteristika jeskyní a popsání jejich významu přesně vystihuje 

důvody pro jejich zákonnou ochranu – je nutno chránit jejich přírodní význam hlediska 

                                                           
2
 HROMAS, Jaroslav. Ochrana Jeskyní a krasových útvarů v České republice. In: Správa jeskyní České 

republiky: Ochrana jeskyní [online]. Správa jeskyní ČR, 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 

<http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/> 
3
 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2007, xvii, s.123 
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přírodního i historicko-kulturního, a to v rámci práva ţivotního prostředí. Základní 

podmínky pro ochranu a vyuţití jeskyní najdeme především v ZOPřK. 

S ochranou jeskyní také souvisí jejich evidence a lokalizace. Česká celostátní 

evidence jeskyní se jmenuje Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) a vede 

ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní České 

republiky jako součást Informačního systému ochrany přírody. V současné době je 

na území ČR evidováno téměř 4000 jeskyní.
4
 

1.1 Obecná ochrana jeskyní  

Jeskyně jsou podle ZOPřK chráněny jednak samostatným ustanovením v rámci 

obecné ochrany, jednak je moţné pro jejich ochranu vyuţít také nástroje zvláštní 

územní ochrany, konkrétně vyhlášení některého ze zvláště chráněných území (podrobně 

viz 2. Část, kapitola 2.1). 

Ochrana prostřednictvím zvláště chráněných území je pro ochranu jeskyní 

v praxi nejvyuţívanější. Na druhé straně, tato ochrana nemůţe pokrýt všechny jeskyně, 

a proto i obecná ochrana jeskyní má své opodstatnění: „Mnoho dosud poznaných jeskyní 

je sice chráněno v rámci zvláště chráněných území, ale mnohé jeskyně leží i mimo ně a, 

co je důležitější, předpokládá se, že ještě větší počet jeskyní v ČR čeká teprve na své 

objevení. To je důvodem, proč jsou v rámci obecné ochrany přírody chráněné všechny 

jeskyně.“
5
  

Pro obecnou právní ochranu jeskyní v České republice je klíčovým zejména 

ustanovení § 10 v obecné části zákona ZOPřK, které je moţné označit za jádro celé 

právní úpravy jeskyní, kdyţ kromě jiného přináší definici jeskyně: „Jeskyně jsou 

podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních 

jevů v nich.“
6
 

ZOPřK současně v § 10 odst. 2 zakazuje jeskyně ničit, poškozovat nebo je 

upravovat či jinak měnit jejich dochovaný stav. Z tohoto zákazu však můţe orgán 

ochrany přírody udělit výjimku, ale pouze v případě, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně 
                                                           
4
 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Jednotná evidence speleologických objektů 

(JESO) [online]. 2009 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: <http://jeso.nature.cz/> 
5
 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. cit. dílo pozn. č. 2, str. 123, 124 

6
 § 10 odst. 1 ZOPřK 
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nebo kdy jiný veřejný zájem převaţuje nad zájmem na ochraně jeskyní. Výjimka můţe 

například spočívat v povolení průzkumných prací, jakými jsou kopání sond, provádění 

průkopů či rozšiřování úţin při současném dodrţení míry zásahů v nezbytném rozsahu a 

dalších podmínek stanovených orgánem ochrany přírody (viz příloha). O výjimce se 

rozhoduje v reţimu správního řízení.
7
  

Jelikoţ je moţné z výše popsaného zákazu udělit výjimku, lze dovodit, ţe se 

nejedná o zákaz absolutní povahy, nýbrţ zákaz relativní. Zmíněným orgánem ochrany 

přírody, který povolení vydává, je podle § 77a odst. 4 písm. b) krajský úřad, ovšem ne 

výlučně. Týká-li se povolení zakázaných činností jeskyně na území národních parků, 

chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních 

památek, má pak působnost k udělení výjimky příslušná správa a v případě vojenského 

újezdu újezdní úřad.
8
 V současnosti však ţádné jeskyně na území vojenského nejsou 

známy a tato kategorie se proto v praxi nevyuţívá. 

K ustanovení § 10 dále ještě přistupuje § 90 odst. 3. Zde se stanoví, ţe 

uplatňovat ochranu jeskyně podle § 10 odst. 2, tedy ţe ničit, poškozovat nebo upravovat 

jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav je zakázáno, je při hornické činnosti v 

dobývacím prostoru výhradních loţisek nerostů moţné aţ po dohodě s osobou 

oprávněnou k výkonu hornické činnosti podle zvláštního předpisu, tedy těţařem. Toto 

ustanovení proto znamená další prolomení ochrany jeskyní. 

Ustanovení § 10 ZOPřK také dále stanoví, ţe k provádění průzkumu nebo 

výzkumu jeskyně je nutné mít povolení orgánu ochrany přírody, současně jsou však 

vyjmenovány subjekty, které povolení nepotřebují. Patří mezi ně osoby pověřené 

orgánem ochrany přírody k provádění monitoringu nebo inventarizace, dále osoby při 

výkonu státní správy, policie, osoby při plnění úkolů obrany státu a osoby při 

zajišťování veterinární péče, záchranných sluţeb nebo správy vodních toků. Orgánem 

ochrany přírody příslušným k vydání povolení jsou opět krajské úřady a příslušné 

správy.
9
 

                                                           
7
 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. cit. dílo pozn. č. 2, str. 124 

8
 § 78 odst. 1, § 78a odst. 1 ZOPřK 

9
 § 77a odst. 4 písm. b), § 78 odst. 1 ZOPřK 
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Zákon nijak neomezuje pouhý vstup do jeskyně, nicméně hrozí-li poškození 

jeskyně, můţe orgán ochrany přírody vstup do ní omezit nebo zakázat podle § 64: 

„Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních rezervacích, 

národních přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí nebo 

poškozování jeskyně, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody po 

projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území 

nebo jejich částí. Zákaz či omezení vstupu musí být řádně vyznačeny na všech 

přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.” 

Omezení či zákaz vstupu, resp. přístupu se vyhlašují formou opatření obecné 

povahy, k jehoţ vydání jsou zákonem zmocněny opět krajské úřady a příslušné 

správy.
10

  

Výše popsaná zákonná ochrana se kromě jeskyní vztahuje také na přírodní jevy 

na povrchu, které s nimi souvisejí. Těmi jsou zejména krasové závrty, škrapy, ponory a 

vývěry krasových vod.
11

 ZOPŘK toto stanoví samostatně v  § 10 odst. 4, z čehoţ lze 

dovodit, ţe se na tyto jevy na povrchu neuplatní prolomení nedotknutelnosti jeskyní 

podle výše zmíněného § 90 odst. 3 a ochrana těchto jevů na povrchu proti ničení, 

poškozování nebo upravování platí v plném rozsahu i při hornické činnosti v dobývacím 

prostoru výhradních loţisek nerostů.
12

 

Ustanovení § 10 odst. 5 ZOPŘK se také výslovně věnuje problematice zjištění 

nové jeskyně při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací. 

V takovém případě je osoba, která takovou činnost provádí, povinna bezodkladně 

zjištění jeskyně oznámit orgánu ochrany přírody a po nezbytně nutnou dobu, pokud 

nebude ohroţena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zastavit dobývací činnosti, které 

by mohly zjištěnou jeskyni poškodit. Současně má také povinnost na své náklady 

zajistit dokumentaci jeskyně, jejíţ obsah stanoví Ministerstvo ţivotního prostředí 

                                                           
10

 §77a odst. 4 písm. r), §78 odst. 2 ZOPřK 
11

 § 10 odst. 4 ZOPřK 
12

 Viz také MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. cit. dílo pozn. č. 2, str. 124 
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vyhláškou.
13

 Tu pak předá orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým jsou krajské úřady 

a příslušné správy.
14

  

Tomu, kdo poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné 

povinnosti stanovené k ochraně jeskyní (např. nezajistí dokumentaci ke zjištěné 

jeskyni), je moţné udělit pokutu aţ 20 000 Kč za přestupek podle § 87 odst. 2 písm. g). 

Obdobně je moţné pokutovat za stejnou činnost právnickou nebo fyzickou osobu při 

výkonu podnikatelské činnosti, a to aţ do výše 1 000 000 Kč podle § 88 odst. 1 písm. l) 

ZOPřK. 

1.2 Problematika vlastnictví jeskyně   

Podle definice ustanovení § 10 odst. 1 ZOPŘK je moţné zjednodušeně jeskyně 

označit za podzemní prostory vzniklé přírodními procesy. Z hlediska soukromého práva 

by tedy měly být podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, automaticky 

povaţovány za součást pozemku, pod jehoţ povrchem se nacházejí.
15

 Zákon o ochraně 

přírody a krajiny však jeskyně od pozemku odděluje, kdyţ konkrétně v § 61 odst. 3 říká: 

„Jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví.“ Explicitně je tady 

nejen vyjádřeno, ţe jeskyně nejsou součástí pozemku, ale ţe nejsou ani předmětem 

vlastnického práva, a tudíţ nemohou mít vlastníka. Z toho vyplývá, ţe jeskyně má 

právní status res nullius – věci bez vlastníka, tedy věci ničí. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vnesl do právní povahy jeskyní jasno, 

kdyţ v ustanovení § 498 odst. 1 stanoví, ţe nemovité věci jsou pozemky a podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, jakoţ i věcná práva k nim, a práva, která za 

nemovité věci prohlásí zákon. Pokud ale jiný právní předpis stanoví, ţe určitá věc není 

součástí pozemku, a současně nelze takovou věc přenést z místa na místo bez porušení 

její podstaty, pak je i tato věc nemovitá. Jeskyně jsou tedy dle stávající právní úpravy 

nemovitými věcmi. 

                                                           
13

 Vyhláška č. 667/2004 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyní (zjištěných při těţbě nerostných 

surovin)  
14

 § 77a odst. 4 ZOPřK 
15

 § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod 

povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, 

včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ 
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Aţ do účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která nastala 1. ledna 

2014, ale činilo určení, čím tedy jeskyně z hlediska práva jsou, značné problémy a je 

zajímavé úvahy na toto téma připomenout. 

 Judikatura, která by řešila problematiku jeskyně jako předmětu vlastnictví, 

téměř neexistuje. Zmínit je moţné pouze rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Odo 

1181/2002, jehoţ právní věta zní: „Jeskyně je podzemní, přírodou v ložisku nerostů 

vytvořený prostor, který není samostatnou věcí a jako takový je součástí ložiska nerostů, 

které tvoří její stěny, resp. vymezuje její obvod. Jde-li o ložisko nerostů vyhrazených, 

patří jeskyně vlastníku ložiska. Jde-li o ložisko nerostů nevyhrazených, patří vlastníku 

pozemku, pod jehož povrchem se nachází.“ Je ale třeba zohlednit, ţe tento judikát je 

z roku 2002, kdy situace ohledně vlastnictví jeskyně byla jiná neţ dnes.  

Aţ do roku 2004, kdy došlo novelou ke změně na současný stav, platilo, ţe 

jeskyně jsou součástí pozemku (podle občanského práva). Důvodem pro následnou 

novelu a vynětí jeskyní z právního styku byly právě praktické problémy s určením 

vlastníka. „Novela z roku 2004 naštěstí ukončila spory a nejasnosti kolem majetkových 

vztahů k jeskyním. Na některé z nich si dělali majetkové nároky vlastníci pozemků s 

jeskynním vchodem, o jiné jeskyně se zase hodlali dělit majitelé pozemků ležících nad 

nimi – každému by v tomto případě patřil kousek jeskynní prostory bez vchodu.”
16

 

Novela
17

 nabyla účinnosti v roce 2007. 

Z výše zmíněného judikátu pak také vycházelo těch několik málo odborných 

článků, které se právní povaze jeskyní věnovali. V podstatě jediným, kdo se touto 

problematikou ve svých statích zabýval, je Milan Kindl: „Dnes tedy, podle výslovného 

ustanovení zákona, jeskyně za součásti pozemku považovat nelze. Stanoví-li ovšem 

zákon pro něco, co jinak fakticky povahu součásti má, odlišný právní režim, takže 

jeskyně již součástí pozemku nejsou, znamená to současně, že celkem logicky musí být 

v právním smyslu něčím jiným.“
18

 

                                                           
16 

DRBAL, K. Editorial. Ochrana přírody [online]. 2009, č. 4 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 

<http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/007/000975.pdf> 
17

 Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
18

 KINDL, M. Jeskyně a stavby v nich z hlediska práva soukromého. In: DAMOHORSKÝ, M. Pocta 

Doc. JUDr. Jaroslavu Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Praha: Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2007, s. 71 
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Tuto svou úvahu následně rozvíjel a došel k závěru, ţe moţnosti jsou dvě. První je 

taková, ţe jeskyně se povaţují za res extra commercium, a tudíţ jsou věcí – res, 

konkrétně věcí movitou, kde dutinu lze povaţovat za trojrozměrný hmotný předmět. 

Druhou moţností pak je, ţe podzemní dutiny nejenţe nejsou součástí pozemku, ale 

nejsou v právním smyslu věcí vůbec a z hlediska soukromého práva jakoby 

neexistovaly.
19

 Řešení pak přinesl aţ v jeho pozdějším článku, kde tvrdí: “Podle § 61 

odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, však 

jeskyně už nejsou ani předmětem vlastnického práva. Jde-li o věc (protože zákon 

dosavadní součást od věci oddělil, nejspíše o ni opravdu půjde), jde opět nepochybně o 

věc movitou. Jeskyně tedy v některých případech podle judikatury byly součásti věci 

movité, dnes zřejmě jsou prostě věcmi movitými všechny.”
20

 Toto tvrzení však za 

účinnosti současného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůţe obstát, neboť 

se výslovně stanoví, ţe jeskyně jsou věcmi nemovitými.  

Jak jiţ bylo naznačeno výše, určení právního statusu jeskyně má velmi důleţitý 

praktický dopad a to především z hlediska vlastnictví. Pokud jde o přírodní výplně 

jeskyní, není nutno o jejich právní povaze pochybovat, neboť řešení je obsaţeno přímo 

v § 10 ZOPŘK, kdyţ se stanoví, ţe „jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením 

přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich.“
21

. Tyto přírodní úkazy 

jsou proto součástí jeskyně jako věci, kterou nelze vlastnit.  

Kromě toho ale můţeme v jeskyni nalézt další objekty. V kaţdé veřejně přístupné 

jeskyni je totiţ nezbytné splnit náročná bezpečnostní opatření a podmínky umoţňující 

její zpřístupnění.
22

 Proto jsou jeskyně vybavené řadou prvků k prohlídce podzemních 

prostor, jako jsou schody, zábradlí, chodníky nebo osvětlení. 

Vzhledem k tomu, ţe jeskyně jsou nemovitými věcmi, které však nikomu nepatří a 

ani patřit nemohou, je pak tedy nutné vyřešit otázku vlastnického práva k prvkům 

vybudovaným v jeskyních.  

                                                           
19

 KINDL, M. cit. dílo pozn. č. 18, str. 72-75  
20

 KINDL, M. Jeskyně, rybníky a jiné problémy moderní právní úpravy, Právník. 2009 č. 10, str. 1118  
21

 § 10 odst. 1 ZOPřK 
22

 Viz např. Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o poţadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 
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Milan Kindl se kloní k názoru, ţe tyto věci musejí být povaţovány za součást 

samotné jeskyně, ačkoliv současně upozorňuje na rizika takového řešení v praxi: “Jistě 

by nevadilo, že by přípojky, zábradlí, schody, chodníky atd. byly součástí věci movité, 

naopak by asi vadilo, že by byly součástí věci nepatřící nikomu. (…) Sjíždět výtahem, 

který nikomu nepatří, může ovšem patřit k činnostem značně dobrodružným.”
 23

 Další 

variantou jeho výkladu pak je, ţe tyto prvky mohou být také povaţovány přímo za 

součást pozemku. 

Vzhledem k tomu, ţe jeskyně zpřístupněné v ČR jsou pod správou Správy jeskyní 

České republiky, poţádala jsem ji o stanovisko.
24

 V něm Správa jeskyní ČR upozorňuje, 

ţe prvky, které jsou do jeskyní vkládány, jsou investicemi ze státních prostředků a jsou 

státním majetkem s právem hospodaření pro Správu jeskyní a je s nimi nakládáno podle 

obecně platných předpisů o hospodaření státních organizací a o nakládání se státním 

majetkem: „Není na ně hleděno jako na součást pozemků na povrchu, ale jako na státní 

majetek umístěný v jeskyni, která sice sama o sobě právně nikomu nepatří, ale je z 

rozhodnutí orgánu dána do péče a užívání státní organizaci a za tím účelem je 

vybavována nezbytným zajištěním.“
25

 

Dále je moţné zmínit stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí ČR.
26

 Podle něj 

ţebříky, zábradlí, schody apod. uvnitř jeskyně tvoří její součást. Tyto předměty pak tzv. 

sdílí osud jeskyně, tj. v případě zpřístupněných jeskyní jsou spravovány Správou 

jeskyní ČR. Současně upozorňuje, ţe v praxi je třeba rozlišit věci trvale spojené s 

jeskyní (např. betonové chodníky), ke kterým má právo hospodařit Správa jeskyní, u 

nezpřístupněných pak Agentura ochrany přírody a krajiny. Ostatní předměty (např. 

ţebříky, elektroinstalace) jsou pak v majetku subjektu, který je v souladu se zákonem v 

jeskyni umístil (na základě souhlasu či výjimky). 

Tato dvě zmíněná stanoviska se navzájem nevylučují, proto je moţné dovodit, ţe 

prvky umístěné v jeskyni jsou majetkem státu, který je do jeskyní umisťuje 

prostřednictvím svých příspěvkových organizací a organizačních sloţek. V případě, ţe 

zde prvky umístil jiný subjekt, jsou v jeho vlastnictví. 

                                                           
23

 KINDL, M. cit. dílo pozn. č. 18, str. 75 
24

 Odpověď na přímý dotaz, Jaroslav Hromas, ředitel, Správa jeskyní ČR  
25

 Odpověď na přímý dotaz, Jaroslav Hromas, ředitel, Správa jeskyní ČR  
26

 Odpověď na přímý dotaz, Darja Pivcová, Ministerstvo ţivotního prostředí, Odbor legislativní 
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Závěrem je ještě zajímavé zmínit problematiku výběru vstupného ve 

zpřístupněných jeskyních. Nabízí se otázka, za co se zde vstupné vybírá a kam plynou 

získané finanční prostředky. Odpověď dává Ministerstvo ţivotního prostředí: „Vstupné 

je vybíráno na základě soukromoprávního vztahu mezi správou a návštěvníkem, jehož 

předmětem je mj. právě průvodcovská činnost.“
27

 Toto vyjádření doplňuje Správa 

jeskyní ČR: „Příjem ze vstupného do jeskyní je příjmem státní příspěvkové organizace - 

Správy jeskyní ČR a slouží k úhradě části nákladů, vynaložených na zpřístupňování, 

technické vybavení, bezpečnostní zajištění a údržbu, a na zajištění návštěvního provozu 

a služeb návštěvníkům jeskyní.“
28

 

1.2.1  Předkupní právo státu 

ZOPŘK upravuje v § 61 odst. 1 předkupní právo státu k pozemkům souvisejícím 

s jeskyněmi. Protoţe jeskyně jsou vyloučeny z vlastnictví, ustanovení se vztahuje 

opravdu jen na pozemky s nimi související, tedy pozemky nad jeskyněmi nebo ty, na 

nichţ se nacházejí přírodní jevy, které s jeskyněmi souvisejí. „Zajímavé je, že jak podle 

předchozí, tak i podle platné právní úpravy se předkupní právo týkající se jeskyní váže 

obecně ke všem takovým pozemkům, zatímco v národních parcích, národních přírodních 

rezervacích a národních přírodních památkách se týká pouze nezastavěných pozemků 

mimo sídelní útvary.“
29

 

Vlastníci jsou tedy povinni přednostně tyto pozemky nabídnout k prodeji orgánům 

ochrany přírody. Pokud ty ve stanovené lhůtě 60 dnů neprojeví písemně závazný zájem 

o koupi těchto pozemků, je pak vlastník pozemku oprávněn tento prodej uskutečnit.
30

 Je 

tedy na plném uváţení státu, zda svého práva ke koupi vyuţije nebo ne. 

„S ohledem na to, že uplatnění předkupního práva není výkonem státní správy, se 

domníváme, že je třeba pozemek nabídnout orgánu ochrany přírody, který o dané území 

fakticky zajišťuje péči, tj. v národním parku příslušné správě, v národní přírodní 

                                                           
27

 Odpověď na přímý dotaz, Darja Pivcová, Ministerstvo ţivotního prostředí, Odbor legislativní 
28

 Odpověď na přímý dotaz, Jaroslav Hromas,ředitel, Správa jeskyní ČR 
29

 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. cit. dílo pozn. č. 2, str. 261. 
30

 §61 odst. 1 ZOPřK 



15 
 

rezervaci nebo národní přírodní památce Ministerstvu životního prostředí a v případě 

pozemku souvisejícího s jeskyní krajskému úřadu nebo správě.“
31

  

Další otázkou je, co se stane, pokud vlastník pozemku souvisejícího s jeskyní 

pozemek k prodeji orgánům ochrany přírody nenabídne. Podle ustanovení § 580 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí: „Neplatné je právní jednání, které se 

příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a 

účel zákona vyžaduje.“ Nesplnění nabídkové povinnosti vlastníka by bylo v rozporu se 

ZOPřK, a to právě z hlediska popření smyslu a účelu výkupu pozemků do vlastnictví 

státu jako nezbytného nástroje v ochraně přírody. 

V ustanovení § 61 odst. 2 je pak upravena moţnost financování výkupu pozemků 

ve zvláště chráněných územích či významných krajinných prvcích ze Státního fondu 

ţivotního prostředí ČR. Podrobný postup k poskytnutí finanční prostředků upravuje 

směrnice Ministerstva ţivotního prostředí č. 6/2010 ze dne 30. dubna 2010. Podle 

komentář k ZOPŘK jde v současnosti v praxi o jediný způsob, jak lze výkup pozemků 

realizovat.
32

 

1.3 Úloha Správy jeskyní ČR  

Jak vyplývá z výše uvedeného, všechny jeskyně jsou pod dohledem orgánů 

ochrany přírody různých stupňů. Především jsou to krajské úřady, v případě národních 

parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních 

přírodních památek má pak působnost příslušná správa. 

V  České republice se nachází v současnosti 14 zpřístupněných jeskyní. Ty 

vyţadují specifickou údrţbu, a proto byla na základě ZOPřK 1. dubna 2006
33

 zřízena 

státní příspěvková organizace Správa jeskyní České republiky (SJ ČR). Jejím účelem je 

kromě péče a ochrany o jeskyně také jejich zpřístupňování, zajištění provozu a ochrana 

a péče o podzemní prostory, pokud v nich budou prováděny činnosti na základě 

                                                           
31

 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. cit. dílo pozn. č. 2, str. 262 
32

 Tamtéţ., str. 262 
33

 Opatřením č. 6/10 Ministerstva ţivotního prostředí podle zákona č. 114/1992 Sb. § 79 odst. 3 písm. w)  
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rozhodnutí orgánu ochrany přírody, nebo pokud budou vyuţívány k účelům 

podléhajícím dozoru státní báňské správy.
34

 

Vzhledem k tomu, ţe jde o jeskyně zpřístupněné, je nutné o ně pečovat jako o 

turistické cíle. „Zpřístupněné jeskyně jsou nejohroženější jeskynní systémy z hlediska 

zátěže, kterou představuje především vlastní zpřístupnění (pochůzková trasa, osvětlení), 

ale také lidský faktor (vydechovaný oxid uhličitý, vnášení mikroorganismů, riziko 

poškození výplní). Vlastní regulace provozu, trvalý monitoring, šetrné způsoby 

zpřístupnění tak přispívají významně k maximálnímu eliminování negativních vlivů na 

vybrané systémy.“
35

 

Správa jeskyní ČR zastřešuje celkem 10 samostatných správ, které jsou jejími 

organizačními sloţkami. Konkrétně je to Správa Bozkovských dolomitových jeskyní, 

Správa Koněpruských jeskyní, Správa Chýnovské jeskyně, Správa Jeskyně Na Špičáku, 

Správa Jeskyní Na Pomezí, Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Správa 

Mladečských jeskyní, Správa Javoříčských jeskyní, Správa Jeskyně Na Turoldu a 

Správa jeskyní Moravského krasu.
36

 

„Byť jistě existují ojedinělé názory, že Jednotná správa jeskyní ČR je jevem 

zpátečnickým, výsledky z pohledu ochrany jeskyní, technického vybavení, úrovně 

odborných výzkumů a legislativního zázemí jednoznačně potvrzují, že opak je pravdou. 

Ne nadarmo nám tento současný stav odborná Evropa závidí, a je načase, abychom si 

toho začali vážit také my sami.“
37

  

Hlavní činností kaţdé správy je nejen péče o zpřístupněné jeskyně, ale také jejich 

prezentace veřejnosti. Příkladem můţe být náplň činnosti Správy jeskyní Moravského 

krasu. Ta má, kromě přímé správy, provozu, průvodcovské a informační činnosti, 

údrţby, ochrany a výzkumu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu, na starosti také 

provoz informačního centra na Skalním mlýně, informačního střediska a obou 

                                                           
34

 SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. O nás [online]. 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 

<http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/o-nas/> 
35

 DRBAL, K. Editorial. Ochrana přírody [online]. 2009, č. 4 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 

<http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/007/000975.pdf> 
36

 Základní organizační struktura Správy. In: Správa jeskyní České republiky: Organizační struktura 

[online]. 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: <http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/o-nas/organizacni-

struktura/> 
37

 ŠIMEČKOVÁ, B. Provoz a ochrana zpřístupněných jeskyní v SNR, Ochrana přírody [online]. 2010, č. 

5 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: <http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/021/002521.pdf> 
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vyhlídkových můstků na propasti Macoše, údrţbu a provoz správních objektů 

v Blansku, opravny lodí na Skalním mlýně, vodárny u Punkevních jeskyní a dále ještě 

zabezpečení skalních stěn v areálech jednotlivých jeskyní a v propasti Macoše.
38
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 SPRÁVA JESKYNÍ MORAVSKÉHO KRASU. Správa jeskyní Moravského krasu [online]. 2007 [cit. 
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2. Právní aspekty ochrany paleontologických nálezů 

Paleontologie je přírodní věda, která zkoumá pozůstatky po organismech z 

minulých geologických období. Prostřednictvím studia zkamenělin tak podává obraz o 

vývoji ţivota na Zemi a má proto neocenitelný vědecký význam.
39

 Praktické vyuţití má 

pak paleontologie při určování stáří hornin nebo při vyhledávání loţisek hornin či 

ropy.
40

 

Paleontologické dědictví ČR je kvůli svému zásadnímu významu chráněno 

zákonem. Zákonnou definici toho, co je paleontologický nález najdeme v § 3 odst. 1 

pís. j) ZOPřK: „Paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo 

pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti.“ Běţně se však 

pro paleontologické nálezy pouţívá pojem zkameněliny, či případně fosilie.  

Podrobnější definice pak lze nalézt v odborných textech: „Nález můžeme 

prohlásit za zkamenělinu jen v případě, že je zřetelným důkazem existence organismu, 

podává alespoň základní představu o tvaru a stavbě organismu, nepochází ze 

současnosti, ale je alespoň jednu geologickou dobu starý (starší více než 10 000 let) a 

nebyl vytvořen lidskou rukou.“
41

 Z hlediska práva ale toto vymezení nemá ţádný 

význam, takţe paleontologickým nálezem ve smyslu ZOPřK můţe být i mladší nález. 

Paleontologické nálezy jsou samozřejmě propojeny s dalšími sloţkami neţivé 

přírody. „Zkameněliny se z principu mohou dochovat pouze v usazených horninách, a to 

jen v takových, kde je to možné z chemické podstaty věci.“
42

 Typickým nalezištěm 

zkamenělin jsou jeskyně: „Na rozdíl od povrchu se ve vápnitém prostředí jeskyní 

zachovaly kosterní pozůstatky obratlovců prakticky od terciéru. Přitom o vývoji 

ekosystémů nejvíce vypovídají ty nejmenší druhy (např. hlodavci, letouni, obojživelníci 

a z bezobratlých měkkýši), které se vlivem velké závislosti na charakteru prostředí 

vyznačují rychlejšími proměnami v místě i v čase. K neviditelným, ale významným 
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 Co je paleontologie a čím se zabývá. Paleontologie.cz [online]. 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 

<http://www.paleontologie.cz/paleontologie/co-je-to/i/> 
40

 Praktický význam paleontologie. Paleontologie.cz [online]. 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 

<http://www.paleontologie.cz/paleontologie/prakticky-vyznam/> 
41

 Co je paleontologie a čím se zabývá. cit. dílo pozn. č. 39 
42

 SPRÁVA CHKO LUŢICKÉ HORY. Charakteristika oblastí: Paleontologie. [online]. 2014 [cit. 2014-

10-12]. Dostupné z: <http://luzickehory.ochranaprirody.cz/charakteristika-

oblasti/paleontologie/ogie/prakticky-vyznam/> 
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dokladům náleží i pylová zrna, prozrazující charakter a proměny rostlinstva.“
43

 

Zkameněliny v jeskyni se povaţují za její přírodní výplň, přičemţ přírodní výplně 

jeskyní jsou součástí definice jeskyně jako takové, a budou tudíţ chráněny v reţimu 

ochrany jeskyní (viz kapitola 1.1). 

Současně je třeba si uvědomit, ţe paleontologické nálezy nejsou totéţ co 

archeologické nálezy. Zatímco archeologické nálezy jsou pozůstatkem vývoje člověka a 

jejich ochrana se stanoví v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
44

 

paleontologické nálezy se vţdy vztahují k jiným organismům neţ je člověk. 

2.1 Obecná ochrana paleontologických nálezů  

Paleontologické nálezy jsou podle ZOPřK chráněny jednak samostatným 

ustanovením v rámci obecné ochrany, jednak je moţné pro jejich ochranu vyuţít také 

nástroje územní ochrany. V rámci obecné územní ochrany je důleţitým nástrojem 

ochrana prostřednictvím významných krajinných prvků (viz 2. Část, kapitola 1.1), 

důleţitá je ale také zvláštní územní ochrana spočívající ve vyhlášení některého ze 

zvláště chráněných území (podrobně viz 2. Část, kapitola 2.2) 

Z hlediska obecné ochrany paleontologických nálezů je klíčovým ustanovení § 

11 ZOPřK. Zde se v odstavci 1 stanoví, ţe ten, kdo učiní paleontologický nález, který 

sám rozpozná, je povinen ochránit jej před zničením, poškozením nebo odcizením a 

opatřit jej údaji o nálezových okolnostech, tedy především o místě nálezu. Dále je 

nálezce povinen na písemné vyzvání orgánu ochrany přírody sdělit údaje o učiněném 

nálezu a umoţnit přístup a dokumentaci tohoto nálezu osobám pověřeným orgánem 

ochrany přírody. 

Výše zmíněné ustanovení tedy směřuje především k tomu, aby byl 

paleontologický nález uchován a jeho objevení zdokumentováno. Výraznou slabinou 

zákonné ochrany je skutečnost, ţe ZOPřK neukládá nálezci povinnost aktivně oznámit 

nález orgánu ochrany přírody - naopak sdělit údaje o nálezu a umoţnit k němu přístup je 

                                                           
43

 HROMAS, J. Ochrana Jeskyní a krasových útvarů v České republice. In: Správa jeskyní České 

republiky: Ochrana jeskyní [online]. Správa jeskyní ČR, 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 

<http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/> 
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 § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: „Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), 

která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku.“ 
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nálezce povinen aţ na základě výzvy úřadu. Vzhledem k tomu, ţe nálezce sám aktivně 

nic neoznamuje, v praxi se úřady o nálezu dozvídají velmi těţko, prakticky vůbec.
45

 

„Toto ustanovení zákona v praxi nefunguje a fungovat ani nemůže. Na základě 

čeho by orgán ochrany přírody potencionálního nálezce vyzýval? Lze si jen dovodit, že 

zákon počítá s uvědomělostí nálezce, ale na Městském úřadě Mikulov pracuji již 12 let a 

za celou dobu jsem se nesetkal s tím, aby nám bylo nálezcem oznámeno nalezení 

jakéhokoli paleontologického nálezu.“
46

Úřady se tak o nálezech dozvídají zpravidla 

pouze při stavební činnosti, kde jiţ aktivní oznamovací povinnost existuje (viz níţe). 

Z hlediska povinností stanovených v §11 odst. 1 je spornou podmínka, ţe 

nálezce musí být schopen paleontologický nález sám rozpoznat. To můţe být v praxi 

mnohdy problematické: 

„Některé jiné útvary mohou vzbuzovat pocit, že se jedná o zkameněliny a naopak 

některé zkameněliny vůbec jako zkameněliny nevypadají. Zdali se jedná o zkamenělinu 

(případně o jakou zkamenělinu se jedná) může zjistit paleontolog a to jak profesionální, 

tak v některých jednodušších případech i amatérský (například někteří sběratelé).“
47

 

Zda nálezce paleontologický nález rozpoznal či ne, má praktický dopad u 

ukládání sankcí. Bude totiţ mnohdy obtíţné prokázat splnění této podmínky při uloţení 

pokuty za přestupek podle § 87 odst. 1 ZOPřK, který sankcionuje nesplnění povinnosti 

rozpoznaný nález bezpečně uchovat a zdokumentovat a dokumentaci pak zpřístupnit 

orgánu ochrany přírody, jak to vyţaduje § 11 odst. 1 ZOPřK. Obdobné to pak bude při 

pokutách za správní delikty právnické nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské 

činnosti podle § 88 odst. 1 písm m)
48

 nebo § 88 odst. 2 písm. l),
49

 kde jiţ hrozí finanční 

sankce v řádech milionů korun. 
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 Konzultováno s úřady obcí Hranice, Přerov, Mikulov a Magistrátem hl.m. Prahy  
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 Odpověď na přímý dotaz, Martin Suchánek, Městský úřad Mikulov, odbor stavební a ţivotního 
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 Nalezli jste zkamenělinu?. Paleontologie.cz [online]. 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z:  
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výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že nesplní některou z 

povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.“ 
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paleontologického nálezu před zničením, poškozením nebo odcizením podle § 11.“ 
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ZOPřK dále v ustanovení § 11 odst. 2 uvádí specifické povinnosti pro vlastníka 

pozemku, na němţ byl paleontologický nález učiněn, a pro osobu, která provádí 

činnosti, při nichţ k nálezu došlo. Tyto osoby mají povinnost umoţnit osobám 

pověřeným orgánem přírody na jejich ţádost provedení záchranného paleontologického 

výzkumu. Po dobu jeho konání se musejí zdrţet činnosti, která by mohla vést ke zničení 

nebo poškození místa nálezu, toto je však zákonem omezeno na maximálně 8 dní od 

ohlášení nálezu, pokud se strany nedohodnou jinak. Dále se stanoví, ţe osobám 

pověřeným orgánem přírody musí být umoţněno provádět odborný paleontologický 

dohled nad dalšími pracemi i po ukončení záchranného paleontologického výzkumu.  

Příslušnými orgány ochrany přírody, kterým by měly být sděleny údaje o nálezu 

podle § 11 odst. 1 a které by měly zajišťovat případný paleontologický průzkum a 

dohled podle § 11 odst. 2, jsou orgány příslušné podle tzv. zbytkové působnosti (tj. 

příslušnost orgánu ochrany přírody v případech, kdy není příslušný jiný orgán ochrany 

přírody).
50

 To znamená, ţe na území národních parků a chráněných krajinných oblastí 

včetně národních přírodních rezervací a národních přírodních památek jsou těmito 

orgány příslušné správy,
51

 v přírodních rezervacích a přírodních památkách pak krajské 

úřady, na území vojenských újezdů újezdní úřad
52

 a na ostatním území ČR obecní úřad 

obce s rozšířenou působností.
53

 

Podobně jako při objevení jeskyně (viz kapitola 1.1.1), i zde platí, ţe pokud je 

paleontologický nález učiněn při výkonu hornické činnosti, lze pak výše popsané 

povinnosti stanovené v § 11 odst. 1 a 2 (tedy uchování nálezu, zpracování jeho 

dokumentace a umoţnění paleontologického výzkumu) poţadovat pouze po dohodě 

s osobou provádějící hornickou činnost, tedy těţařem. Stanoví to ZOPřK v § 90 odst. 3. 

Další nakládání s paleontologickými nálezy pak ZOPřK neupravuje s jedinou 

výjimkou - v § 11 odst. 3 se stanoví, ţe „vývoz paleontologických nálezů je povolen jen 

se souhlasem orgánu ochrany přírody.“ Kompetentním orgánem, který povolení 

vydává je Ministerstvo ţivotního prostředí ČR.
54

 Zásadní slabinou této právní úpravy je, 
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ţe případný vývoz paleontologických nálezů bez povolení nelze podle ZOPřK 

postihnout. Podle informací Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ještě nikdy takové 

povolení nebylo vydáno.
55

  

2.2 Ochrana paleontologických nálezů dle stavebního zákona  

 K odkrývání paleontologických nálezů dochází často prováděním stavebních 

prací. Úpravu ochrany paleontologických nálezů podle ZOPřK proto doplňuje ještě 

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

V ustanovení § 176 jsou zde zakotveny povinnosti v souvislosti s nepředvídaným 

nálezem chráněných částí přírody při provádění činností podle stavebního zákona. 

 V případě, ţe dojde při stavební činnosti nebo v souvislosti s ní k nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 

archeologickým nálezům, má pak stavebník povinnost neprodleně oznámit nález 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. 

Současně musí učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 

a práce v místě nálezu přerušit.
56

 

 „Chráněnými částmi přírody je nutno nepochybně rozumět volně žijící živočichy, 

planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, nerosty, horniny, paleontologické nálezy, 

příp. geologické celky.“
57

 

 Výše popsanou povinnost můţe stavebník přenést smlouvou na stavebního 

podnikatele (tedy zhotovitele stavby) nebo na osobu, která zabezpečuje přípravu stavby 

či provádí jiné práce podle stavebního zákona (například provádí stavební dozor). 

Stavební úřad pak po dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k 

zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě 

rozhodne o přerušení prací.
58
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 „Stavební úřad spolupracuje s příslušným dotčeným orgánem na vytvoření 

podmínek pro ochranu nálezu a následně vyzve stavebníka k jejich splnění. Pokud výzva 

není splněna, rozhodne o přerušení prací.“
59

 

 V případě, ţe hrozí nebezpečí z prodlení a podmínky stanovené stavebním 

úřadem nestačí, můţe orgán ochrany přírody do 5 pracovních dnů od oznámení nálezu 

stanovit opatření k ochraně nálezu a rozhodnout o přerušení prací. V takovém případě 

můţe stavebník v pracích pokračovat aţ na základě písemného souhlasu orgánu, který 

rozhodl o přerušení prací. Kopie rozhodnutí a souhlasu se zasílá příslušnému 

stavebnímu úřadu.
60

 Tato pravomoc orgánu ochrany přírody je velmi důleţitá, neboť 

stavební úřad můţe po dohodě s orgánem ochrany přírody vydané stavební povolení ve 

veřejném zájmu změnit.
61

 

 Stavebník pak můţe uplatnit nárok na náhradu nákladů, které mu v důsledku 

takového postupu vznikly, a to u orgánu ochrany přírody ve lhůtě 6 měsíců ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, na jehoţ základě mu tyto náklady vznikly.
62

 Lhůta je 

prekluzivní a tedy v případě, ţe stavebník ji nedodrţí, nárok na náhradu nákladů zaniká. 

Vzhledem k tomu, ţe ZOPřK explicitně neurčuje působnost orgánu ochrany 

přírody v souvislosti s nepředvídaným nálezem chráněných částí přírody podle 

stavebního zákona, půjde opět o zbytkovou působnost. Tedy na území národních parků 

a chráněných krajinných oblastí včetně národních přírodních rezervací a národních 

přírodních památek mají působnost orgány příslušné správy
63

, v přírodních rezervacích 

a přírodních památkách pak krajské úřady, na území vojenských újezdů újezdní úřad
64

 a 

na ostatním území ČR obecní úřad obce s rozšířenou působností.
65

  

2.3 Problematika sběru a vlastnictví paleontologických nálezů 

Problematiku sbírání zkamenělin v přírodě zákony neřeší. „Zkameněliny se dají 

sbírat velmi rozmanitým způsobem. Od pouhého vybírání zkamenělin z nezpevněných 
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písků, přes vytloukání kladívkem až po využití těžké techniky. Vždy zkrátka závisí na 

konkrétních podmínkách.“
66

 

Dle zásady „co není zákonem zakázáno, je dovoleno“
67

 lze dovozovat, ţe 

všeobecně je sbírání zkamenělin dovoleno. Jiná je však situace v chráněných územích, 

kde můţe být sbírání zkamenělin omezeno či dokonce zakázáno v rámci územní 

ochrany paleontologických nálezů (podrobně viz 2. Část) 

Za problematické lze povaţovat, ţe ZOPřK nijak neřeší otázku vlastnictví 

paleontologických nálezů. Je proto otázkou, kdo je v případě paleontologického nálezu 

jeho vlastníkem a komu přísluší s ním nakládat. Moţnosti jsou v zásadě dvě. 

Při prvním řešení otázky vlastnictví lze vycházet z toho, ţe paleontologické 

nálezy jsou samy o sobě movitými věcmi.
68

 Vzhledem k tomu, ţe zákon nijak 

neupravuje problematiku vlastnictví zkamenělin, můţeme paleontologické nálezy 

označit za věc bez vlastníka, tedy za věc ničí - res nullius. Podle nauky občanského 

práva si kaţdý můţe přisvojit věc, která nikomu nepatří,
69

 proto lze dovodit, ţe nálezce 

paleontologického nálezu je také jeho vlastníkem. 

Jako druhá varianta se nabízí moţnost, zda nemůţe být vlastníkem 

paleontologického nálezu vlastník pozemku. Podle občanského práva jsou součástí 

pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem.
70

 Vzhledem k tomu, ţe zkameněliny se 

z principu mohou dochovat pouze v usazených horninách, je otázkou, zda by 

paleontologické nálezy neměly být povaţovány za součást horniny, ve které se 

dochovaly a která se nachází na pozemku či pod ním – pak by bylo moţné dovozovat, 

ţe paleontologický nález bude součástí pozemku, na němţ byl učiněn, a jeho vlastníkem 

bude tedy vlastník tohoto pozemku. Z dikce ustanovení § 11 odst. 2 ZOPřK, které 

specificky stanoví, ţe „vlastník pozemku, na němž byl paleontologický nález učiněn, je 

povinen umožnit na žádost orgánu ochrany přírody provedení záchranného 
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 O sbírání zkamenělin.  Paleontologie.cz [online]. 2014 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: < 

http://www.paleontologie.cz/zkameneliny/sber/> 
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 Podle § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou všechny věci, které nesplňují definici věci 

nemovité („Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i 
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 § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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 § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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paleontologického výzkumu a zdržet se na místě nálezu činnosti, která by mohla vést k 

jeho zničení nebo poškození,“ lze nicméně dovodit, ţe zákonodárce pravděpodobně 

nezamýšlel učinit vlastníka pozemku vlastníkem nálezu na něm učiněného, kdyţ pro něj 

zakotvil tyto povinnosti.  

 Pokud bychom vycházeli striktně z toho, ţe paleontologické nálezy se povaţují 

za neoddělitelnou součást horniny, ve které se dochovaly (a nejsou tedy samostatnou 

movitou věcí), je moţné ještě uvaţovat o vlastníku nerostů jako vlastníku těchto 

paleontologických nálezů. V tomto případě by jejich vlastníkem byl buď stát (u loţisek 

vyhrazených nerostů) nebo vlastník pozemku (u loţisek nevyhrazených nerostů) (k 

problematice vlastnictví nerostů podrobně viz kapitola 3.2). Podle zkušenosti Agentury 

ochrany přírody a krajiny existují právníci, kteří tezi o státním vlastnictví 

paleontologických nálezů ve výhradní surovině zastávají,
71

dohledat tyto názory 

v odborné literatuře a dalších publikacích však nelze. 

 „Když se jednou rozhodne o těžbě, je to rozhodnutí o likvidaci masy horniny. 

Kdybychom tezi o státním vlastnictví přijali, nemohl by těžař např. drcený vápenec 

vyvážet, protože obsahuje zkameněliny a ty lze vyvážet jen se souhlasem Ministerstva 

životního prostředí, ovšem ten by se měl vydávat k jednotlivým konkrétním 

zkamenělinám.“
72

 Tento názor dobře ilustruje, ţe případné uznání vlastnictví státu u u 

paleontologických nálezů ve výhradních nerostech by přinášelo absurdní situace, 

v praxi velmi těţko řešitelné. 

 Ačkoliv z právního hlediska pravděpodobně nelze při přísném trvání na znění 

zákonů vlastnictví státu k paleontologickým nálezům ve výhradní surovině zcela 

vyloučit, osobně se v otázce vlastnictví přikláním (z výše uvedených důvodů) k první 

nastíněné variantě, tedy vlastníkem paleontologického nálezu se stává jeho nálezce, a to 

okamţikem jeho přivlastnění. Tohoto řešení se také drţí odborná praxe.
73
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Je zcela běţné, ţe se s paleontologickými nálezy obchoduje. V České republice 

existuje několik specializovaných webových stránek, na kterých je moţné zkameněliny 

zakoupit, a také v muzeích jsou běţně k vidění vitríny se zkamenělinami k prodeji.  

Zákony problematiku prodeje paleontologických nálezů obecně neupravují a 

není tedy nijak omezen. Jediné, co podléhá právní úpravě, je prodej kolekcí a celých 

sbírek, které upravují zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní 

hodnoty a zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Jak jiţ bylo 

zmíněno výše, vývoz do zahraničí je moţný jen se souhlasem Ministerstva ţivotního 

prostředí.  

„Paleontologické nálezy se nesmí se prodávat do zahraničí. Například v Číně, 

Mongolsku, nebo Argentině za to hrozí i vězení. Naopak třeba v Maroku to zatím nikdo 

neřeší a stojí na tom celé odvětví lokálního sběratelského průmyslu. U nás se obvykle s 

méně vědecky unikátními kusy obchoduje na různých sběratelských burzách. To ale 

kurátoři a ani odborníci nevidí moc rádi. Normální postup respektovaných a vážených 

sběratelů je, že sbírku nakonec darují, odkážou, nebo nabídnou k odkupu některému 

muzeu,“ říká na přímý dotaz Petr Štorch z oddělení paleobiologie a paleoekologie 

Geologického ústavu Akademie Věd. 

K soudním sporům o vlastnictví k paleontologickým nálezům v České republice 

zatím nedochází. Muzeím se daří získávat vzácné exempláře ať jiţ přímo činností jejich 

pracovníků nebo ve formě darů či koupí od nadšenců, kteří mají paleontologii jako 

koníček. Dalším zdrojem jsou také pozůstalosti.  

„Při koupi do muzea se musí prokázat, že majiteli fosílie patří a nebyly získány 

nelegálně, například nelegálním dovozem či sběrem na chráněných lokalitách,“ říká na 

přímý dotaz vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea Jiří Kvaček. 

Zkušenosti s prodejem paleontologických nálezů do muzeí popisuje také nejznámější 

obchodník s nimi v ČR, Jiří Vedral.
74
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Ve světě jsou ale známy případy, kdy byl vzácný exemplář prodejem ohroţen. 

V roce 2008 například majitel stavební společnosti v Portugalsku vyvěsil inzerát na 

prodej kostry dinosaura, kterou objevil při výkopových pracích. Dostal se díky tomu 

tehdy do sporu s portugalskými vědci, kteří argumentovali tím, ţe nález má 

nedocenitelnou vědeckou hodnotu a je součástí portugalského přírodního dědictví. 

K prodeji nakonec pravděpodobně díky medializaci nedošlo.
75

 

Není také neobvyklé, ţe se v  amerických ale i evropských aukčních síních čas 

od času objeví draţba kostry dinosaura. Mnohdy není vůbec vyřešena otázka, odkud se 

tyto paleontologické nálezy k prodeji berou a jak se řeší otázka jejich vlastnictví. 

Příkladem z praxe můţe být případ kostry Tarbosaura bataara, která byla prodána 

v aukci v USA.
76

 Do Spojených států se kostra dostala přes několik sběratelů z Velké 

Británie. Náhodně pak bylo zjištěno, ţe pochází z Mongolska, odkud byla nelegálně 

vyvezena, neboť tamní zákon to zakazuje. Americký prokurátor pak začal řešit 

navrácení vzácné kostry zpět do Mongolska, coţ se nakonec podařilo.
77

  

 Nelegální obchod s paleontologickými nálezy je tedy reálným problémem a 

v budoucnu se podobný spor můţe týkat také České republiky. Je otázkou, jak by se 

nakonec vyřešil, kdyţ úprava vlastnictví i prodeje paleontologických nálezů (na rozdíl 

od archeologických nálezů)
78

 zcela chybí.  
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3. Právní aspekty ochrany a využití nerostného bohatství 

Nerostným bohatstvím se zpravidla rozumí souhrn loţisek či zásob nerostů 

neboli minerálů a hornin na území určitého státu. Od počátku se lidstvo postupně učilo 

nerostné suroviny vyuţívat, těţit a následně s nimi obchodovat. S rozvojem společnosti 

vyuţívání nerostných surovin stále vzrůstá, vzhledem k tomu, ţe jde však o 

neobnovitelné zdroje, je také nutné je chránit.  

Zákonnou definici pojmu nerost nalezneme v § 2 zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon). Ten definuje, ţe za nerost se 

povaţují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. Zákon pak také výslovně říká, ţe 

nerostem nejsou vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichţ se mohou průmyslově 

získávat vyhrazené nerosty, přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i kdyţ 

se z nich mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní 

produkty přírodních léčivých zdrojů, rašelina, bahno, písek, štěrk a valouny v korytech 

vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném mnoţství ani 

kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.
79

  

Kromě definice právní existuje i řada definic odborných, například: „Z 

mineralogického hlediska je nerost chemicky homogenní přírodní těleso s pravidelným 

uspořádáním částic, který je základním stavebním kamenem hornin. Z hlediska 

ložiskové geologie je nerost přirozená součást zemské kůry (minerál, hornina i některé 

další látky, např. plyny), kterou lze přímo nebo po zpracování použít pro potřeby 

lidstva.“
80

 Jako praktické příklady nerostů lze uvést energetické suroviny, kterými jsou 

ropa, zemní plyn, uhlí, dále rudy, drahokamy nebo stavební materiály, jako jsou 

například pískovec, křemen nebo mramor.  

Pokud jde o rozdíl mezi horninami a nerosty, hornina je pojem nadřazený. 

„Horniny jsou tvořeny několika nerosty, nejsou tedy homogenní, neboť na každém místě 
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mají jiné složení. Výjimkou jsou horniny z jednoho nerostu, např. vápenec, celý z kalcitu 

nebo křemenec, celý z křemene.“
81

 

Kvůli svému ekonomickému potenciálu jsou nerostné suroviny chráněny řadou 

zákonů upravujících zejména jejich těţbu a vyuţití. Z hlediska ochrany neţivé přírody 

je relevantním předpisem zejména ZOPřK a dále zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

vyuţití nerostného bohatství (horní zákon). Ochrana podle ZOPřK se však svým účelem 

výrazně liší od ochrany podle horního zákona a dalších předpisů horního práva. 

V horním právu jde o ochranu nerostů za účelem budoucí těţby, přičemţ základním 

principem pro tuto ochranu je zde ekonomické hledisko, zatímco ochrana nerostů v 

ZOPřK sleduje především ochranu součásti neţivé přírody in situ, a to zejména před 

průmyslovou těţbou. Klíčovým pro ochranu je zde tedy environmentální hledisko. 

3.1 Ochrana nerostů dle zákona o ochraně přírody a krajiny 

Právní úprava nerostů je v ZOPřK dvojího druhu. Jednak je zde samostatně 

stanovena zvláštní ochrana nerostů, jednak je zde zakotvena ochrana nerostů v rámci 

územní ochrany, ať uţ obecná v rámci významných krajinných prvků (viz 2. Část, 

kapitola 1.1), nebo zvláštní v jednotlivých kategoriích zvláště chráněných území (viz 2. 

Část, kapitola 2.3).  

Institut zvláštní ochrany nerostů je zakotven v § 51 ZOPřK. Zde se stanoví, ţe 

druhy nerostů, které jsou vzácné nebo vědecky či kulturně hodnotné, lze vyhlásit za 

zvláště chráněné; takové zvláště chráněné nerosty pak není dovoleno na místě jejich 

přirozeného výskytu poškozovat či sbírat bez povolení orgánu ochrany přírody.  

 Docent Vojtěch Stejskal zdůrazňuje, ţe zvláštní ochrana nerostů spadá do oblasti 

ochrany druhové: „Svojí povahou se jedná o zajištění ochrany in situ, tedy v místě 

výskytu zvláště chráněného druhu nerostu.“
82

 

Ze zákazu poškozování či sbírání zvláště chráněných nerostů je podle § 51 

ZOPřK moţné udělit výjimku. Pro určení orgánu příslušného k vydání výjimky je 

rozhodující, kde se loţisko chráněného nerostu nachází. Jedná-li se o území se 
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specifickým reţimem, je příslušný buď krajský úřad (na území přírodní rezervace, 

přírodního parku a přírodní památky),
83

správa (území národních parků, chráněných 

krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek), či 

újezdní úřad.
84

 Na ostatním území ČR mají pak působnost obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností.
85

 

ZOPřK dále zakazuje vývoz zvláště chráněných nerostů. Povolení k vývozu 

můţe výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo ţivotního 

prostředí,
86

 podobně jako u paleontologických nálezů (viz kapitola 2.1). 

„Na povolení výjimky z tohoto zákazu není právní nárok, vždy by záleželo na 

úvaze orgánu ochrany přírody, který musí zhodnotit, zda by důvody k vývozu a 

konkrétní podmínky (např. množství, původ apod.) nebyly v rozporu se zájmy na 

ochranu vzácných či vědecky významných nerostů v ČR.“
87

 

Podobně jako pro jeskyně a paleontologické nálezy se také pro zvláště chráněné 

nerosty v § 90 odst. 3 stanoví, ţe jejich ochrana podle § 51 odst. 2 (tedy zákaz je na 

místě jejich přirozeného výskytu poškozovat či sbírat bez povolení) je při výkonu 

hornické činnosti v dobývacím prostoru výhradních loţisek nerostů moţná pouze po 

dohodě s osobou provádějící hornickou činnost, tedy těţařem.  

Seznam nerostů zvláště chráněných podle § 51 ZOPřK a bliţší ochranné 

podmínky má stanovit Ministerstvo ţivotního prostředí obecně závazným právním 

předpisem, tedy vyhláškou.
88

 V bliţších ochranných podmínkách pak mohou být 

vymezeny činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánů ochrany 

přírody.
89

 Vzhledem k tomu, ţe doposud nebyla ţádná vyhláška o zvláště chráněných 

nerostech vydána, zůstává tento nástroj ochrany neţivé přírody bohuţel prozatím 

nevyuţit. V praxi se uplatňují nástroje územní ochrany nerostů a předpisy specificky 

věnované ochraně nerostného bohatství. 
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„Tento seznam doposud nebyl vydán, protože při zařazování nerostů do tohoto 

seznamu vznikají závažné věcné problémy, např. otázka identifikovatelnosti či výskytu 

konkrétního nerostu. (Zvažováno bylo např. vyhlášení vltavínu za zvláště chráněný 

nerost).“
90

  

3.2 Ochrana nerostů a problematika vlastnictví podle horního zákona 

Jak jiţ bylo řečeno výše, ZOPřK směřuje pouze na ochranu některých nerostů 

(vzácných, vědecky či kulturně hodnotných) a jeho účelem není chránit veškeré 

nerostné bohatství. Jde tedy spíše o doplňkovou právní úpravu k základní právní úpravě 

ochrany a vyuţívání nerostného bohatství, která je obsaţena v předpisech horního 

práva. Z nich je nejdůleţitějším zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství (dále jen „horní zákon“). 

Horní zákon hned v úvodu v § 1 stanoví, ţe: „Účelem tohoto zákona je stanovit 

zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při 

vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a 

zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti 

provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech.“ Z toho vyplývá, ţe horní 

zákon má za cíl především chránit hospodárné vyuţívání loţisek při jejich těţbě. Přesto 

zde nalezneme řadu relevantních ustanovení z hlediska ochrany nerostů jako částí 

neţivé přírody.  

3.2.1 Problematika vlastnictví nerostů 

Horní zákon dělí nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Vyhrazené nerosty jsou 

taxativně vyjmenovány v ustanovení § 3 a patří mezi ně radioaktivní nerosty, všechny 

druhy ropy a hořlavého zemního plynu, všechny druhy uhlí, drahé kameny a celá řada 

dalších nerostů.
91
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 PRCHALOVÁ, J. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s 

komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. k 1. 3. 2010. Praha: Linde, 

2010, str. 164 
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 Bituminosní horniny; nerosty, z nichţ je moţno průmyslově vyrábět kovy; nerosty, z nichţ je moţno 

průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny; nerosty, z nichţ je moţno průmyslově 

vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů; dále magnezit, kamenná sůl, draselné, 

borové, bromové a jodové soli, tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, 

minerální barviva, bentonit; granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud 
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„Výčet v § 3 horního zákona je opět velice široký a obsahuje i nerosty, které se u 

nás nikdy netěžily a prakticky ani neexistuje šance nálezu jejich ložisek (např. draselné 

soli nebo perlit). Přesto je tím vlastnické právo státu kryté v případě nálezů 

neočekávaných ložisek.“
92

 

Horní zákon dále stanoví, ţe v pochybnostech, jestli některý nerost je nerostem 

vyhrazeným nebo nevyhrazeným, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě 

s Ministerstvem ţivotního prostředí České republiky.
93

Tím si stát vyhrazuje moţnost 

případně kategorii vyhrazených nerostů rozšířit a seznam § 3 je proto demonstrativním 

výčtem. 

Všechny ostatní nerosty se pak podle § 3 odst. 2 horního zákona povaţují za 

nerosty nevyhrazené. Mezi ně patří především stavební kámen, štěrkopísky a cihlářské 

hlíny.
94

 

Rozdělení nerostů do zmíněných dvou kategorií je zásadní pro určení vlastnictví 

nerostů. Podle horního zákona totiţ tvoří loţiska vyhrazených nerostů nerostné 

bohatství, přičemţ se dále stanoví, ţe nerostné bohatství na území ČR je ve vlastnictví 

České republiky.
95

 Z toho vyplývá, ţe všechna loţiska vyhrazených nerostů jsou ve 

vlastnictví státu, a to ve vlastnictví výhradním, a také proto zákon pouţívá pro loţiska 

vyhrazených nerostů synonymum výhradní loţiska
96

. Naopak loţiska nevyhrazených 

nerostů jsou podle § 7 horního zákona součástí pozemku a jejich vlastníkem je tedy 

vlastník pozemku. Současně je nutné dodat, ţe aţ do novelizace horního zákona v roce 

1991
97

 bylo moţné i významná loţiska nevyhrazených nerostů označit jako loţiska 

                                                                                                                                                                          
jsou blokově dobyvatelné a leštitelné; travertin, halloyzit, kaolin, keramické a ţáruvzdorné jíly a jílovce, 

sádrovec, anhydrit, ţivce, perlit a zeolit, technicky vyuţitelné krystaly nerostů; křemen, křemenec, 

vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-

technologickému zpracování nebo zpracování tavení; mineralizované vody, z nichţ se mohou průmyslově 

získávat vyhrazené nerosty; technicky vyuţitelné přírodní plyny 
92
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OSTRAVA. Oddělení nerostných surovin Institutu geologického inženýrství [online]. 2014 [cit. 2014-11-

05]. Dostupné z: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/zakladni_pojmy.html> 
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  Základní pojmy.  cit. dílo pozn. č. 92 
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 § 5 odst. 1,2 horního zákona 
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 § 5 odst. 1 horního zákona 
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 Zákon č. 541/1991, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství (horní zákon) 
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výhradní, tedy ta ve vlastnictví státu (tzv. výhradní loţiska nevyhrazených nerostů). 

Loţiska, o kterých bylo takto rozhodnuto, jsou ve vlastnictví státu dodnes. 

Stát prostřednictvím různých oprávnění
98

 umoţňuje soukromým subjektům 

dobývat výhradní loţiska ve svém vlastnictví, vydobyté nerosty se však poté stávají 

vlastnictvím soukromého subjektu. Státní vlastnictví výhradních loţisek je tedy 

prolomeno pozdějším přechodem vlastnického práva k vytěţeným nerostům na těţební 

organizaci. Tento přechod vlastnického práva zákon výslovně neupravuje, dovozuje se 

však různými výkladovými metodami z ostatních ustanovení. Vychází se přitom 

především z § 24 odst. 10 horního zákona, který stanoví oprávnění těţební organizace 

nakládat s vydobytými nerosty v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí o 

stanovení dobývacího prostoru, a dále také z § 32 odst. 2 horního zákona, kde se stanoví 

povinnost organizace platit roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních loţiscích 

– z té se dovozuje, ţe pokud těţební subjekty za oprávnění k těţbě platí, stát si 

vlastnictví k nim nenárokuje.
 
Za okamţik nabytí vlastnického práva k nerostu se pak 

povaţuje moment oddělení nerostu od loţiska.
99

 Tyto argumenty pouţívá oficiálně 

především Český báňský úřad i Ministerstvo ţivotního prostředí.
 100

  

Tento právní výklad a praxe jsou však některými odborníky povaţovány za 

kontroverzní a samotný právní titul k takovému přechodu vlastnického práva je sporný: 

„Vydobytí určité části ložiska nemůže automaticky znamenat ztrátu vlastnických práv 

státu k tomuto předmětu. Analogicky lze nahlížet na těžbu dřeva v lesích, které jsou ve 

státním vlastnictví. Okamžikem oddělení stromu od pozemku v žádném případě stát 

neztrácí vlastnická práva k těžené surovině.“
101

 S právním výkladem, podle něhoţ 

oddělením nerostu od loţiska nabývá vlastnické právo k němu těţební organizace, 

nesouhlasí ani NKÚ.
102
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3.2.2 Ochrana nerostů podle předpisů horního práva 

Z hlediska ochrany nerostů je klíčovým ustanovení § 16 horního zákona. Zde je 

zakotvena moţnost ochránit výhradní loţisko nerostů proti znemoţnění nebo ztíţení 

jeho dobývání stanovením chráněného loţiskového území. Tento institut se pouţívá 

tam, kde se s bezprostředním vyuţitím loţiska nerostů nepočítá, účel této ochrany je 

však odlišný od ochrany zvláště chráněných nerostů podle ZOPřK, neboť zde jde 

primárně o zachování moţnosti budoucí těţby. 

Chráněné loţiskové území stanovuje Ministerstvo ţivotního prostředí po 

projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti, a to rozhodnutím vydaným v 

součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, obvodním báňským úřadem a po 

dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.
103

  Řízení o stanovení 

chráněného loţiskového území se zahajuje na návrh organizace nebo z podnětu orgánu 

státní správy. Účastníkem řízení je pouze navrhovatel.
104

 Ministerstvo ţivotního 

prostředí je také po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti oprávněno 

chráněné loţiskové území zrušit, pokud pominuly důvody ochrany výhradního loţiska. 

Zpracování návrhů na stanovení, změny a zrušení chráněných loţiskových území 

se provádí podle vyhlášky č. 364/1992 Sb. Hranice chráněného loţiskového území se 

vyznačí v územně plánovací dokumentaci.
105

 

Horní zákon dále stanoví, ţe v zájmu ochrany nerostného bohatství lze v 

chráněném loţiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 

výhradního loţiska, pouze na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu (kterým 

je obvodní báňský úřad, viz níţe).
106

 Pokud by bylo nezbytné v zákonem chráněném 

obecném zájmu umístit zde takovou stavbu nebo zařízení, je pak nutno dbát, aby se 

vyuţití nerostného bohatství narušilo co nejméně.
107

 

U loţisek radioaktivních nerostů, všech druhů ropy a hořlavého zemního plynu, 

všech druhů uhlí a bituminosní hornin, u loţisek nerostů, z nichţ je moţno průmyslově 

vyrábět kovy a u magnezitu je takový postup moţný jen ve zvlášť odůvodněných 
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 § 17 odst. 1 horního zákona 
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 Další podrobnosti řízení upravuje § 17 odst. 2 – 4 horního zákona 
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 § 17 odst. 5 horního zákona 
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 §18 odst. 2 horního zákona 



35 
 

případech, jde-li o mimořádně důleţitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo 

zařízením ztíţeno nebo znemoţněno dobývání jen malého mnoţství zásob takového 

výhradního loţiska.
108

 

Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 

výhradního loţiska, můţe vydat příslušný orgán podle stavebního zákona jen na základě 

závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s 

obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě 

provedení stavby nebo zařízení.
109

  

Vyhlášením chráněného loţiskového území se tedy sleduje ochrana výhradních 

loţisek proti znemoţnění nebo ztíţení jejich dobývání umisťováním nehornických 

staveb a zařízení, které nesouvisí s jejich vyuţitím.  

„Nejedná se o absolutní stavební uzávěru, některé druhy staveb a zařízení a v 

některých částech chráněného ložiskového území lze povolit. Vždy záleží na konkrétním 

případě - některé stavby (na příklad lehké, dočasné) nemusí představovat překážku 

využití ložiska. Naopak stavby trvalé a rozsáhlé (dálnice, železnice, plynovody, 

průmyslové stavby a jiné) představují závažnou překážku a je třeba hledat řešení v 

umístění stavby mimo toto území. Pokud to není ze závažných důvodů možné, je třeba 

rozhodnout, zda v konkrétním místě převažuje obecný zájem na budoucím využití ložiska 

nebo na umístění stavby.”
110

 

Horní zákon dále upravuje ochranu nerostného bohatství ve vztahu k územně 

plánovací činnosti. Podle § 15 odst. 1 mají orgány územního plánování a zpracovatelé 

územně plánovací dokumentace povinnost při územně plánovací činnosti vycházet z 

podkladů od Ministerstva ţivotního prostředí o zjištěných a předpokládaných 

výhradních loţiscích. Současně mají povinnost navrhovat taková řešení, která jsou z 

hlediska ochrany a vyuţití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných 

obecných zájmů nejvýhodnější. 
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 Odpověď na přímý dotaz, Jaroslav Novák, vedoucí odboru geologické prozkoumanosti a vlivů důlní 
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Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český 

báňský úřad a obvodní báňské úřady v té souvislosti uplatňují stanoviska k politice 

územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci (zásadám územního rozvoje, 

územním plánům a regulačním plánům).
111

 

Závěrem je nutno zmínit, ţe podmínky a proces těţby (dobývání) nerostných 

surovin jsou kromě horního zákona upraveny ještě zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a zákonem č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích. Ty se však ochraně loţisek nerostů nevěnují a jejich rozbor by 

byl nad rámec obsahu této práce.  

3.3 Praktické dopady nedostatečné ochrany některých nerostů: příklad 

jihočeských vltavínů 

Jak jiţ bylo zmíněno, v minulosti se vedla debata o zapsání jihočeských vltavínů 

na seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 ZOPŘK. Nakonec k tomu nedošlo, 

problematika vltavínů je však z praktického hlediska velmi zajímavá. 

 Vltavíny jsou jediné drahokamy na světě, které vznikly dopadem meteoritu na 

Zemi.
112

 Existuje jich několik druhů, mezi sběrateli jsou ale nejpopulárnější vltavíny 

kopané z třetihorních sedimentů. Vzhledem k tomu, ţe se s vltavíny hojně obchoduje, 

nevyhledávají je pouze zapálení sběratelé, ale také tzv. černí kopáči, kteří drancují 

vltavínové lokality za účelem zisku. Největší naleziště vltavínů se nacházejí v jiţních 

Čechách, nejznámějšími lokalitami jsou Besednice, Ločenice, Slavče, Vrábče, 

Koroseky, Lhenice, Netolice a Radomilice.
113

 

 A právě oblast Besednice je zajímavým příkladem nedostatků právní ochrany 

vzácných nerostů v ČR. V roce 1995 byla nařízením okresního úřadu v Českém 
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Krumlově zřízena Přírodní památka Besednické vltavíny I.
114

 Došlo k tomu na základě 

ţádosti obce Besednice, která často řešila problémy s nelegální těţbou vltavínů v této 

lokalitě, při níţ docházelo k poškozování zemědělských a lesních pozemků aţ několik 

metrů do hloubky. Předtím byla sice lokalita chráněna formou chráněného loţiskového 

území (viz výše), tato forma se však ukázala jako neúčinná.
115

 

 Bohuţel ani vyhlášení přírodní památky drancování nezastavilo a situace se stala 

pro obec neúnosnou. V letech 2001 – 2002 přistoupila proto obec Besednice 

k radikálnímu řešení a rozhodla se část chráněných pozemků pronajmout soukromé 

společnosti, aby vltavíny vytěţila a lokalita tak přestala být pro kopáče zajímavá.  

Podle § 37 odst. 2 ZOPřK je k vydání povolení k provádění hornické činnosti 

báňským úřadem v ochranných pásmech zvláště chráněných území nezbytný souhlas 

příslušného orgánu ochrany přírody.
116

 Okresní úřad v Českém Krumlově nakonec 

souhlas s těţbou udělil, proti čemuţ se odvolala občanská sdruţení, nicméně Krajský 

úřad Jihočeského kraje nakonec souhlasné rozhodnutí s těţbou potvrdil a následně bylo 

Obvodním báňským úřadem v Plzni vydáno těţařské společnosti povolení k provádění 

hornické činnosti v přírodní památce.  

 Následně započala diskuse o moţnosti zapsat vltavíny na seznam zvláště 

chráněných nerostů za účelem zajištění jejich silnější ochrany. Obec Besednice také 

čelila kritice od ekologických organizací, vědeckých institucí a geologů za to, ţe 

přistoupila ke kompletnímu vytěţení vltavínů, čímţ měla nepřiměřeně zasáhnout do 

přírodního dědictví ČR a zakotvit tak nebezpečný „precedens“ do budoucna.  

Například Přírodovědecké muzeum Národního muzea se vyjádřilo následovně: 

„V případě lokality Besednice se jedná opravdu o zcela unikátní vltavínové naleziště v 

oblasti jižních Čech, které nemá analogii. Vzhledem ke specifickému charakteru 

zdejších vltavínů představuje lokalita Besednice přírodní fenomén, svým významem pro 

                                                           
114

Nařízení okresního úřadu v Českém Krumlově o zřízení přírodní památky Besednické vltavíny II, 

účinné od 29. Listopadu 1995 [online] [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: 

<http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/scan_vyhlasky/brow.php?frame&ID_DOC=358&FROM_ZCHR

U=1790&cacheid=1417440635805> 
115

 Oznámení krajského úřadu Jihočeského kraje o záměru zrušit přírodní památku Besednické vltavíny I, 

č.j. KUJCK 24692/2010 OZZL/1/Vl, ze dne 19. 7. 2010  [online] [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: 

<http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=64340&par%5Bview%5D=0> 
116

„ Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a 

změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.“ 
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vědu přesahující rámec České republiky. Je proto žádoucí zvýšení stupně ochrany 

(NPP) a zařazení lokality do mezinárodního ochranného programu UNESCO. Svérázný 

způsob "ochrany" lokality, která má již status PP, vytěžením vltavínů v její části s 

následnou rekultivací je naprosto nepřijatelný.“
117

 

K  zapsání vltavínů na seznam zvláště chráněných nerostů nakonec nedošlo a 

legální těţba definitivně skončila v roce 2009. V roce 2010 byl nakonec Krajským 

úřadem Jihočeského kraje podán záměr zrušit Přírodní památku Besednické vltavíny I 

pro ztrátu předmětu ochrany. K tomu nakonec skutečně došlo a přírodní památka byla 

zrušena.
118

 K podobnému řešení – pronajmutí pozemků za účelem vytěţení vltavínů – 

přistoupily další obce, například Netolice nebo Svatý Jan nad Malší. 

Výše popsaný případ ukazuje, jak je bohuţel moţné v důsledku nedostatečné 

právní úpravy nakládat s lokalitou obsahující vzácné drahokamy. Kvůli neefektivní 

právní ochraně dochází k nelegálním výkopům a odhaduje se, ţe díky „černým 

kopáčům“ končí stovky kilogramů vzácných vltavínů na burzách v zahraničí. Absence 

zvláštní ochrany, tedy nezahrnutí vltavínů mezi zvláště chráněné nerosty dle ZOPřK, je 

ale – jak ukazuje příklad Besednice – problémem i v případě legální těţby. Vzhledem 

k tomu, ţe Vltavín je drahokam,
119

patří podle § 3 odst. 1 horního zákona mezi 

vyhrazené nerosty. Vlastníkem jeho loţisek je proto Česká republika, v případech 

legální těţby (jako v Besednici) pak případně vlastnictví po vytěţení (dle ustálené praxe 

a stanovisek ČBÚ) přechází na těţaře. Česká republika tak přichází nejen o vzácnou 

část svého nerostného bohatství, ale důleţitý je také ekonomický aspekt, neboť z 

prodeje těchto drahokamů (mnohdy navíc neoficiálního) totiţ státu neplynou ţádné 

finanční prostředky, těţební společnosti platí pouze úhradu z vydobytých nerostů, která 

je vzhledem k  hodnotě získaných nerostů a škodám na ţivotním prostředí způsobeným 

těţbou velmi nízká.  
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 LITOCHEB, Jiří. Odborné stanovisko k problematice ochrany PP "Besednické vltavíny". In: Calla - 

Sdružení pro záchranu prostředí [online]. 2000 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: 

<http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/projekty/vltaviny&php=vltaviny_nm.php>  
118

 Oznámení o záměru zrušit přírodní památku Besednické vltavíny I. cit. dílo pozn. č. 115 
119

 Vltavín se někdy označuje za drahokam a někdy za polodrahokam. Z právního hlediska oficiální 

zdroje (např. rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu) neexistují, nicméně za drahokam označuje 

vltavín Muzeum vltavínu v Českém Krumlově a také řada odborných publikací (např. České a Moravské 

vltavíny (autor Radek Hanus) nebo Vltavíny - Tajemní a krásní poslové z vesmíru (autoři: Miroslav 

procházka a Olga Shonová). 
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Současně je ale také zaráţejícím řešení situace ze strany samotných obcí, na 

jejichţ území se nerosty nacházejí, které se rozhodly pro kompletní vytěţení lokality. 

Překvapujícím z hlediska veřejného zájmu se pak jeví, ţe úřady takové řešení posvětily 

a vytěţení schválily podle § 37 ZOPřK. Zcela legálně tak došlo ke kompletní ztrátě 

vzácné lokality, která byla světovou raritou. Je politováníhodné, ţe Ministerstvo 

ţivotního prostředí se k řešení obdobných situací nemá, ačkoliv konkrétně problematika 

vltavínů je stále ţivá.
120

 Takto můţe Česká republika do budoucna přijít o další 

významné součásti neţivé přírody, kdyţ ani status zvláště chráněného území nemusí být 

zárukou jejich ochrany.  
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 PELÍŠEK, A. Hledači vltavínů plundrují další les. Tentokrát u Byňova na Novohradsku. iDnes.cz 

[online]. 27.10.2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: <http://budejovice.idnes.cz/hledaci-vltavinu-

plundruji-les-u-bynova-f0y-/budejovice-zpravy.aspx?c=A141027_2111244_budejovice-zpravy_mrl> 
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1. Ochrana neživé přírody prostřednictvím nástrojů obecné 

územní ochrany 

Obecná ochrana území je podle ZOPřK zajišťována prostřednictvím územních 

systémů ekologické stability, významných krajinných prvků, ochrany krajinného rázu a 

přírodních parků. Zákonná úprava všech zmíněných kategorií obsahuje nástroje 

k provádění péče o přírodní a krajinné prostředí, jejichţ cílem je zachování biologické 

rozmanitosti a udrţení ekologické rovnováhy. Z hlediska ochrany neţivé přírody jsou 

pak relevantní zejména významné krajinné prvky a ochrana krajinného rázu.  

Dále se do oblasti obecné územní ochrany řadí institut přechodně chráněných 

ploch, který má z hlediska ochrany neţivé přírody význam pro ochranu nerostů a 

paleontologických nálezů.  

1.1 Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek je definován v § 3 odst. 1 písm. b) ZOPřK jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její 

typický vzhled nebo přispívá k udrţení její stability. Přímo ze zákona jsou za významné 

krajinné prvky prohlášeny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 

Součásti neţivé přírody tedy nejsou významnými krajinnými prvky ze zákona, mohou 

se jimi však stát na základě registrace. 

Pro ochranu neţivé přírody má tedy význam institut registrovaných významných 

krajinných prvků, kterými se mohou stát další součásti přírody, přičemţ z neţivých 

prvků zákon zmiňuje demonstrativním výčtem naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
121

 Jako významný krajinný prvek je ale 

moţné registrovat i jiné části krajiny neţ prvky neţivé přírody, které splní podmínku 

významné ekologické, geomorfologické nebo estetické hodnoty (např. zříceniny hradů, 

hřbitovy či pomníky).
122

  

                                                           
121

 § 3 odst. 1 ZOPřK 
122

 Např. Hrad v Liticích, Radčický hřbitov v Plzni nebo Hřbitov u Vítkovického nádraţí v Ostravě, 

Pomník padlých v Týnci nad Labem 
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Praxe ukazuje,
123

 ţe naprostá většina významných krajinných prvků z oblasti 

neţivé přírody jsou skalní útvary, výchozy a odkryvy. Tyto skalní útvary bývají 

registrovány většinou z důvodu svého významu pro vzhled krajiny, tedy funkci 

estetickou.  

Jako konkrétní příklad skalního útvaru registrovaného pro estetickou funkci lze 

uvést třeba významný krajinný prvek Čertův vršek, skalní stěnu v praţské Libni, která 

představuje významný geologický profil s korycanským souvrstvím svrchního 

cenomanu: „Ve skalním výchozu na okraji morfologicky výrazné plošiny docházelo v 

minulosti k drobné těžbě navětralých, slabě geneticky zpevněných pískovců křídového 

stáří pro místní potřebu (stavební materiál). Pískovce jsou deskovitě vrstevnaté, 

kvádrovitě rozpukané a při okrajích značně navětralé. Proto dochází k uvolňování 

jednotlivých úlomků a odrolování pískovců.“
124

 

Dalším příkladem je třeba významný krajinný prvek Rulové černé skalisko na 

Dobré Vodě, poslední zbytek metamorfovaných hornin, které pokrývaly ţulový masiv 

Hradešína, který je zároveň sedmimetrovou přírodní rozhlednou.
125

  

Častá je také registrace skalních významných krajinných prvků kvůli jejich 

významu jako stanovišť (biotopů) volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin. 

Registrace významného krajinného prvku slouţí v takovém případě jako nástroj obecné 

(územní) ochrany biotopů. Jako příklad lze uvést významný krajinný prvek Křídový 

výchoz na vrchách v Praze-Běchovicích, který je chráněn jako biotop řady chráněných 

rostlin, mezi nimiţ je například paličkovec šedavý, pavinec modrý nebo vřes obecný.
126

 

 V České republice také existují některé významné krajinné prvky, které jsou 

registrovány pro svůj význam jako naleziště zkamenělin. Příkladem je například 

skalnatý svah U praţské silnice, jehoţ předmětem ochrany je výchoz ordovických 
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 Zaloţeno na vlastním výzkumu a konzultováno s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
124

 Libeň - Čertův vršek. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Ochrana přírody a krajiny v 

Hlavním městě Praze [online]. 2006 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: 

<http://www.wmap.cz/opk/vmp/htm/vkp_certuv_vrsek.htm> 
125

 HROMEK, J. TABULKY REGISTROVANÝCH VKP. Koncepce ochrany přírody a krajiny 

Libereckého kraje [online]. 2004 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: 

<http://www.wmap.cz/opk/vmp/htm/vkp_certuv_vrsek.htm> 
126

 Běchovice - Křídový výchoz na vrchách. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Ochrana 

přírody a krajiny v Hlavním městě Praze [online]. 2006 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: 

<http://www.wmap.cz/opk/vmp/htm/zh_nav_VKP_bechovice1.htm> 
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břidlic šáreckého souvrství, naleziště ordovické fauny a stanoviště xerotermní fauny. 

Dalším příkladem pak můţe být významný krajinný prvek Lom Plaňany, který je 

chráněn mimo jiné z důvodu svého paleontologického významu.
127

 

Registrace naleziště nerostů jako významného krajinného prvku se v praxi 

vyskytuje méně často, i takové příklady však lze nalézt. Je jím například významný 

krajinný prvek Lůmek na Vysockém potoce u Bořetic, Předmětem ochrany je zde 

kompaktní skalní výchoz hadce (šedozelené jemnozrnné horniny) s četnými, na povrch 

vystupujícími zrnky pyropu (granátu).
 128

 Obdobných významných krajinných prvků 

s podobným předmětem ochrany je pak na Kolínsku několik. 

Z definice významných krajinných prvků jsou zákonem vyňaty všechny zvláště 

chráněné části přírody:
129

 „Zákonodárce v tomto případě vycházel ze skutečnosti, že 

režim zvláštní ochrany by měl dostatečně zajistit ochranu i významných krajinných 

prvků. Jestliže by ovšem tento předpoklad nebyl naplněn, lze v těchto případech právní 

režim jejich ochrany použít subsidiárně.“
130

 

Agentura ochrany přírody však registraci významných krajinných prvků na 

zvláště chráněných územích nevylučuje: „Registrace významných krajinných prvků na 

územích zvláště chráněných je možná pouze v odůvodnitelných případech, kdy není 

zajištěná dostatečná ochrana dané části krajiny (např. okrajové zóny CHKO).“
131

 

Registrace součástí přírody jako významných krajinných prvků je upravena v § 6 

ZOPřK a dále vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Registrace se 

provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků, přičemţ zápis musí 

obsahovat soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich 

vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku významného krajinného prvku, doklad o 
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 KŘÍŢ, K. (sest). Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016. Český 

svaz ochránců přírody Vlašim, 2006, str. 188, 194  
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 Tamtéţ. str. 193 
129

 § 3 odst. 1 písm. b) ZOPřK 
130

 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. cit. dílo pozn. č. 2, str. 84 
131

 Významné krajinné prvky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: Obecná ochrana 

přírody a krajiny [online]. 2014 [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: <http://www.ochranaprirody.cz/obecna-

ochrana-prirody-a-krajiny/vyznamne-krajinne-prvky/> 
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oznámení, případně o výsledku registrace (tj. rozhodnutí o registraci či rozhodnutí o 

zrušení registrace) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1:5 000 a většího).
132

  

Rozhodnutí o registraci vydává ve správním řízení orgán ochrany přírody, 

kterým je pověřený obecní úřad.
133

 Na území zvláště chráněných území se registrace 

neprovádí, pokud bychom však připustili výjimku podle stanoviska Agentury ochrany 

přírody a krajiny (viz výše), pak by na území národních parků, chráněných krajinných 

oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek byly příslušným 

orgánem příslušné správy
134

 a na území přírodních památek a přírodních rezervací by 

rozhodoval krajský úřad.
135

 Podnět k registraci můţe dát příslušnému úřadu kdokoliv, 

řízení však vţdy probíhá z moci úřední. 

Ustanovení § 6 odst. 1 dále výslovně stanoví, ţe účastníkem řízení je vlastník 

dotčeného pozemku, rozhodnutí o registraci (stejně jako rozhodnutí o zrušení 

registrace)
136

 se kromě něj oznamuje také nájemci dotčeného pozemku, územně 

příslušnému stavebnímu úřadu a obci.
137

 Zmíněné ustanovení tedy zdůrazňuje mezi 

účastníky řízení vlastníka pozemku a budí dojem, ţe jím je výlučně on. Toto je však 

mylný výklad:
138

 

„Jsme toho názoru, že pro určení okruhu účastníků řízení je třeba postupovat 

podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, dále že účastníkem o registraci je podle § 71 

odst. 3 zákona i obec, jejíhož územního obvodu se rozhodování dotýká, a konečně že 

není ani vyloučena možná účast občanského sdružení podle § 70 odst. 3.“
139

 

Vydané rozhodnutí můţe příslušný orgán ochrany přírody, který o registraci 

rozhodl, také zrušit, ale pouze v případě veřejného zájmu.
140

 Veřejný zájem není dále 
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 § 7 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
133

 § 76 odst. 2 a) ZOPřK 
134

 § 78 odst. ZOPřK 
135

 § 77 a odst. 3 ZOPřK 
136

 § 7 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
137

 § 6 odst. 1 ZOPřK 
138

 Metodická instrukce Odboru obecné ochrany přírody a krajiny a Odboru legislativního MŢP k 

registraci významných krajinných prvků. In Věstník Ministerstva životního prostředí. 2013, roč. 13, 

částka 1, s. 8-22. Dostupné z: <http://ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/ZP2013_6.pdf> 
139

 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. cit. dílo pozn. č. 2, str. 115 
140

 § 6 odst. 3 ZOPřK 
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nijak definován, orgán ochrany přírody proto bude muset vţdy odůvodnit, v čem 

veřejný zájem shledává.  

Příslušný orgán má dále podle ZOPřK povinnost ve svém rozhodnutí o registraci 

kromě obecných náleţitostí pro rozhodnutí ve správním řízení uvést také vymezení 

významného krajinného prvku a poučení o právních následcích registrace
141

.  

„Vymezení významného krajinného prvku je nejlépe provést výčtem dotčených 

pozemkových parcel (jejich parcelních čísel v KN) a doporučuje se přiložit mapový 

zákres, o kterém bude v rozhodnutí uvedeno, že je nedílnou součástí rozhodnutí.“
142

 

Zmíněnými právními následky při formulaci poučení je myšlena ochrana, kterou 

ZOPřK významným krajinným prvkům poskytuje. Všechny významné krajinné prvky 

jsou podle §4 odst. 2 ZOPřK chráněny před poškozováním a ničením a vyuţívají se 

pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohroţení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. Pokud chce někdo provést zásahy, které by mohly významné 

krajinné prvky poškodit, zničit nebo ohrozit či oslabit jeho ekologicko-stabilizační 

funkce, musí si k tomu vţdy opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. ZOPřK 

upřesňuje, ţe mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, 

změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrţí a těţba 

nerostů. Tento výčet je demonstrativní. Zákon ještě stanoví, ţe podrobnosti ochrany 

významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo ţivotního prostředí obecně 

závazným právním předpisem, tedy vyhláškou.
143

 K tomu však dodnes nedošlo. 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny sice obsahuje ustanovení „Ochrana 

významných krajinných prvků (k § 4 odst. 2 zákona)“, nicméně fakticky je zde 

obsaţena pouze úprava registrace (viz výše).  

K vydání závazného stanoviska k zásahům do registrovaných významných 

krajinných prvků je příslušný pověřený obecní úřad,
144

 s výjimkou území národních 
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parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních 

přírodních památek, kde jsou příslušnými orgány příslušné správy, a také s výjimkou 

území přírodních památek a přírodních rezervací, kde vydává stanovisko krajský úřad.  

„Obsahem závazného stanoviska je buď souhlas či nesouhlas se zamýšlenou 

činností. Souhlas je možno vázat na splnění podmínek týkajících se způsobu realizace 

tohoto zásahu. Smyslem podmínek je minimalizovat možné negativní dopady na 

významný krajinný prvek. Typickým příkladem takových podmínek je např. stanovení 

doby provedení zásahu, resp. stanovení doby, kdy se zásah provést nesmí.“
145

 

Toto závazné stanovisko bude často podkladem k vydání povolujícího 

rozhodnutí dalšího orgánu (typicky stavebního povolení nebo povolení hornické 

činnosti k těţbě nerostů). Podle § 90 odst. 1 ZOPřK je pak takové stanovisko k zásahům 

do významného krajinného prvku závazným stanoviskem podle správního řádu
146

 a 

povolující orgán je jeho obsahem vázán.  

Závěrem je ještě nutno zmínit, ţe ZOPřK v § 90 odst. 2 stanoví, ţe ustanovení o 

registraci významných krajinných prvků a ustanovení o závazném stanovisku 

k zásahům do významných krajinných prvků se nevztahují na činnosti konané v přímé 

souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, jako jsou zejména výcvik nebo 

cvičení ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Ustanovení o závazném stanovisku 

k zásahům neplatí dále také pro činnosti konané v přímé souvislosti se správou státní 

hranice.
147

 Pokud v takových případech musí dojít k poškození přírody, pak to ale nesmí 

překročit nezbytně nutnou míru.  

ZOPřK dále stanoví, ţe tomu, kdo provádí škodlivý zásah do významného 

krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody, je moţné udělit pokutu aţ 

20 000 Kč za přestupek podle § 87 odst. 2 písm. f) a za stejné jednání hrozí pokuta 

právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti aţ do výše 

1 000 000 korun podle § 88 odst. 1 písm. i). 
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 Současně tomu, kdo závaţně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek je 

moţné podle § 87 odst. 3 písm. m) uloţit pokutu za přestupek aţ do výše 100 000 Kč a 

obdobně právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti za 

stejné jednání pokutu aţ do výše 2 000 000 Kč za jiný správní delikt podle § 88 odst. 2 

písm. b).  

Důleţitým ustanovením ve vztahu k významným krajinným prvkům je konečně 

také § 68 ZOPřK, který zakotvuje opatření ke zlepšování přírodního prostředí. Pro 

vlastníky a nájemce pozemků se zde obecně stanoví povinnost zlepšovat podle svých 

moţností stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování 

druhového bohatství přírody a udrţení systému ekologické stability.
148

 Pokud tak 

neučiní ani po výzvě orgánu ochrany přírody, jsou tyto orgány oprávněny provádět 

samy či prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí a to 

zejména pokud jde o ochranu zvláště chráněných částí přírody a významných 

krajinných prvků.
149

  

„Důraz je kladen především na péči o zvláště chráněná území a významné 

krajinné prvky jakožto mimořádně cenná území se soustředěnými přírodními 

hodnotami.“
150

 

Vlastníci a nájemci dotčených pozemků musejí provádění takových zásahů 

strpět a umoţnit osobám, které je zajišťují, vstup na pozemky.
151

 Orgán ochrany přírody 

je naopak povinen předem vyrozumět vlastníky či nájemce o rozsahu a době zásahu, 

přičemţ za případné škody, které by jim v důsledku zásahu vznikly, odpovídá orgán 

ochrany přírody, který jej nařídil.  Zákon současně stanoví, ţe tím ale není dotčena 

odpovědnost osob, které zásahy provádějí.
152

 Jde tedy o objektivní odpovědnost orgánu 

ochrany přírody, který můţe uplatnit regresní nárok vůči osobě, která škodu přímo 

způsobila. 
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1.2 Ochrana krajinného rázu  

 Z hlediska ochrany neţivé přírody je důleţitým nástrojem také ochrana 

krajinného rázu. Prvky neţivé přírody, ať jsou to skalní útvary, výchozy, odkryvy nebo 

jeskyně, významně ovlivňují morfologii a charakter krajiny. A právě formou ochrany 

krajinného rázu poskytuje ZOPřK kromě jednotlivých dílčích částí přírody ochranu také 

krajině jako celku se všemi jejími typickými znaky s cílem zachování území zejména z 

hlediska bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot.
153

 

„Zákon o ochraně přírody a krajiny poskytuje ochranu nejen hmotným částem 

životního prostředí, ale i jiným hodnotám, které životní prostředí tvoří, resp. mají v něm 

hmotný základ a spoluurčují jeho kvalitu. Takovouto hodnotu má právě krajinný 

ráz.“
154

 

Pojem krajina je definován v § 3 odst. 1 písm. m), rozumí se jím „část zemského 

povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených 

ekosystémů a civilizačními prvky“. 

Pojem „krajinný ráz“ ZOPřK definuje v § 12 odst. 1, kde se stanoví, ţe je jím 

zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný 

ráz je pak chráněn před činností, která sniţuje jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

ZOPřK pak dále prohlašuje, ţe zásahy, jakými jsou zejména umisťování a povolování 

staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných 

prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a 

vztahy v krajině – a právě v tomto lze tedy spatřovat konkrétní obsah ochrany 

krajinného rázu, tedy čeho konkrétně se týká.  

„Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního 

prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, 

které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom 

přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu 
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„krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“ (Landscape Character, 

Landschaftscharakter), vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních 

toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.“
155

 

  K umisťování a povolování staveb a dalším jiným činnostem (jako např. 

rozsáhlé terénní úpravy nebo těţba), které by mohly sníţit nebo změnit krajinný ráz, je 

podle § 12 odst. 2 ZOPřK vţdy nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Působnost zde 

mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností
156

 kromě zvláště chráněných území, kde 

je působnost opět rozdělena mezi příslušné správy (na území národních parků, 

chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních 

památek) a krajské úřady (na území přírodních památek a přírodních rezervací)
157

.  

ZOPřK nijak nestanovuje postup pro vydání souhlasu, jeho základem je ale 

přímé hodnocení vlivu konkrétního záměru (stavby či činnosti) na krajinný ráz v daném 

území.
158

 K tomuto hodnocení pak existuje celá řada metodik.
159

 Zmíněný souhlas se 

vydává jako podklad k vydání povolujícího rozhodnutí dalšího orgánu (typicky u 

územního rozhodnutí) a podle § 90 odst. 1 ZOPřK je takový souhlas orgánu ochrany 

přírody závazným stanoviskem podle správního řádu,
160

 tedy povolující orgán je jeho 

obsahem vázán. Formu samostatného rozhodnutí by měl pouze v případě, ţe by se 

nejednalo o podklad pro jiné řízení, coţ je však v praxi výjimečné.  

V této souvislosti je moţné zmínit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 

As 75/2009-113 z 23.8.2011. Zde Nejvyšší správní soud určil, ţe stanovisko vydané 

podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je závazným stanoviskem 

vydaným dle § 149 správního řádu a není samostatně přezkoumatelným rozhodnutím ve 

smyslu § 65 soudního řádu správního.
161
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Podrobnosti ochrany krajinného rázu můţe stanovit Ministerstvo ţivotního 

prostředí obecně závazným právním předpisem, tedy vyhláškou.
162

Obdobně jako u 

významných krajinných prvků tento prováděcí předpis však stále chybí. 

„Tento předpis dosud nebyl vydán, neboť jde o problém neobyčejně složitý 

(existuje velké množství typů krajin a zatím se nepodařilo vytvořit taková podrobná 

kritéria, která by byla obecně aplikovatelná a měla takovou povahu, aby mohla být 

včleněna do právního předpisu).“
163

 

ZOPřK  ale současně stanoví výjimku, kdy se krajinný ráz neposuzuje – v § 12 

odst. 4 stanoví, ţe je to v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je 

územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a 

podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
164

 Udělování 

souhlasů by v tomto případě bylo zbytečné – podmínky ochrany krajinného rázu totiţ 

orgán ochrany přírody stanovil jiţ při zpracování návrhu územního plánu, a tudíţ není 

nutné se jimi dále pro dotčená území zabývat. 

Ochrana krajinného rázu platí na území celého státu, a je proto ochranou 

obecnou. Zvláštní pozornost je ochraně krajinného rázu věnována – jak jiţ název 

napovídá – v chráněných krajinných oblastech, jedné z kategorií zvláště chráněných 

území. Jejich předmětem ochrany jsou právě území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů 

lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, či popřípadě s 

dochovanými památkami historického osídlení; na omezení případných rušivých vlivů 

je zde tedy zvýšený zájem.
165

 K ochraně krajinného rázu přispívá významně také institut 

přírodních parků (viz níţe). 

Dodrţování podmínek ochrany krajinného rázu je vynucováno prostřednictvím 

sankcí za přestupky a jiné správní delikty. Podle § 87 odst. 2 písm. h) ZOPřK je moţno 

udělit pokutu aţ 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, ţe naruší 

krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2, které zakotvuje nutnost souhlasu 
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k činnostem ohroţujícím zachování krajinného rázu. Za stejné provinění je pak podle § 

88 odst. 2 písm. a) moţno udělat pokutu aţ 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické 

osobě při výkonu podnikatelské činnosti. Zde je ale nutno zdůraznit, ţe nestačí pouhé 

nesplnění povinnosti spočívající v neobstarání si souhlasu k činnostem, ale musí 

skutečně dojít také k narušení krajinného rázu z hlediska jeho estetického a přírodního 

významu.
166

 

Důleţité je ještě zmínit, ţe podobě jako u významných krajinných prvků se ani 

v tomto případě nevztahují příslušná ustanovení ZOPřK o ochraně krajinného rázu na 

činnosti konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, jako 

jsou zejména výcvik nebo cvičení ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Neplatí dále 

také pro činnosti konané v přímé souvislosti se správou státní hranice. Poškození 

přírody v takovém případě nesmí překročit nezbytně nutnou míru.
167

  

1.2.1 Přírodní park 

Důleţitým institutem v souvislosti s ochranou krajinného rázu jsou přírodní 

parky. Ty se zřizují, pokud je to důleţité k ochraně krajinného rázu s významnými 

soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který však současně není chráněn 

v rámci zvláště chráněných území. 

„Přírodní park je nástrojem územní ochrany přírody a krajiny, který tvoří jakýsi 

přechod mezi obecnou ochranou přírody a zvláštní ochranou formou zvláště 

chráněných území.“
168

 

Přírodní parky se zřizují obecně závazným předpisem, konkrétně nařízením 

kraje.
169

 Při zřízení se také rovnou stanoví omezení takového vyuţívaní území, které by 

znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu přírodního parku.
170

 Tato omezení se 

zpravidla týkají stavební činnosti, provozu motorových vozidel, podnikatelské činnosti 
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na území parků a podrobnějších podmínek ochrany, který mi jsou zpravidla zákazy 

činností jako např. táboření, kouření, rušení klidu apod.
171

  

Je zjevné, ţe v drtivé většině případů je charakteristický krajinný ráz utvářen 

kombinací jak ţivých prvků (louky, lesy, pole a porosty), tak neţivých (skalní stěny, 

horniny, svahy, údolí a srázy), jakoţ i prvků vytvořených člověkem (hrady, usedlosti, 

mlýny). V některých případech však neţivé prvky hrají v přírodní charakteristice místa 

stěţejní roli; jako konkrétní příklad přírodního parku, kde je krajinný ráz chráněn 

především kvůli charakteristickým neţivým prvkům, lze ale uvést třeba přírodní park 

Třebíčsko: „Přírodní park Třebíčsko je charakteristický svým geologickým podložím s 

hlubinnými vyvřelinami durbachity. Durbachity zvětrávaly za vzniku oblých balvanů, 

které dodnes tvoří balvanité kupy rozeseté po krajině.“
172

 Současně je nutné 

podotknout, ţe v krajině chráněné jako přírodní park se obvykle vyskytuje také celá 

řada chráněných ţivočichů a rostlin, jeţ důleţitost ochrany takové krajiny zvyšují. 

Přírodní parky se ve velikosti liší, některé zabírají pouze malou plochu území, 

jiné jsou naopak rozsáhlé. V případě větší rozlohy přírodního parku je typické, ţe jeho 

součástí jsou maloplošná zvláště chráněná území a evropsky významné lokality, které 

ještě více posilují ochranu konkrétních významných částí krajiny. 

1.3 Přechodně chráněné plochy 

Z hlediska obecné územní ochrany neţivé přírody je relevantní také institut 

přechodně chráněných ploch. Ustanovení § 13 odst. 1 ZOPřK totiţ zakotvuje moţnost 

vyhlášení přechodně chráněné plochy mimo jiné na území s dočasným nebo 

nepředvídaným výskytem významných paleontologických nálezů nebo nerostů.  

Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje rozhodnutím vydaným ve správním 

řízení na předem stanovenou dobu. V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí takové 
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vyuţití území, které by znamenalo zničení či poškození předmětu ochrany, z hlediska 

tématu této práce tedy paleontologických nálezů nebo nerostů.
173

 

Pokud vznikne vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných podmínek 

přechodně chráněné plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu pak na jeho ţádost 

finanční náhrada od orgánu ochrany přírody, který tuto přechodně chráněnou plochu 

vyhlásil. K jejímu určení si můţe příslušný orgán vyţádat doklady o výnosu 

pozemku.
174

 

„Co se rozumí ´újmou nikoli nepatrnou´, zákon neřeší. Tato otázka by měla být 

posuzována v poměru k celkovému očekávanému výnosu z pozemku, kdyby k omezení 

v důsledku vyhlášení přechodně chránění plochy nedošlo. V praxi se nejedná o časté 

případy, a proto k této otázce neexistuje žádná judikatura.“
175

 

Příslušnými orgány ochrany přírody pro vyhlašování přechodně chráněných 

ploch jsou opět orgány se zbytkovou působností, tedy v národních parcích, chráněných 

krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích a národních přírodních 

památkách příslušné správy, v přírodních rezervacích a přírodních památkách krajské 

úřady, na území vojenských úřadů újezdní úřady a na ostatním území ČR obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností.
176

 

Při porušení podmínek stanovených pro ochranu přechodně chráněné plochy je 

moţné udělit pokutu aţ do výše 100 000 Kč za přestupek podle § 87 odst. 3 písm. k) 

nebo pokutu aţ do výše 1 000 000 Kč za jiný správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. j) 

ZOPřK.  
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2. Ochrana neživé přírody prostřednictví nástrojů zvláštní 

územní ochrany  

Jedním z klasických a zároveň nejvýznamnějších přístupů k ochraně přírody je 

přísnější ochrana území, která jsou přírodně či jinak cenná. Stěţejním nástrojem tohoto 

přístupu jsou zvláště chráněná území. Ta se podle ZOPřK vyhlašují na přírodovědecky 

či esteticky významných nebo jedinečných územích.
177

 

 „Za taková území se považují nejčastěji lokality s unikátní nebo reprezentativní 

biologickou rozmanitostí, a to na úrovni druhů, populací i společenstev, dále území s 

jedinečnou geologickou stavbou, území reprezentující charakteristické prvky krajinného 

rázu kulturní krajiny a území významná z hlediska vědeckého výzkumu.“
178

 

Územní ochrana je kromě ZOPřK zakotvena také v jeho prováděcích 

vyhláškách. Konkrétně jde o vyhlášku č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a 

dále vyhlášku č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a 

označování chráněných území. 

2.1 Úvodní poznámky 

ZOPřK vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území, které se dělí do dvou 

skupin. První z nich jsou velkoplošná zvláště chráněná území, kam patří národní park 

(NP) a chráněná krajinná oblast (CHKO), a druhou skupinou jsou maloplošná zvláště 

chráněná území, kam patří národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), 

národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
 179

 

Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním 

měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné 

ekosystémy, v nichţ rostliny, ţivočichové a neţivá příroda mají mimořádný vědecký a 

výchovný význam. Veškeré vyuţití národních parků musí být podřízeno zachování a 

zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli 
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 § 14 odst. 1 ZOPřK 
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 Zvláště chráněná území. Ministerstvo životního prostředí: Příroda a krajina [online]. 2014 [cit. 2014-
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sledovanými jejich vyhlášením.
180

 Území národních parků je vnitřně rozděleno do tří 

zón podle úrovně ochrany, přičemţ v první zóně platí nepřísnější pravidla ochrany 

přírody. 

Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů 

lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s 

dochovanými památkami historického osídlení.
181

 Území chráněných krajinných oblastí 

je vnitřně rozděleno do čtyř zón podle úrovně ochrany, přičemţ v první zóně platí 

nepřísnější pravidla. 

Národní přírodní rezervace je pak definována jako menší území mimořádných 

přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány 

ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Obdobně 

kategorie přírodní rezervace je definována jako území soustředěných přírodních hodnot 

se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou 

oblast.
182

 

Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický 

či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohroţených druhů ve 

fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či 

estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. 

Podobně je definována také přírodní památka s tím rozdílem, ţe význam onoho 

přírodního útvaru je nikoliv národní či mezinárodní, ale pouze regionální.
183

 

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných území stanoví zákon,
184

 ale 

orgán, který je vyhlašuje, můţe ve zřizovacím výnosu stanovit další, tzv. bliţší 

ochranné podmínky. Zpravidla jde o výčet činností, jeţ lze v území provádět pouze s 

předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. 
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 § 25 ZOPřK 
182

 § 28, § 33 ZOPřK 
183

 § 35 odst. 1 ZOPřK 
184
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V rámci územní ochrany je také nezbytné zmínit soustavu Natura 2000, coţ je 

soustava chráněných území, kterou povinně vytvářejí na svém území všechny členské 

státy Evropské unie podle jednotných principů. Do soustavy Natura 2000 spadají dvě 

kategorie chráněných území, a to evropsky významná lokalita a ptačí oblast. (více o 

soustavě Natura 2000 viz kapitola 3 této části). 

Kromě v zákoně výslovně vyjmenovaných konkrétních prvků neţivé přírody, 

kterými jsou jeskyně, paleontologické nálezy a nerosty, mohou být prostřednictvím 

nástrojů zvláštní územní ochrany chráněny také všechny ostatní důleţité geologické 

jevy, především skalní města, nejrůznější skalní útvary, bludné balvany
185

, suťová pole, 

stolové hory nebo vulkanické jevy. 

Pro ochranu neţivých části přírody existují dva moţné způsoby ochrany 

prostřednictvím zvláště chráněných území. První z nich spočívá v tom, ţe konkrétní 

sloţka neţivé přírody (jeskyně, naleziště paleontologických nálezů či nerostů, 

geologický útvar) jsou součástí širšího velkoplošného zvláště chráněného území, 

v jehoţ rámci jsou chráněny. Jedná se pak o tzv. včleněnou ochranu. 

 Druhým způsobem je pak ochrana těchto neţivých součástí přírody jako 

samostatných předmětů ochrany vyhlášených v některé z kategorií maloplošných 

zvláště chráněných území, přičemţ většina prvků neţivé přírody se samostatně chrání 

v kategoriích národní přírodní památky a přírodní památky, které jsou k jejich ochraně 

přímo ZOPřK určeny (viz výše).  

Specifickým nástrojem ochrany zvláště chráněných území jsou plány péče; jde o 

odborný koncepční nástroj ochrany přírody, který obsahuje pokyny pro vědeckou péči o 

příslušné zvláště chráněné území. Navrhuje opatření na zachování či zlepšení předmětu 

ochrany s ohledem na dosavadní vývoj a také opatření k zabezpečení území před 

nepříznivými vlivy okolí. Plány péče slouţí jako podklad pro vydávání dalších 

dokumentů a rozhodnutí orgánů ochrany přírody, navenek však nejsou právně 

závazné.
186
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 Jde o blok horniny, který byl v době ledové přepraven ledovcem na velkou vzdálenost a po roztátí 

ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostředí. 
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Pokud je nezbytné zabezpečit zvláště chráněná území před nepříznivými vlivy 

okolí, je moţno pro ně vyhlásit ochranné pásmo, ve kterém je moţné stanovit činnosti a 

zásahy vázáné na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Jde o jakousi 

‚přechodovou, nárazovou zónu‘ (buffer zone) vně zvláště chráněného území.
187

  

„Smyslem této plošné ochrany je omezit či zmírnit vnější tlaky na vlastní 

chráněné území.“
188

  Pokud orgán ochrany přírody nestanoví při vyhlašování rozsah 

ochranného pásma, je jím u maloplošných zvláště chráněných území pásmo do 

vzdálenosti 50 metrů od hranic tohoto chráněného území.
189

 

 K územní ochraně neţivé přírody je ještě moţno zmínit databázi Významných 

geologických lokalit v ČR, kterou vytváří Česká geologická sluţba.
190

 Tato databáze 

obsahuje podrobné záznamy o geologicky významných lokalitách, ovšem ne pouze o 

těch v reţimu zvláště chráněných území v různých stupních ochrany, ale také o 

lokalitách vědecky významných či jinak zajímavých, z nichţ mnohé jsou pro zvláštní 

územní ochranu navrhovány. Ke konci roku 2014 zde bylo evidováno 2845 

geologických lokalit, z nichţ 1033 je součástí zvláště chráněných území.
191

 

2.2 Ochrana neživé přírody v rámci velkoplošných chráněných území 

V rámci zvláštní územní ochrany neţivé přírody je nutné na prvním místě 

pojednat o tzv. včleněné ochraně, tedy případu, kdy jsou neţivé prvky přírody chráněny 

jako součást širších jedinečných přírodních celků, které mají status velkoplošných 

zvláště chráněných území.  

Základní pilíř ochrany tvoří jiţ samotné základní ochranné podmínky 

velkoplošných zvláště chráněných území podle ZOPřK. Ve vztahu k ochraně neţivé 

přírody lze zmínit zákaz zneškodňovat odpady mimo vyhrazená místa, zákaz tábořit a 

rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, zákaz vjíţdět a setrvávat s motorovými vozidly 
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a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená (kromě 

vozidel orgánů státní správy, lesního a zemědělského hospodaření, obranu státu apod.), 

dále zákaz stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály, a zákaz provádět 

chemický posyp cest; všechny tyto ochranné podmínky platí na celém území všech 

národních parků a chráněných krajinných oblastí a představují důleţitý nástroj ochrany, 

neboť tím vším by mohlo dojít k poškození chráněného útvaru neţivé přírody.
192

 

Jako další ochrannou podmínku významnou ve vztahu k neţivé přírodě lze 

zmínit podmínku podle § 16 odst. 1 písm. a) ZOPřK spočívající v zákazu hospodařit na 

pozemcích způsobem vyţadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a 

činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a 

funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch. Tato podmínka platí podle 

§ 26 odst. 3 písm. a) také na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti. Tato 

ustanovení jsou relevantní především ve vztahu k ochraně paleontologických nálezů a 

nerostů. Jediný způsob, jakým by totiţ bylo moţné je legálně v těchto zvláště 

chráněných územích získat (sbírání je moţné několika způsoby - od vybírání 

zkamenělin z nezpevněných písků, přes vytloukání kladívkem aţ po vyuţití těţké 

techniky) by byl sběr bez porušení povrchu a v některých případech ještě pouze na 

stezce – ex lege platí zákaz vstupu mimo cesty v 1. zóně národního parku.
193

  

Ve vztahu k ochraně nerostů je také nutné zmínit, ţe pro celé území národních 

parků platí podle § 16 odst. 1 písm. l) zákaz těţit nerosty, horniny a humolity
194

 kromě 

stavebního kamene a písku pro stavby na území národního parku, obdobně podle § 26 

odst. 2 písm. e) je na území první zóny chráněné krajinné oblasti zakázáno těţit nerosty 

a humolity. Zde jiţ není obsaţen zákaz těţit horniny, nicméně fakticky mezi oběma 

ustanoveními není ţádný rozdíl, coţ lze dovozovat pouţitím argumetu a minori ad 

maius: není-li moţné těţit nerosty, není moţné těţit ani horniny, které se z nich skládají 

(viz rozdíl mezi pojmy „nerost“ a „hornina“ výše). 
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Důleţitý je také zákonný zákaz pořádat a organizovat hromadné sportovní, 

turistické a jiné veřejné akce mimo vyhrazená místa a zákaz provozovat horolezectví 

nebo jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa, které platí na 

celém území národních parků.
195

 Tyto činnosti (především horolezectví) by totiţ 

z hlediska ochrany neţivé přírody mohly ohrozit především jeskyně, skalní útvary a 

další chráněné geologické útvary. Obdobně platí pro celé území chráněných krajinných 

oblastí zákaz pořádat automobilové a motocyklové soutěţe, v první zóně CHKO je pak 

zakázáno pořádat soutěţe na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a 

vyhrazená místa.
196

 Pro první zóny národních parků i chráněných krajinných oblastí 

platí zákaz umisťovat a povolovat nové stavby a dále zákaz měnit současnou skladbu a 

plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o chráněnou krajinnou oblast, které jsou 

pro ochranu neţivé přírody také důleţité.
197

 

Tato zákonná ochrana velkoplošných zvláště chráněných území však není 

absolutní. Podle § 43 ZOPřK lze ze všech výše zmíněných zákonných zákazů 

obsaţených v základních ochranných podmínkách udělit výjimku. Kompetence orgánů 

ochrany přírody k udělení takových výjimek je poněkud komplikovaná. Pro určení toho, 

který orgán je příslušný k rozhodnutí, je totiţ zásadní existence, či neexistence 

veřejného zájmu, který výrazně převaţuje nad zájmem ochrany přírody. Pokud se v 

konkrétním případě jedná o výrazně převaţující veřejný zájem, o výjimce rozhodne 

Ministerstvo ţivotního prostředí, a to na základě vydaného usnesení vlády.
198

 Jde-li o 

jiný veřejný zájem, který převaţuje (nikoliv výrazně) nad zájmem ochrany přírody, 

nebo v případě zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost 

významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, 

rozhodují ostatní orgány ochrany přírody.
199

  

Rozhodujícím kritériem je tedy posouzení, zda určitý záměr je jiţ moţné 

povaţovat za natolik zásadní, ţe zájem na jeho realizaci výrazně převyšuje 

celospolečenský zájem na ochraně přírody: 
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„Lze dovodit, že o výrazně převažující zájem by se mohlo jednat u rozsáhlých 

záměrů s celorepublikovým či multiregionálním dopadem, tedy u záměrů 

uskutečňovaných na základě celostátních koncepcí, tj. koncepcí předkládaných a 

schvalovaných ústředními orgány státní správy, např. v oblasti dopravy, energetiky, 

zemědělství, nakládání s odpady apod.
 
Konkrétně může jít například o záměry k 

výstavbě dálničních tahů, rychlostních silnic, významných vodních děl – plavebních 

cest, železničních tratí ve významných železničních koridorech či rozvodů vysokého 

napětí.”
200

 

Totéţ potvrzuje Ministerstvo ţivotního prostředí: „Podmínku výrazně 

převažujícího veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody mohou splňovat pouze ty 

záměry, které jsou zahrnuty v koncepcích schvalovaných na úrovni Vlády České 

republiky, tedy záměry celostátního nebo mezinárodního významu. Především se tudíž v 

praxi jedná o oblasti, plochy a koridory vymezené v politice územního rozvoje podle § 

31 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.“
201

 

Závěrem je ještě nutno zmínit další důleţitou zákonnou ochrannou podmínku, ţe 

pro celé území národních parků i chráněných krajinných oblastí platí zákaz měnit 

dochované přírodní prostředí v rozporu s bliţšími podmínkami ochrany.
202

 Bliţší 

ochranné podmínky jsou klíčový nástrojem pro ochranu přírody ve zvláště chráněných 

územích, neboť podrobně vymezují činnosti, které je moţné na daném území provádět 

pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Někdy mohou mít také podobu zákazů, to 

je však moţné pouze u národních parků, které se vyhlašují ve formě zákona, neboť 

zákazy lze podle Ústavy ČR ukládat pouze zákonem. U ostatních zvláště chráněných 

území jsou bliţší ochranné podmínky obsaţeny v podzákonných právních předpisech, 

tudíţ jejich obsahem nemohou být zákazy (pokud jde o případné zákazy v právních 
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předpisech k zvláště chráněným územím vyhlášeným před účinností ZOPřK, ty se podle 

ZOPřK povaţují za činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody).
203

 

Jako příklad ve vztahu k ochraně neţivé přírody lze uvést následující bliţší 

ochranné podmínky platné pro Národní park České Švýcarsko:: „Na celém území 

národního parku je zakázáno zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných 

důvodů, než je bezprostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně 

hrozící škoda značného rozsahu na majetku.“
204

  „Na celém území národního parku lze 

jen se předchozím souhlasem Správy zřizovat nové turistické cesty, nové vyhlídky a 

zpřístupňovat skalní útvary schodišti, žebříky nebo tato zařízení odstraňovat.“
205

 

V souvislosti s ochranou neţivé přírody v rámci národních parků pak existuje 

ještě třetí moţnost ochrany, a to stanovení omezujících podmínek v návštěvním řádu 

národního parku: „Na území národních parků je omezen vstup, vjezd, volný pohyb osob 

mimo zastavěné území a rekreační a turistická aktivita osob. Podmínky tohoto omezení 

a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou zakázány, stanoví tento zákon a 

návštěvní řády.“
206

 Návštěvní řád vydává ve formě opatřené obecné povahy příslušná 

správa národního parku.
207

  

Jako konkrétní příklady sloţek neţivé přírody chráněných v rámci 

velkoplošných zvláště chráněných území lze uvést typická krasová území, jako jsou 

Moravský kras a Český kras, v rámci jejichţ územního reţimu chráněné krajinné oblasti 

(CHKO) je chráněno mnoho jeskyní, ať uţ se jménem nebo nepojmenovaných. U 

Moravského krasu jde celkově o asi 1100 jeskyní, v Českém krasu pak o asi 600 

jeskyní. Dalšími příklady této včleněné ochrany je případ Ledových slují u Vranova nad 

Dyjí, které jsou chráněny jako součást Národního parku Podyjí. (Je nutno přidat 

konkrétní odkaz na zdroj, ze kterého toto vyplývá (viz níţe) nebo to lze prezentovat 

jako „obecně známou“ informaci, tedy bez zdroje?) 

Z dalších útvarů neţivé přírody lze jako konkrétní příklad uvést Děčínský 

sněţník, stolovou horu, která je po většině svého obvodu lemována skalními stěnami 
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s rozličnými skalními úvary, chráněnou v rámci Chráněné krajinné oblasti Labské 

pískovce. Dalším příkladem je skalní defilé
208

 Šešovec chráněné v rámci Národního 

parku Šumava. 

Pokud jde o ochranu paleontologických nálezů a nerostů, tato v obecné rovině 

platí na celém území velkoplošných chráněných území, pokud se zde nachází 

významnější naleziště, využívá se pro jeho intenzivnější ochranu institutu maloplošných 

chráněných území.  

2.3 Neživá příroda jako samostatný předmět ochrany maloplošných 

zvláště chráněných území  

Případ tzv. včleněné ochrany, kdy jsou neživé prvky přírody chráněny v rámci 

širších jedinečných přírodních celků se statusem velkoplošných zvláště chráněných 

území, nemusí být někdy pro jejich zachování dostatečný. Proto se k posílení jejich 

ochrany vyhlašují často maloplošná chráněná území – ať už samostatně, nebo v rámci 

velkoplošných zvláště chráněných území. Mezi maloplošná zvláště chráněná území 

patří národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní 

památky, přičemž prvky neživé přírody jsou nejčastěji chráněny v kategoriích národní 

přírodní památky a přírodní památky, které jsou k jejich ochraně přímo ZOPřK určeny.  

Národní přírodní památku (NPP) definuje podle § 35 odst. 1 ZOPřK jako 

‚přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště 

nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním 

nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který 

vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za 

národní přírodní památku.‘  Podobně je definována také přírodní památka (PP) s tím 

rozdílem, že význam onoho přírodního útvaru je nikoliv národní či mezinárodní, ale 

pouze regionální.
209

 

Pro národní přírodní památku a přírodní památku stanoví ZOPřK pouze obecný 

zákaz změny či poškozování národních přírodních památek či jejich hospodářské 

využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození.  
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 Širší rejstřík zákazů stanoví ZOPřK pro národní přírodní rezervace, resp. 

přírodní rezervace v základních ochranných podmínkách. Z hlediska ochrany prvků 

neţivé přírody jsou relevantní především zákaz hospodařit na pozemcích způsobem 

vyţadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou 

způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo 

nevratně poškozovat půdní povrch, a zákaz povolovat a umisťovat stavby, které platí na 

celém území národních přírodních rezervací a přírodních rezervací.
210

 Pro obě tyto 

kategorie také platí zákaz měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bliţšími 

podmínkami ochrany. Na území národních přírodních rezervací je pak dále také moţno 

zmínit zákonný zákaz těţit nerosty a humolity, vstupovat a vjíţdět mimo vyznačené 

cesty či vjíţdět motorovými vozidly (s výjimkami), jezdit na kolech mimo silnice, 

místní komunikace, provozovat horolezectví či tábořit a rozdělávat ohně mimo místa 

vyhrazená orgánem ochrany přírody.
211

 Tím vším by mohlo dojít k poškození 

chráněného útvaru neţivé přírody. 

V případě, ţe se orgán ochrany přírody rozhodne z těchto zákonných zákazů 

udělit výjimku, coţ je moţné podle § 43 ZOPřK, musí současně definovat podmínky, za 

jakých se uplatní. V kontextu ochrany neţivé přírody je pro ilustraci moţné uvést 

povolení horolezectví v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe (viz příloha).  

Proto je (především v kategorii národní přírodní památky a přírodní památky) 

ochrana významně posílena bliţšími ochrannými podmínkami, které stanoví orgán 

ochrany přírody při vyhlašování zvláště chráněného území. Ty se často podobají 

podmínkám, jaké uvádí zákon (např. zákaz
212

 táboření nebo omezení pořádání a 

organizování hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí), a to buď 

proto, ţe ZOPřK je pro danou kategorii maloplošného zvláště chráněného území 

výslovně nestanoví, nebo jsou tu uvedeny s cílem je zdůraznit. Kromě toho lze 

samozřejmě nalézt i specifické bliţší ochranné podmínky, jaké zákon v základních 

ochranných podmínkách vůbec nezmiňuje. 
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Jako příklad lze uvést bliţší ochranné podmínky ve vztahu k ochraně 

paleontologických nálezů a minerálů v Národní přírodní památce Kozákov: „Chráněné 

území je veřejnosti volně přístupné a je možné sbírat volně ležící mineralogický a 

paleontologický materiál. Vytloukání a mechanické získávání materiálu není 

povoleno.“
213

 Častější jsou ale případy, kdy je sběr zkamenělin formou bliţší ochranné 

podmínky omezen. Zpravidla je různými způsoby uvedeno, ţe pouze se souhlasem 

orgánu ochrany přírody je moţné sbírat minerály a nerosty, paleontologické nálezy či 

fosílie  nebo ţe pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze na daném 

území těţit přírodniny, provádět terénní práce, které by umoţňovaly těţbu či narušovat 

geologický podklad (viz příloha). 

Jako konkrétní příklady prvků neţivé přírody, jeţ jsou samostatným předmětem 

ochrany maloplošných zvláště chráněných území lze na prvním místě uvést jeskyně. 

Příkladem je NPP Zlatý kůň - Koněpruské jeskyně, která je navíc součástí CHKO 

Český kras nebo NPR Vývěry Punkvy, také součást širšího velkoplošného chráněného 

území, konkrétně CHKO Moravský Kras. Jako příklad zcela samostatné ochrany lze 

uvést známou jeskyni Šipka u Štramberku, která je sama národní přírodní památkou, 

nebo Strašínskou jeskyni, která je přírodní památkou.  

Lze nalézt také případy, kdy důvodem ke zřízení samostatného maloplošného 

zvláště chráněného území je ochrana paleontologických nálezů. Příkladem je Národní 

přírodní památka Březinské Tisy, známá paleontologická oblast s nálezy fosilních ţab, 

ryb a rostlinných zbytků terciérního stáří,
214

 nebo Přírodní památka Vinice, naleziště 

kambrické fauny, především trilobitů.
215

 Dalším příkladem je také Národní přírodní 

památka Kalendář věků v oblasti Věstonic: 

„Předmětem ochrany v NPP Kalendář věků u Dolních Věstonic je světově známý 

svrchnopleistocenní sprašový profil opuštěné cihelny se třemi interstadiálními a jednou 

interglaciální půdou a dvěma mladopaleolitickými horizonty. (…) Profil cihelny jako 
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jediný demonstruje stratigrafickou pozici světoznámého paleontologického osídlení z 

doby před 29 000 - 25 000 lety v rámci dlouhodobého vývoje čtvrtohor.“
216

 

Obdobně se samostatně chrání také naleziště vzácných nerostů. Takovou oblastí 

je například Národní přírodní památka Kozákov, kde jsou četná naleziště 

polodrahokamů,
217

 z kategorie přírodních památek lze zmínit Přírodní památku 

Ouperek, významné mineralogické naleziště s výskytem celé řady minerálů tzv. albitové 

zóny.
218

  

Nejčastěji se však kategorie maloplošných zvláště chráněných území uplatní při 

ochraně ostatních geologických jevů. Příkladem je třeba Národní přírodní památka 

Vrkoč, čedičový skalní útvar s typickým rozpadem horniny,
219

 nebo Národní přírodní 

památka Komorní hůrka, vyhaslá nejmladší sopka v České republice.
220

Dále lze zmínit 

Přírodní památku Kodešova skála, skalní masiv čedičové horniny s typickým 

vějířovitým uspořádáním sloupků,
221

 nebo Přírodní památku Jabloňka, skalní útvar 

chráněný jako význačný geologický a krajinný prvek.
222

 

Současně je nutno upozornit na to, ţe prvky neţivé přírody se chrání nejen jako 

významné přírodní fenomény samy o sobě, ale někdy také jako biotopy rostlin a 

ţivočichů.  
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3. Ochrana prvků neživé přírody jako významných biotopů 

Rostliny a ţivočichy, jejichţ populace jsou vzácné nebo snadno zranitelné, 

ohroţené či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné, v důsledku 

čehoţ se na ně vztahuje přísnější reţim ochrany, neţ poskytuje ochrana obecná.
223

 Tato 

oblast ochrany přírody se označuje jako zvláštní druhová ochrana a jedním z jejích 

důleţitých nástrojů je územní ochrana biotopů, tedy stanovišť, kde rostlina nebo 

ţivočich přirozeně ţije, a která jsou základním předpokladem jejich existence. Tato 

ochrana však současně představuje důleţitou součást ochrany neţivé přírody, neboť 

cenná stanoviště ţivočichů a rostlin se často vyskytují v prvcích neţivé přírody. 

ZOPřK vymezuje pojem biotop v § 3 odst. 1 písm k) jako „soubor veškerých 

neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí 

určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které 

splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.“ 

Mezi biotopy z oblasti neţivé přírody, které jsou nejčastěji biotopy chráněných 

druhů, se obvykle řadí skály, resp. štěrbiny skal a balvanů, ve kterých jsou schopny růst 

rostliny, skalní terásky a droliny, na kterých roste vysokobylinná vegetace. Dalším 

příkladem jsou pohyblivé sutě, které jsou také významným stanovištěm pro řadu rostlin. 

Všechny tyto prvky neţivé přírody jsou významnými stanovišti také pro ţivočichy.  

Skály, skalní stěny a hlavně kamenité sutě mohou hostit druhy bezobratlých, které 

se v jiných biotopech téměř nevyskytují.
224

 Zmínit lze například motýla okáče skalního, 

který byl historicky rozšířen po celém území ČR, v současnosti však bohuţel přeţívá 

pouze ve velmi slabé vymírající kolonii v Českém krasu a v Českém středohoří.
225

 

Skalní útvary jsou samozřejmě také velmi důleţitým biotopem celé řady ptáků. 

Nelze opomenout ani jeskyně, které jsou významnými stanovišti jak pro rostliny, 

tak pro ţivočichy. Ačkoliv v ČR se nevyskytují druhy s výlučnou vazbou na prostředí 

jeskyní, jsou tyto útvary přesto z hlediska ochrany ţivočišných druhů zajímavé. 
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Vyskytují se zde bezobratlí ţivočichové, především pavouci, a jeskyně také slouţí jako 

úkryty netopýrům. Pokud je jeskyně spjata s vodním tokem (typicky Punkevní jeskyně), 

často se zde pak vyskytují splavené druhy jak vodních, tak suchozemských ţivočichů, 

které sem zanesla voda.
226

 

ZOPřK chrání biotopy na prvním místě v obecné rovině. Fyzickým a 

právnickým osobám ukládá při provádění zemědělských, lesnických, stavebních prací a 

při vodohospodářských úpravách, v dopravě či energetice postupovat mj. tak, aby 

nedocházelo ke zničení biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky 

dostupnými prostředky. Pokud toto osoba nedodrţí, můţe orgán ochrany přírody 

zajištění či pouţití takových prostředků uloţit.
227

 Tato povinnost se týká biotopů všech 

rostlin a ţivočichů. 

Dále ZOPřK specificky stanoví, ţe zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve 

všech svých podzemních a nadzemních částech a také ve všech svých vývojových 

stádiích, přičemţ chráněn je i jejich biotop.
228

 Totéţ se obdobně stanoví pro zvláště 

chráněné ţivočichy, kdy ZOPřK stanoví, ţe chráněna jsou jimi uţívaná přirozená i 

umělá sídla a jejich biotop.
229

 

Ochrana výše popsaných biotopů zvláště chráněných ţivočichů a rostlin je buď 

součástí základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, nebo mohou být 

chráněny v rámci zvláště chráněných území, ať uţ jako jeden z několika předmětů 

ochrany nebo jako primární předmět ochrany. Důleţitým nástrojem je pak také ochrana 

v rámci evropské soustavy Natura 2000. 

3.1 Ochrana biotopů z oblasti neživé přírody prostřednictvím 

maloplošných zvláště chráněných území 

Biotopy rostlin a ţivočichů jsou samozřejmě obecně chráněny v rámci 

velkoplošných zvláště chráněných území, ve kterých se pro ochranu prvků neţivé 

přírody jako biotopu uplatní řada zákonných ochranných podmínek (viz kapitola 2.1). 

Ještě větší význam pro jejich ochranu mají ale maloplošná zvláště chráněná území – 
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národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní 

památka – která jsou určená právě k ochraně konkrétního místa či jevu v krajině.  

V maloplošných chráněných územích se pro ochranu prvků neţivé přírody, které 

jsou chráněny jako biotopy, uplatní samozřejmě řada zákonných základních ochranných 

podmínek, ale také bliţší ochranné podmínky stanovené přímo orgánem ochrany 

přírody při vyhlašování daného chráněného území (viz kapitola 2.2). V souvislosti 

s ochranou biotopů z oblasti neţivé přírody lze jako příklad zmínit podmínku „není 

dovolena jakákoliv výstavba a zásahy, kterými by se měnil dosavadní ráz lokality, tj. 

např. umělé zalesňování, zakládání lomů, zavážení, stavba komunikací a jiná 

znehodnocení území,“
 230

 která zakazuje činnosti, kterými by mohlo dojít mimo jiné 

k poškození útvaru neţivé přírody jako chráněného biotopu. Jako další příklad lze uvést 

podmínku „není dovoleno vyrýpávání, trhání a jiné poškozování rostlin a porostů. Sběr 

přírodnin pro vědecké účely musí být předem projednán s orgány ochrany přírody.“ 
231

 

Znovu je nutné upozornit na to, ţe zákazy obsaţené v právních předpisech vydaných 

před účinnosti ZOPřK se podle § 90 odst. 14 ZOPřK povaţují za činnosti vázané na 

souhlas orgánu ochrany přírody (neboť zákaz je moţné uloţit jen na základě zákona a 

nikoliv podzákonného právního předpisu, kterým jsou vyhlašována všechna zvláště 

chráněná území kromě národních parků). 

Vzhledem k tomu, ţe naprostá většina útvarů z oblasti neţivé přírody, které se 

chrání jako biotop zvláště chráněných druhů, jsou skály, zvlášť významným je zákaz 

provozovat horolezectví, který s výjimkou míst vyhrazených se souhlasem orgánu 

ochrany přírody ze zákona platí na celém území národních přírodních rezervací a je také 

často součástí bliţších ochranných podmínek i dalších maloplošných zvláště chráněných 

území. V kontextu ochrany skal jako biotopů je především důleţitou moţnost orgánu 

ochrany přírody zakázat horolezectví přechodně v době hnízdění ptáků i v oblastech, ve 

kterých je jinak povoleno. Dočasné omezení pak vypadá např. takto:  

 „Vážení návštěvníci, z důvodu hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého 

je zakázán vstup a provozování horolezectví na lokalitě Vraní skály (Zákon 114/1992 
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Sb., § 50, odst. 2) do 30. 6. 2014. Nedodržení tohoto zákazu bude postihováno dle 

příslušných právních předpisů pokutou až 100000 Kč.“
232

 

Jako příklad maloplošného chráněného území, jehoţ předmětem ochrany jsou 

biotopy zvláště chráněných druhů, lze uvést národní přírodní památku Kříţky, hadcový 

kopeček s vzácnou květenou, která je součástí CHKO Slavkovský les,
233

 nebo národní 

přírodní rezervaci Kalvárie, část labského masivu, kde jsou mj. předmětem ochrany 

významná xerotermní rostlinná i ţivočišná společenstva se zastoupením řady zvláště 

chráněných druhů, která je zároveň součástí CHKO České středohoří.
234

  

Jako samostatné maloplošné zvláště chráněné území lze zmínit Přírodní památku 

Petrovy skály, skalnaté srázy údolí řeky Dyje, které se chrání mj. jako biotop významné 

skalní vegetace, a dále kriticky ohroţených druhů hmyzu, jako je jasoň dymnivkový, 

roháč velký a tesařík obrovský, a z ptačích druhů pak výr velký
235

. Dalším příkladem je 

Přírodní památka Chrastický hadec, kde předmětem ochrany je zachování regionálně 

cenného stanoviště ohroţených rostlin vyvinutých na hadcovém skalním výchozu.
236

 

3.2 Ochrana biotopů z oblasti neživé přírody prostřednictvím soustavy 

Natura 2000 

Kromě obecné ochrany a zvláštní územní ochrany v reţimu zvláště chráněných 

území byl systém druhové ochrany na území ČR zásadně ovlivněn zavedením evropské 

soustavy chráněných území Natura 2000. Ta má za cíl zabezpečit ochranu druhů 

ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejvíce 
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ohroţené, nejcennější, vzácné nebo omezené svým výskytem jen na specifickou 

oblast.
237

 Soustava Natura 2000 je tak klíčovým nástrojem k ochraně biotopů. 

„Základním předpokladem účinné ochrany ohrožených druhů je právě péče o 

jejich biotopy, a proto je systém ochrany přírody v Evropské unii založen převážně na 

principu ochrany biotopů. Směrnice Evropské unie předepisují členským státům 

povinnost vytvářet soustavu chráněných území Natura 2000 a jedním z hlavních kritérií 

pro zahrnutí určitého území do této soustavy je právě přítomnost vybraných 

biotopů.“
238

 

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dvě směrnice EU, a to směrnice 

2009/147/EHS, o ochraně volně ţijících ptáků („dále jen směrnice o ptácích“) a dále 

směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin („dále jen směrnice o stanovištích“). Poţadavky zmíněných směrnic 

jsou v ČR implementovány zejména prostřednictvím ZOPřK. 

„Soustava Natura 2000 představuje jakýsi minimální společný základ územní 

ochrany v rámci celé EU. Členské státy mají právo chránit i další území podle svých 

tradic, potřeb a především zachovalosti své přírody. Soustava Natura 2000 tedy 

„národní“ ochrany přírody nenahrazuje, ale doplňuje.“
239

 

Soustavu Natura 2000 tvoří dvě kategorie chráněných území, a to evropsky 

významná lokalita a ptačí oblast. Z hlediska ochrany prvků neţivé přírody jsou 

relevantní obě tyto kategorie.  

3.2.1 Ochrana neživé přírody v kategorii ptačích oblastí 

 

Ptačí oblasti jsou chráněná území, která se vyhlašují za účelem ochrany 

vybraných druhů ptáků. Původně měly být další, jiţ sedmou kategorií zvláště 
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chráněného území, nakonec se však podle ZOPřK vymezují jen v rámci obecné ochrany 

přírody.
240

 

V České republice jsou tato území vyhlašována ve formě nařízení vlády, celkově 

je jich 41.
241

 Směrnice o ptácích neuvádí ţádná kritéria pro výběr lokalit, a tak je zcela 

na uváţení státu, která místa pro ochranu zvolí – z metodických a jiných dokumentů
242

 

však vyplývá, ţe výběr musí odpovídat platným ornitologickým kritériím. Má jít o 

oblasti, které jsou nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti 

populací ohroţených druhů uvedených v příloze směrnice,
243

 a dále oblasti, kde se 

pravidelně vyskytují stěhovavé druhy neuvedené v této příloze, které se zde rozmnoţují, 

pelichají či zimují apod.
 244

  

Ptačí oblasti jsou však relevantní kategorií chráněných území také z hlediska 

ochrany neţivé přírody. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování stanovišť významných 

ptačích druhů – takové stanoviště můţe být tvořeno prvky neţivé přírody a reţim 

ptačích oblastí pak posiluje jejich ochranu.  

Ptačí oblasti nemají ze zákona tzv. základní ochranné podmínky jako zvláště 

chráněná území, ale při vyhlašování ptačí oblasti můţe vláda stanovit bliţší ochranné 

podmínky zahrnující činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody.
245

 

Tím nejen chrání přímo ptačí druhy, ale také jejich stanoviště; z hlediska ochrany neţivé 

přírody jde například o vytyčování nových turistických, cyklistických a jiných tras. 

 Jako příklad ptačí oblasti, v jejímţ rámci jsou chráněny prvky neţivé přírody, 

lze uvést Ptačí oblast Labské pískovce. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou 

populace sokola stěhovavého, chřástala polního, výra velkého, datla černého a jejich 

biotopy.
246

 Tato oblast je kromě lesů tvořena převáţně skalními útvary, které jsou právě 
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významným biotopem dvou zmíněných druhů - sokola stěhovavého a výra velkého. 

Tato skalní stanoviště jsou tedy jako útvary neţivé přírody chráněna v reţimu ptačích 

oblastí. 

V souvislosti s ptačími oblastmi je dále nutné upozornit, ţe se zpravidla jedná o 

rozsáhlá území, která se překrývají s velkoplošnými zvláště chráněnými územími nebo 

v sobě zahrnují také maloplošná zvláště chráněná území vyhlašovaná dle ZOPřK. 

Reţim ochrany se zde proto překrývá: „Pak je nutné respektovat legislativu platnou jak 

pro příslušnou ptačí oblast, tak zároveň pro příslušné zvláště chráněné území. Tedy 

vlastně dvojí režim.“
247

 

3.2.2 Ochrana neživé přírody v kategorii evropsky významných lokalit 

Druhou kategorií z chráněných území evropské soustavy Natura 2000 jsou 

evropsky významné lokality (dále také „EVL“), které státy vyhlašují na základě 

směrnice o stanovištích pro evropsky významné druhy a evropsky významné typy 

přírodních stanovišť. Vyhlašování evropsky významných lokalit se děje formou nařízení 

vlády. Nejprve jsou lokality ve formě nařízení vlády zařazeny do tzv. národního 

seznamu.
248

 Od té chvíle pro ně platí předběţná ochrana podle § 45b ZOPřK, která 

zakazuje jejich poškozování (z tohoto zákazu je však moţno udělit výjimku v případě 

převahy veřejného zájmu). Po schválení Evropskou komisí jsou lokality zapsány do tzv. 

evropského seznamu a tyto EVL zařazené do evropského seznamu následně vyhlásí 

vláda znovu nařízením;
249

 od té chvíle pro ně platí reţim ochrany evropsky významných 

lokalit podle ZOPřK. 

Ochrana evropsky významných lokalit se podle ZOPřK zajišťuje třemi způsoby. 

Prvním z nich je tzv. základní ochrana podle § 45c odst. 2, dalším způsobem je pak 

vyhlášení lokality v některé z kategorií zvláště chráněných území, a to i pouze její části. 

Třetím způsobem je smluvní ochrana EVL.  

Základní ochrana EVL je zakotvena v ZOPřK, kde se stanoví, ţe EVL „jsou 

chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k 
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závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo 

stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich 

předmět ochrany a aby nebyla narušena jejich celistvost. K zásahům, které by mohly 

vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem 

opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.“  

Toto ustanovení o základní ochraně EVL bylo do ZOPřK vneseno novelou 

v roce 2009
250

, realizováno bylo však aţ vydáním nového nařízení vlády č. 318/2013 

Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Do té doby podle 

tehdy účinného znění zákona a relevantního nařízení vlády platilo, ţe všechny EVL 

musí být v celé své rozloze vyhlášeny jako zvláště chráněná území nebo zajištěny 

smluvní ochranou, coţ představovalo značnou administrativní zátěţ. 

Agentura ochrany přírody a krajiny okomentovala tehdy přínos nového nařízení 

vlády takto: „Přijetí nového nařízení vlády proto umožní zajistit 199 EVL 

prostřednictvím základní ochrany na celém jejich území (celková rozloha 14 480,4 ha) a 

dalších 195 EVL zčásti (na celkové výměře 113 770,6 ha). Praktickým důsledkem a 

pozitivním přínosem této změny je snížení počtu vyhlašovaných ZCHÚ na území EVL o 

128 251 ha.“
251

 

Tento způsob ochrany je pro některé lokality pouze přechodným reţimem, který 

se zde uplatní do doby, neţ dojde k jejich vyhlášení jako zvláště chráněných území, jak 

navrhuje nařízení vlády o národním seznamu, či případně k uzavření smlouvy. Toto má 

oporu přímo v ZOPřK, konkrétně v ustanovení § 45c odst. 4: „vyžaduje-li udržení 

příznivého stavu předmětu ochrany EVL přísnější ochranu než podle odst. 2, stanoví 

vláda nařízením u této EVL nebo její části kategorie zvláště chráněných území, ve 

kterých je příslušné orgány vyhlásí, nebude-li tato ochrana zajištěna smluvně“.  

Existují však i lokality, k jejichţ ochraně reţim základní ochrany postačí a ţádné 

další způsoby ochrany se neuplatní.  Jako příklad takové evropsky významné lokality, 

                                                           
250

 Zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění 

se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů (účinný od 2. 1. 2010) 
251

 Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Natura 2000: 

Aktuality [online]. 2012 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: <http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-

text.php?id=6792> 



74 
 

jejímţ předmětem ochrany je stanoviště z oblasti neţivé přírody, lze uvést EVL Kaňon 

Střely, kde se kromě jiného chrání středoevropské silikátové sutě a chasmofytická 

vegetace silikátových skalnatých svahů (k jednotlivým kategoriím stanovišť viz níţe). 

Dalším způsobem ochrany je pak vyhlášení evropsky významné lokality 

v některé z kategorií zvláště chráněných území, a to i pouze její části, podle § 45c odst. 

4 ZOPřK. Pro ochranu EVL se pouţívají pouze kategorie maloplošných zvláště 

chráněných území, není moţné, aby byly vyhlášeny výhradně v kategorii chráněné 

krajinné oblasti nebo národního parku.  

Dále platí, ţe tam, kde nařízení vlády stanoví, ţe je třeba zajistit ochranu EVL 

vyhlášením zvláště chráněného území, musí orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne 

vyhlášení nařízení upozornit formou veřejné vyhlášky vlastníky pozemků v oblasti 

EVL, ţe ochrana zde můţe být zajištěna smluvně. Pokud pak vlastník pozemku ve lhůtě 

60 dnů ode dne doručení upozornění neučiní ţádný krok k uzavření smlouvy, nebo na 

základě takového úkonu nedojde ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy, bude EVL 

vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním 

seznamem. Toto vyhlášení zvláště chráněných území provedou příslušné orgány 

ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu.
252

 

Ochrana EVL prostřednictvím vyhlášení maloplošného zvláště chráněného 

území je v praxi nejvíce vyuţívaným způsobem ochrany. Kromě toho se ale řada 

evropsky významných lokalit překrývá zcela nebo částečně také s dalšími zvláště 

chráněnými územími. Jako příklad takové EVL s předmětem ochrany v podobě 

stanovišť z oblasti neţivé přírody lze uvést třeba EVL Děvín, která se překrývá 

s Národní přírodní rezervací Děvín – Kotel – Soutěska, která je navíc ještě součástí 

Chráněné krajinné oblasti Pálava, a zároveň částečně s Ptačí oblastí Pálava.
253

 

Třetím způsobem je pak smluvní ochrana EVL. Ustanovení § 39 ZOPřK stanoví, 

ţe ochranu evropsky významných lokalit lze namísto vyhlášení zvláště chráněného 

území zajistit smluvně. Podmínkou je, aby území nebylo vyhlášeno za zvláště chráněné. 
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Smlouvu uzavírá orgán ochrany přírody s vlastníkem pozemku a musí obsahovat 

zejména vymezení ochranných podmínek a způsob péče o chráněné území: „Ač to 

zákon výslovně nestanoví, jedná se podle našeho názoru o veřejnoprávní smlouvu ve 

smyslu § 159 a násl. správního řádu.“
254

 

Takto zřízená ochrana je potom vázána k pozemku formou věcného břemene, o 

jehoţ zápis do katastru nemovitostí poţádá příslušný orgán ochrany přírody. Příslušným 

orgánem k uzavření smlouvy je orgán ochrany přírody, který je oprávněn k vyhlášení 

kategorie zvláště chráněného území uvedené k dané lokalitě v nařízení vlády o 

národním seznamu.
255

 Náleţitosti obsahu smlouvy má podle ZOPřK stanovit 

Ministerstvo ţivotního prostředí prováděcím právním předpisem, k čemuţ dodnes 

nedošlo, k této problematice ale existuje metodický pokyn.
256

 

ZOPřK dále stanoví, ţe takto smluvně chráněné území označí v terénu i v 

mapových podkladech na svůj náklad orgán, který je oprávněn k jeho vyhlášení, pokud 

se strany ve smlouvě nedohodnou jinak. Způsob označení má stanovit Ministerstvo 

ţivotního prostředí prováděcím obecně závazným právním předpisem, ani k tomu však 

doposud nedošlo. Označené chráněné území je ex lege zakázáno poškozovat, přičemţ 

tento zákaz je absolutní.
257

 

Smluvní zvláštní ochranu území lze také zrušit, a to opět na základě písemné 

dohody mezi vlastníkem pozemku a orgánem ochrany přírody oprávněným k 

vyhlašování. V případě, ţe vlastník pozemku nesouhlasí, rozhodne autoritativně o 

zrušení tento orgán ochrany přírody.
258

 

Smluvní ochrana se v praxi vyuţívá málo, takto chráněných oblastí je v ČR 

pouze 21. Převáţně jsou touto formou chráněna stanoviště evropsky významných 

druhů, pro evropsky významná stanoviště se tento typ ochrany pouţívá výjimečně. Jako 

příklad smluvně chráněné evropsky významné lokality, ve které jsou předmětem mj. 
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také stanoviště z oblasti neţivé přírody lze uvést EVL na území vojenských újezdů, 

konkrétně EVL Libavá
259

 a EVL Hradiště.
260

 

Evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v 

přílohách směrnice o stanovištích, konkrétní seznam typů stanovišť a druhů 

vyskytujících se na území ČR (tzv. předmětů ochrany) je uveden ve vyhlášce č. 

166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy 

NATURA 2000 (dále jen „vyhláška“). Typy evropských stanovišť ohroţené 

vymizením, za jejichţ zachování má Evropská unie zvláštní odpovědnost, se označují 

jako prioritní.
261

 

Z hlediska ochrany neţivé přírody je relevantní seznam stanovišť z této 

vyhlášky, který rozděluje všechna stanoviště vyskytující se na území ČR do několika 

skupin, z nichţ útvary neţivé přírody jsou uvedeny ve skupině Skalní stanoviště a 

jeskyně.  

V rámci skupiny Skalní stanoviště a jeskyně rozeznává vyhláška 7 druhů 

stanovišť chráněných v zájmu Evropských společenství, resp. Evropské unie, na území 

ČR (viz příloha č. 1). Na první pohled můţe být matoucí, ţe názvy typů stanovišť podle 

této vyhlášky se mírně odlišují od názvů, které obsahuje směrnice o stanovištích a které 

pouţívá pro popis jednotlivých EVL nařízení vlády o národním seznamu. Typy 

stanovišť se však vţdy shodují v číselném kódu, podle kterého je pak moţné se 

orientovat (např. typ stanoviště č. 8150 označuje vyhláška názvem křemičité suti 

středoevropských vysočin, zatímco směrnice o stanovištích pouţívá název 

středoevropské silikátové sutě).  

Prvním z typů evropsky významných stanovišť tvořených prvky neţivé přírody  

jsou křemičité suti horského aţ sněţního stupně. Lokality, ve kterých je tento typ 

stanoviště předmětem ochrany, jsou v České republice pouze tři – Praděd, Krkonoše a 

Kralický sněţník. 
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Druhým typem stanovišť jsou křemičité suti středoevropských vysočin. V České 

republice je celkem 11 lokalit, ve kterých jsou tato stanoviště předmětem ochrany. Jako 

příklad lze uvést EVL Bořeň nebo EVL Klíč. 

Třetím typem stanovišť jsou středoevropské vápencové suti pahorkatinného a 

horského stupně, které jsou předmětem ochrany v celkem 11 lokalitách. Jde o jediný typ 

stanoviště z oblasti neţivé přírody, kterému je přiznán status prioritní. Příkladem je 

EVL Karlštějn – Koda nebo EVL Kulivá hora. 

Čtvrtým typem stanoviště jsou vápencové skalní svahy s chasmofytní (rostoucí 

ve štěrbinách skal) vegetací. Tato stanoviště jsou předmětem ochrany v celé řadě lokalit, 

jako příklad lze uvést EVL Štramberk nebo EVL Nerestský lom. Obdobně jsou jako 

další typ evropsky významných stanovišť chráněny křemičité skalní svahy s touto 

vegetací. Lokalit, ve kterých je tento typ stanoviště předmětem ochrany, je mnoho, jako 

příklad lze uvést EVL Ostrý nebo EVL Milešovka. 

 Šestým typem chráněných stanovišť jsou křemičité skály s pionýrskou
262

 

vegetací. Lokalit, kde jsou tato stanoviště předmětem ochrany je celkem 16, jako 

příklad lze uvést EVL Údolí Dyje nebo EVL Plešivec. 

Poslední typem chráněného stanoviště jsou jeskyně nepřístupné veřejnosti. Ty 

jsou předmětem ochrany v řadě evropsky významných lokalit na území ČR, jako 

příklad lze zmínit EVL Hradiště nebo EVL Květnice. 

V souvislosti s evropsky významnými lokalitami je nutné upozornit, ţe 

předmětem ochrany je zde v naprosté většině případů více typů stanovišť. Jako příklad 

lze uvést EVL Moravský kras, kde se kromě řady stanovišť z oblasti ţivé přírody chrání 

také hned několik „neţivých“ stanovišť, a to konkrétně vápnité sutě pahorkatin a 

horského stupně, vápnité skalní svahy s chasmofytickou vegetací a jeskyně nepřístupné 

veřejnosti (viz příloha).  

Ojediněle je ale také moţné nalézt evropsky významné lokality vyhlášené 

výlučně za účelem ochrany jednoho konkrétního druhu stanoviště z oblasti neţivé 

                                                           
262

 Osidlující nové stanoviště 



78 
 

přírody. Příkladem je EVL Údolí Plakánek, kde jsou předmětem ochrany výlučně 

jeskyně nepřístupné veřejnosti.
263
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo podat uceleným způsobem výklad o právní ochraně 

neţivé přírody. Z provedené analýzy právních předpisů, kdy základním právním 

předpisem pro ochranu neţivé přírody je zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ale i dalších zdrojů, lze konstatovat, ţe ochrana neţivé přírody je bezpochyby 

svébytnou součástí právní ochrany přírody, která si zasluhuje pozornost; té se jí však 

zatím bohuţel nedostává tolik, kolik by bylo třeba. V této oblasti proto vyvstává řada 

nedořešených otázek, které pak působí problémy při aplikaci v praxi.  

Nejpropracovanější z hlediska právní ochrany konkrétních sloţek neţivé přírody 

je právní ochrana jeskyní. I zde je však moţné najít problematická místa, především 

v souvislosti s otázkou vlastnictví jeskyně. Vzhledem k tomu, ţe jeskyně jsou 

nemovitými věcmi, které však nikomu nepatří a ani patřit nemohou, z hlediska práva 

pak působí problémy otázka vlastnického práva k prvkům vybudovaným ve 

zpřístupněných  jeskyních. Ačkoliv převaţuje výklad, ţe tyto vybudované prvky jsou 

majetkem státu, který je do jeskyní umisťuje prostřednictvím svých příspěvkových 

organizací a organizačních sloţek, lze nalézt i názory jiné. 

V otázce ochrany paleontologickcýh nálezů je právní úprava velmi stručná a 

troufám si říci, ţe nedostatečná. Mohlo by se zdát, ţe paleontologické nálezy jsou 

nepodstatnou, okrajovou sloţkou přírody, a proto není nutné řadu otázek s nimi 

spojených regulovat. To však není pravda. Pomineme-li jejich nezastupitelnou hodnotu 

jako dokladů evoluce ţivota na Zemi, je nutné si uvědomit, ţe paleonotologické nálezy 

jsou hodnotným obchodním artiklem. Často dochází k jejich nelegálnímu prodeji a 

ačkoliv se to zatím týká především zahraničí, je otázkou, kdy se bude prodej skutečně 

vzácné zkameněliny řešit v České republice. Ta pak můţe kvůli absenci zákonné úpravy 

přijít o významnou součást svého přírodního dědictví. Zákon totiţ nenutí nálezce 

objevené nálezy, které jsou mnohdy vzácné, aktivně oznamovat orgánu ochrany přírody 

a zcela chybí úprava jejich vlastnictví. Je tedy evidentní, ţe zákonodárce v současnosti 

spoléhá na uvědomělost amatérských sběratelů, kteří z vlastní vůle odevzdávají vzácné 

nálezy muzeím. Otázka vlastnictví a regulace nakládání s paleonotologickými nálezy 

jistě není vzhledem k jejich mnoţství v přírodě jednoduchým úkolem. Přesto by však 

zákon do budoucna měl vztah k nalezeným fosíliím jasně vymezit. 
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Jak dále vyplynulo z právní analýzy ochrany neţivé přírody, ani právní ochrana 

nerostů není dostatečná. Velká pozornost je věnována ochraně nerostů v předpisech 

horního práva, tato ochrana je však zaměřena primárně na hospodárné vyuţívání loţisek 

při jejich těţbě. Ochrana nerostů v reţimu ochrany přírody a krajiny však sleduje 

odlišný účel, a sice ochranu nerostů jako součásti neţivé přírody in situ, především 

právě před průmyslovou těţbou. U zvlášť vzácných nerostů tedy sice existuje zákonný 

nástroj pro jejich přísnější ochranu, ten se však kvůli absenci prováděcí vyhlášky, která 

by stanovila seznam takových nerostů, v praxi vůbec neuplatňuje. Dochází proto 

k absurdním situacím, jak bylo nastíněno na příkladu jihočeských vltavínů, které patří 

mezi vyhrazené nerosty. Nelegální nájezdy „černých kopáčů“ na naleziště vzácných 

nerostů mohou být mnohdy pro obec takovou zátěţí, ţe se rozhodne pro jejich 

kompletní vytěţení, čímţ ale dojde ke ztrátě vzácného naleziště a důleţité součásti 

přírody jednou provţdy. Je zaráţející, ţe k tomuto dochází legální cestou, povolením 

těţby na základě souhlasu orgánu ochrany přírody, ačkoliv odborná veřejnost a zájmová 

sdruţení jsou zásadně proti. To znamená, ţe v případě nerostů je problémem nejen 

nelgální těţba tzv. „černých kopáčů,“ ale bohuţel také těţba legální. Česká republika 

tak přichází nejen o vzácnou část svého nerostného bohatství, ale důleţitý je také 

ekonomický aspekt, kdy z prodeje vzácných nerostů neplynou státu ţádné finanční 

prostředky. Těţební společnosti, které nerosty těţí na základě povolení, platí pouze 

úhradu z vydobytých nerostů, která je vzhledem k  hodnotě získaných nerostů a škodám 

na ţivotním prostředí způsobeným těţbou velmi nízká, o finančním zisku z prodeje 

nelegálně vytěţených nerostů nelze mluvit uţ vůbec. Do budoucna tak můţe Česká 

republika přijít o další významná naleziště vzácných nerostů. Prvním krokem k nápravě 

této nešťastné situace je jistě vydání vyhlášky ze strany Ministerstva ţivotního 

prostředí, která konečně stanoví, které nerosty jsou zvláště chráněné a vztahuje se na ně 

proto přísnější reţim ochrany.  

Účinnější ochranu neţ nástroje zaměřené na konkrétní součásti neţivé přírody 

(ve struktuře zákona o ochraně přírody a krajiny řazené s výjimkou zvláštní ochrany 

nerostů mezi nástroje obecné ochrany přírody a krajiny) přináší nástroje ochrany 

územní. Řada prvků neţivé přírody je úspěšně chráněna jako významné krajinné prvky, 

význam z hlediska ochrany neţivé přírody má také ochrana krajinného rázu a institut 

přechodně chráněných ploch. I zde však lze nalézt nedostatky, za všechny lze opět 
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zmínit poněkud laxní přístup Ministerstva ţivotního prostředí k vydávání prováděcích 

předpisů. Dodnes například nebyla vydána vyhláška, která by stanovila podmínky 

ochrany významných krajinných prvků, ani vyhláška, která by stanovila podmínky 

ochrany krajinného rázu.   

Nejvýznamněji k ochraně útvarů neţivé přírody ale přispívají nástroje v rámci 

zvláštní územní ochrany. Díky vyhlašování zvláště chráněných území, především 

v kategorii těch maloplošných, se úspěšně daří ochránit řadu jeskyní, nalezišť 

paleontologických nálezů i nerostů, ale především geologických celků a útvarů, které 

jsou díky tomu chráněny v přísnějším právním reţimu. K ochraně těchto prvků neţivé 

přírody pak slouţí jak zákonné ochranné podmínky, tak především bliţší ochranné 

podmínky stanovené specificky orgánem ochrany přírody při vyhlašování zvláště 

chráněného území.  

Poslední oblastí, které se práce věnovala, byla právní ochrana prvků neţivé 

přírody jako biotopů zvláště chráněných ţivočichů a rostlin. Pro ochranu biotopů 

z oblasti neţivé přírody se, jak bylo v práci ukázáno, vyuţívají nástroje obecné územní 

ochrany, zvláštní územní ochrany (především kategorie maloplošných zvláště 

chráněných území) a také nástroje evropské soustavy Natura 2000. V této souvislosti lze 

uzavřít, ţe ochrana prvků neţivé přírody je zde spíše prostředkem k ochraně ţivé 

přírody, konkrétně zvláště chráněných ţivočichů a rostlin.  

Závěrem je ještě nutné zmínit, ţe vzhledem ke zvolené struktuře se práce 

nevěnuje samostatně orgánům a institucím, jeţ v ochraně neţivé přírody působí. 

Alespoň na tomto místě je však třeba zmínit významnou úlohu, jiţ v ochraně přírody – 

ţivé i neţivé – hraje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Agentura 

prostřednictvím jednotlivých správ vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny 

na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) mimo CHKO Šumava, národních 

přírodních rezervací a jejich ochranných pásem a národních přírodních památek a jejich 

ochranných pásem mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, pozemků 

určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem. AOPK je 

nejen spravuje, ale také o ně aktivně pečuje – hodnotí jejich stav, zajišťuje management 

a přípravu plánů péče či záchranných programů. Je také tuzemským odborným 

garantem evropské soustavy chráněných území Natura 2000, zajišťuje evidenci a 
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sledování jejich stavu.
264

 Nelze opomenout ani její funkci informační, vzdělávací a 

osvětovou, kdy AOPK ČR je i ve vztahu k prvkům neţivé přírody primárním zdrojem 

informací a odborným garantem řady řešení otázek, které v praxi mohou působit 

problém. Odbornost agentury však nemůţe bohuţel nahradit nedostatečné legislativní 

zakotvení ochrany neţivé přírody. 

Lze uzavřít, ţe je bohuţel obecným problémem ochrany přírody a krajiny, ţe se 

mnohdy stává prioritou aţ v okamţiku, kdy můţe být pozdě. Proto nejde jen o právo, 

ale o přístup lidí k neţivé přírodě jako takový, neboť vlastní uvědomělostí a činností se 

dá zachránit mnoho. Nezbývá neţ věřit, ţe i zákonodárce a Ministerstvo ţivotního 

prostředí přistoupí do budoucna k ochraně neţivé přírody aktivněji neţ doposud a posílí 

ji chybějícími právními nástroji. 
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Seznam použitých zkratek 
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Horní zákon Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití 
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Listina základní práv a svobod  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších 
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SJ ČR Správa jeskyní České republiky 

Směrnice o ptácích  směrnice 2009/147/EHS, o ochraně volně ţijících 

ptáků  

Směrnice o stanovištích  směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních 

stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin 
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pozdějších předpisů 
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CHKO Chráněná krajinná oblast 

NPR Národní přírodní rezervace 
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NPP Národní přírodní památka 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce podává uceleným způsobem výklad o právní ochraně 

neživé přírody. Práce se věnuje analýze právní ochrany neživé přírody pouze v rámci 

českého práva a primárním zdrojem pro tuto práci je zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část práce se 

věnuje analýze právní ochrany konkrétních specifických složek neživé přírody, jako 

jsou jeskyně, paleontologické nálezy a nerosty. V této části práce analyzuje, jak je 

ochrana těchto složek neživé přírody v zákonech upravena a nakolik je právní úprava 

v praxi účinná.  

Druhá část práce se zaměřuje na právní ochranu neživé přírody v rámci nástrojů 

územní ochrany přírody a krajiny, a to jak obecné, tak zvláštní. Analyzuje právní 

ochranu významných krajinných prvků, které jsou součástí neživé přírody, dále právní 

ochranu zachování krajinného rázu v kontextu neživé přírody a ochranu útvarů neživé 

přírody prostřednictvím zvláště chráněných území včetně nástrojů evropské soustavy 

Natura 2000. V této souvislosti je pozornost věnována i ochraně prvků neživé přírody 

jako biotopů rostlin a živočichů a významu neživé přírody pro zachování druhové 

rozmanitosti. Kromě přehledné a komplexní analýzy právní ochrany neživé přírody 

v ČR práce také poukazuje na nedostatky právní úpravy a nastiňuje možná řešení.  
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Abstract 

This thesis comprehensively analyse the issue of legal protection of inanimate 

nature. The thesis analyses the legal protection of inanimate nature only by Czech law 

and the primary source of this thesis is the Act No 114/1992 Coll., on the Protection of 

Nature and Landscape. The thesis is divided into two parts. The first part of thesis 

focuses on the specific legal protection of particular elements of inanimate nature in the 

Czech Republic, such as caves, paleontological resources and mineral resources. In this 

part, thesis analysis how these elements are protected by the law and how effective this 

protection is in practice.  

The second part of thesis focuses on territorial protection legal tools in the 

context of inanimate nature protection in terms of both general and special legal tools. It 

analysis legal protection of significant landscape elements and landscape character as 

well as inanimate nature protection through regulation of specially protected areas 

including Natura 2000 European protected areas. In this context the attention is also 

paid to protection of inanimate nature elements as protected habitats of animals and 

plants and their importance for the conservation of biodiversity. In addition to the 

comprehensive analysis of legal protection of inanimate nature in the Czech Republic 

the thesis also points out the deficiencies of the legislation and outlines possible 

solutions. 
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Resume  

Legal Protection of Inanimate nature 

This thesis deals with the issue of legal protection of inanimate nature in terms 

of both general and special legal tools. The main aim of this thesis is to 

comprehensively analyse the issue of legal protection of that part of nature, which can 

be described as inanimate. From a legal perspective, traditional elements of inanimate 

nature are geological structures, mineral resources, caves and paleontological resources. 

The thesis analyses the legal protection of inanimate nature only by Czech law 

where the basic regulation is included at the Act No 114/1992 Coll., on the Protection of 

Nature and Landscape.  The thesis raises questions related to de lege lata discussions 

and de lege ferenda proposals, formulates opinions and makes recommendation for 

legislative changes. 

The first part of thesis analysis the specific legal protection of particular 

components of inanimate nature in the Czech Republic. This includes mineral resources, 

caves and paleontological resources. This part focuses on how they are protected by the 

law and how effective this protection is in practice.  

The second part of thesis is focused on legal tools of territorial protecion in the 

context of protection of inanimate nature. The aim is to analyse how effectively 

protected areas can contribute to protection and conservation of elements of inanimate 

nature. Here are considered specially protected areas based on Act No 114/1992 Coll as 

well as Natura 2000 European protected areas. In this context the attention is also paid 

to protection of inanimate nature elements as protected habitats of animals and plants. 

 In conclusion of this study, there is the evaluation of what might be caused by 

insufficient legal regulation of some inanimate nature elements and there are de lege 

ferenda proposals focusing on these issues. There is also discussed the question of 

whether the legal protection of inanimate nature is separate field of law or whether it is 

more instrument to protect wildlife.  
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