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Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa z právního pohledu 

Abstrakt 
 
Hlavním cílem disertační práce je zpracovat ucelený rozbor základních pramenů 

právní úpravy ochrany a trvale udržitelného užívání lesa, identifikovat hlavní nedostatky 

stávajících nástrojů a možnosti překonání těchto nedostatků do budoucna na úrovni 

mezinárodní, Evropské unie a České republiky. 

 

Disertační práce se nejprve zabývá významem komplexních funkcí lesů, jejichž 

prostřednictvím jsou uspokojovány ekonomické sociální, ekologické, kulturní a duchovní 

potřeby celé společnosti a jsou nenahraditelné pro veškerý život na Zemi. Právní úprava by 

tak měla usilovat o zajištění rovnoměrného užívání jednotlivých funkcí lesa a to 

prostřednictvím prosazovaní principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, ochrany 

jednotlivých funkcí lesa a obecného užívání lesa společností. S ohledem na tento význam 

lesů přesahující hranice jednoho státu se disertační práce zabývá i postavením lesa jako 

přírodního zdroje, na který mají zásadní vliv zásady a principy ochrany životního prostředí, 

přičemž  ke zvýšení odpovědnosti států za ochranu lesa by napomohlo nahlížet na lesy jako 

na  přírodní zdroj “společného zájmu“, jehož ochrana je zajištěna v rámci konceptu 

konceptu „opatrovnické suverenity“ států.  

 

Ve vztahu k mezinárodní úrovni je disertační práce zaměřena na důvody 

neúspěšných snah k přijetí globální právně závazné úmluvy o ochraně všech druhů lesa a 

zabývá se nezávaznými strategickými dokumenty dotýkající se přímo této oblasti ochrany 

lesa a právně závaznými úmluvami, které mají hlavní předmět úpravy odlišný, jako je 

ochrana biodiverzity nebo klimatický systém Země, avšak výraznou měrou přispívají k 

ochraně a trvale udržitelného užívání lesa. Režim Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z 

roku 2006 bohužel nemůže představovat vhodnou globální platformu pro ochranu lesů, 

jelikož se vztahuje pouze na tropické lesy na území produkujících členů dohody, avšak 

může sloužit jako východisko pro mezinárodní režim správy lesů do budoucna, a to na 

základě spolupráce napříč mezinárodními úmluvami, především Úmluvou o biologické 

rozmanitosti (CBD) a Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (UNFCCC). 

Nejvýznamnější prolnutí mezinárodního režimu na ochranu klimatu s mezinárodním 

režimem ochrany lesů pak představuje mechanismus pro snížení emisí z odlesňování a 
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znehodnocování lesů REDD+ s potencionálem zajistit snižování emisí uhlíku a ochranu 

dalších přínosů lesa při spravedlivém přerozdělení přínosů lesa mezi zainteresované 

subjekty. 

 

V celoevropském kontextu se disertační práce zabývá procesem k dosažení právně 

závazné universální úmluvy o ochraně všech typů lesů v Evropě v rámci Ministerské 

konference o ochraně lesů. Na úrovni Evropské unie pak disertační práce pojednává o Nové 

strategii EU v oblasti lesnictví, Akčním plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod 

v lesnictví, začlenění oblasti LULUCF do závazných cílů ke snížení emisí a právní úpravě 

ochrany soustavy Natura 2000, jako o základních nástrojích k ochraně lesa.  

 

V rámci České republiky pak disertační práce vyzdvihuje nutnost přizpůsobit právní 

úpravu ochrany lesa zvyšující se poptávce společnosti po komplexních funkcích lesů a 

vytvořit nástroje k řešení aktuálních hrozeb, jako je změna klimatických podmínek. V tomto 

ohledu se disertační práce zabývá lesnickou politikou ČR a jednotlivými nástroji k prosazení 

trvale udržitelného užívání lesa v zákoně o lesích, zákoně o ochraně přírody a krajiny a 

zákona o myslivosti.  
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