
UNIVERZITA KARLOVA  
Právnická fakulta 

 

 

 
Mgr. Vojtěch Bašný, LL.M. 

 

 

Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa 

z právního pohledu 
 

 
Disertační práce 

 

 

 

 
Školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

Studijní program: Teoretické právní vědy, Právo životního 

prostředí  

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 17. 07. 2018 



	

Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracoval samostatně, že 
všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného 
nebo stejného titulu. 

 
Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má   

530 594 znaků včetně mezer.  
 
 
        
 
        disertant/disertantka 
 
 
 
V Praze dne 

  



	

 

Velmi rád bych chtěl poděkovat svému školiteli doc. JUDr. Vojtěchu 

Stejskalovi, Ph.D., za jeho cenné rady a připomínky při zpracování této disertační 

práce a jeho laskavé vedení v průběhu celého studia. Zároveň bych chtěl srdečně 

poděkovat manželce, rodině a přátelům za jejich obětavou podporu a trpělivost.  
  



	

Obsah 
 

ÚVOD ............................................................................................................................................... 1 

1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA OCHRANY A TRVALE UDRŽITELNÉHO UŽÍVÁNÍ 
LESŮ ................................................................................................................................................ 7 

1.1 HLAVNÍ VÝZNAM A FUNKCE LESŮ ...................................................................................... 7 
1.2 STAV LESŮ VE SVĚTĚ A HLAVNÍ PŘÍČINY JEHO OHROŽENÍ ................................................ 10 
1.3 DEFINICE LESA, OCHRANY LESA A JEHO UŽÍVÁNÍ ............................................................. 14 
1.4 DEFINICE TRVALE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ S LESY A JEHO VÝZNAM ..................... 17 
1.5 PRINCIPY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K VYUŽÍVÁNÍ LESA 
JAKO PŘÍRODNÍHO ZDROJE .......................................................................................................... 21 

2 MEZINÁRODNÍ ÚPRAVA OCHRANY A UDRŽITELNÉHO UŽÍVÁNÍ LESŮ ......... 26 
2.1 MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU A TRVALE UDRŽITELNÉ 
UŽÍVÁNÍ LESŮ .............................................................................................................................. 26 

2.1.1 Historický vývoj ochrany a trvale udržitelného užívání lesa v rámci OSN ............... 26 
2.1.2 Rozvoj mezinárodního režimu na ochranu lesů v rámci OSN ................................... 30 

2.2 MEZINÁRODNÍ DOHODA O TROPICKÉM DŘEVĚ - INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER 
AGREEMENT ................................................................................................................................ 40 
2.3 MEZINÁRODNÍ DOHODY NA OCHRANU JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE 
VZTAHU K OCHRANĚ LESŮ .......................................................................................................... 47 

2.3.1 Mezinárodní režim ochrany klimatu Země a role lesů .............................................. 47 
2.3.2 Ochrana lesní biodiversity v Úmluvě o biologické rozmanitosti .............................. 76 
2.3.3 Úmluva organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených 
velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe .......................................................... 89 
2.3.4 Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin CITES .............................................................................................. 96 

3 OCHRANA A UDRŽITELNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ V EVROPĚ A NA ÚROVNI 
EVROPSKÉ UNIE ...................................................................................................................... 101 

3.1 CELOEVROPSKÝ POLITICKÝ PROCES PRO UDRŽITELNÉHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ - 
FOREST EUROPE A RÁMCOVÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ A UDRŽITELNÉM ROZVOJI KARPAT .... 102 
3.2 OCHRANA LESŮ V EVROPSKÉ UNII - STAV LESŮ, ZÁKLADY PRAMENŮ PRÁVA A LESNICKÉ 
POLITIKY ................................................................................................................................... 108 
3.3 ZÁKLADY LESNICKÉ POLITIKY V EVROPSKÉ UNII ........................................................... 112 
3.4 AKČNÍ PLÁN EU PRO VYMAHATELNOST PRÁVA, SPRÁVU A OBCHOD V LESNICTVÍ ........ 118 
3.5 LESY A EVROPSKÁ EKOLOGICKÁ SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 ...... 126 
3.6 POLITIKA OCHRANY KLIMATU A EVROPSKÉ LESY ........................................................... 134 

4 OCHRANA A UDRŽITELNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ V ČESKÉ REPUBLICE ................... 141 
4.1 ÚVOD DO NÁRODNÍCH POMĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE ..................................................... 141 
4.2 LESNICKÁ POLITIKA A PROGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE ................................................ 145 
4.3 OCHRANA LESŮ A UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ZÁKONA O LESÍCH ....... 150 
4.4 OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA ............................................... 156 
4.5 POVINNOSTI A PRÁVNÍ PROSTŘEDKY PŘI LESNÍM HOSPODAŘENÍ A OCHRANĚ LESA ....... 158 
4.6 PRÁVNÍ ÚPRAVA OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ LESŮ .................................................................... 167 
4.7 OCHRANA A TRVALE UDRŽITELNÉ UŽÍVÁNÍ LESA VE VZTAHU K SOUVISEJÍCÍM ZÁKONŮM 
NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ........................................................................................ 171 

ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 181 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ....................................................................................... 203 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ........................................................................................... 206 

ABSTRAKT ................................................................................................................................. 227 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 229 



	 1	

Úvod 
 

Ochrana lesa a jeho funkcí prostřednictvím trvale udržitelného užívání představuje 

významnou oblast práva životního prostředí, která se na základě uznání významu lesů snaží 

nalézat vhodné a efektivní nástroje k zachovaní zdravého lesa a jeho přínosů i budoucím 

generacím. Lesy přinášejí celému lidstvu a veškerému životu na Zemi významný prospěch 

prostřednictvím svých hospodářských, environmentálních, sociálních a dalších funkcí. 

V současné době začíná být kladen důraz i na potřebu ochrany environmentálních služeb 

lesů, které jsou pro naši planetu nenahraditelné, avšak hodnota lesů spočívá především 

v komplexnosti funkcí, a tak nesmí být například opomenut i socioekonomický význam, 

jenž je u lesů často podceňován, přitom má velký potenciál přispět k rozvoji venkovských 

oblastí nebo domorodého obyvatelstva. Vzhledem k pokračujícímu odlesňování, hrozbám 

lesů v podobě civilizačních i přírodních vlivů a stále rostoucí poptávce po dřevu a 

dřevařských výrobcích, je ochrana lesa a způsob jeho udržitelného užívání výzvou pro 

právní regulaci na všech úrovních.  

 

Zkoumání právních aspektů ochrany lesa a trvale udržitelného užívání, včetně trvale 

udržitelného hospodaření v lesích je pro právní vědu významné téma, které si zaslouží další 

zkoumání ze strany právní vědy. V České republice se tomuto tématu věnovaly především 

dosud tyto publikace: DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK, 2010. Lesní zákon. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR; DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7; JANČÁŘOVÁ, Ilona a 

kolektiv, 2016. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita - 

Právnická fakulta. ISBN 978-80-210-8041-6.; STEJSKAL, Vojtěch, 2006. Úvod do právní 

úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 3.vydání. Praha: Linde. ISBN 80-

7201-609-1.; DAMOHORSKÝ, Milan a Vojtěch STEJSKAL, ed., 2005. Právní úprava 

ochrany lesa ; Procesní právo ochrany životního prostředí : sborník z mezinárodní česko-

polsko-slovenské konference, Kašperské Hory 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze - 

Právnická fakulta. ISBN 80-85889-71-4. ; FRANKOVÁ, Martina a kolektiv, 2014. Úvod do 

pozemkového práva. Praha: Eva Rozkotová Publishing. ISBN 978-80-87488-19-5.; 

PEKÁREK, Milan a kolektiv, 2015. Pozemkové právo. Učebnice P. Brno: Masarykova 

univerzita. ISBN 978-80-210-7750-8.; PETR, Bohuslav a kolektiv, 2015. Zákon o 
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myslivosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s. ISBN 978-80-7478-781-2., přičemž ze 

zahraniční literatury lze především uvést publikaci EIKERMANN, Anja, 2015. Forests in 

International Law, Is There Really a Need for an International Forest Convention? B.m.: 

Springer. ISBN 978-3-319-14950-9.  

 

 Zajištění právního rámce je základním předpokladem pro ochranu lesa, prosazení 

principů trvale udržitelného hospodaření v lesích a vyváženého užívání lesů a jeho funkcí. 

Udržitelné hospodaření v lesích umožní rozumné užívání lesů a zalesněných ploch takovým 

způsobem, aby byly zachovány jejich funkce, přínosy a schopnost obnovy jak v současnosti, 

tak i do budoucna. Prosazením těchto principů je významnou výzvou pro oblast práva 

životního prostředí, které musí zefektivnit stávající přístupy k ochraně lesů a již v 

současnosti musí reagovat na nové výzvy, které přinášejí především klimatické změny a 

rostoucí poptávka po dřevě jako obnovitelném přírodním zdroji. Pro ochranu lesa v 

celosvětovém měřítku je tak žádoucí zkoumat možnosti překonání rozdrobenosti 

mezinárodního režimu na ochranu lesa, vytvoření právních základů pro podmínky trvale 

udržitelného hospodaření v lesích na všech úrovních a posílení právní vymahatelnosti práva 

v oblasti lesnictví, za účelem posílení boje proti nelegální těžbě dřeva. Pro zachování lesního 

přírodního bohatství i pro budoucí generace pak mezi další výzvy právní úpravy patří 

vytvoření podmínek pro institucionálního spolupráci, která by dovolovala řádnou správu v 

oblasti lesnictví, a to především v těch zemích, kde se nacházejí ty nejcennější lesní lokality.  

 

S ohledem na výše uvedené se disertační práce zabývá jednotlivými otázkami 

udržitelného hospodaření v lesích z právního pohledu, přičemž si klade za hlavní cíl 

zpracovat ucelený rozbor problematiky právních vztahů při užívání lesa a právních nástrojů 

ochrany lesa na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Hlavním cílem práce je podrobná 

analýza současné právní úpravy ochrany a trvale udržitelného užívání lesa a především 

identifikace jejích slabých míst a nedostatků, zachycení aktuálního legislativního vývoje a 

zejména navržení případných změn de lege ferenda. 

 

Dílčími výzkumnými otázkami pak jsou: 

 

– A1. Jaký je současný stavu lesů, jaké jsou příčiny ochrany lesů a jejich funkcí?  

– A2. Jaká je úloha lesů v rámci prosazování celosvětového udržitelného  rozvoje? 
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– A3. Jaký mají vliv zásady a principy ochrany životního prostředí na postavení a 

ochranu lesa jako přírodního zdroje? 

– B1. Jaké jsou důvody nepřijetí globální právně závazné úmluvy o ochraně všech typů 

lesů a jaké jsou hlavní pilíře mezinárodní právní úpravy ochrany lesů v současnosti? 

– B2. Které mezinárodní právně závazné úmluvy na ochranu jednotlivých složek 

životního prostředí se podílí na ochraně a trvale udržitelném užívání lesa a jaké jsou 

jejich hlavní přínosy? 

– C1. Jaké jsou hlavní nástroje k prosazování ochrany a trvale udržitelného užívání 

lesa na celoevropské úrovni? 

– C2. Jaké jsou právní prameny ochrany lesa a trvale udržitelného užívání lesa v 

Evropské unii a jakou úlohu hraje právní úprava ochrany životního prostředí a 

soustavy Natura 2000? 

– C3. Jaké jsou nástroje Evropské unie v mezinárodním boji proti nezákonné těžbě a k 

prosazení vymahatelnost práva v oblasti lesnictví? 

– C4. Jaký má klimatická politika Evropské unie vliv na ochranu a trvale udržitelné 

užíván lesů? 

– D1: Jakým způsobem je ochrana a trvale udržitelné užívání lesa začleněna do 

lesnické politiky České republiky? 

– D2. Jaké nástroje k prosazování ochrany a udržitelného užívání lesa obsahuje zákon 

o lesích a jakým způsobem se vyrovnává se zvýšenou poptávkou po komplexních 

funkcích lesů a s novými přírodními podmínkami? 

– D3. Jaký je význam zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o myslivosti k 

ochraně a trvale udržitelnému užívání lesa? 

 

Z hlediska metodiky je při zpracování disertační práce použita metoda analytická a 

syntetická, přičemž jsou tyto metody použity především jako základní východisko pro 

rozdělení částí disertační práce podle jednotlivých úrovních právní úpravy, v rámci kterých 

jsou zkoumány základní instituty a nástroje k ochraně a trvale udržitelnému užívání lesů. 

Syntetická metoda je pak použita za účelem zkoumání vztahů mezi identifikovanými 

hlavními prvky právní úpravy, určení komplexnosti vztahů v oblasti lesnictví a zároveň 

zajištění návaznosti jednotlivých částí disertační práce. V omezené míře je použita i 

komparativní metoda a to především v částech, které jsou věnované začlenění principů 

trvale udržitelného hospodaření v lesích a principů práva životního prostředí do jednotlivých 
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mezinárodních úmluv s vlivem na ochranu lesů. Využití těchto metod má za cíl umožnit 

rozbor a vyhodnocení právní úpravy při zachycení všech relevantních prvků právní úpravy 

na jednotlivých úrovních. Disertační práce svým rozsahem odpovídá komplexnosti právní 

úpravy ochrany lesa s tím, že se omezila jen na zásadní instituty právní úpravy, aby byla 

dostatečně konkrétní a vyvarovala se přílišné povrchnosti. 

 

V samém úvodu disertační práce poskytuje všeobecný popis významu lesů pro 

lidstvo, podmínky jejich ochrany při jejich využívání a přehled základů trvale udržitelného 

hospodaření v lesích nezbytného pro zachování lesů budoucím generacím. Důraz je kladen 

na popis současného stavu lesů, jejich ochranu a na hlavní příčiny ohrožení. Rovněž jsou 

rozebrány hlavní principy trvale udržitelného hospodaření v lesích, jejichž prosazování je 

základním předpokladem pro samotnou ochranu a udržitelné užívání lesů. V dalších částech 

práce analyzuje právní zakotvení udržitelného hospodaření v lesích v normách 

mezinárodního, unijního a národního práva. Nedílnou součástí této analýzy je zachycení 

původu, historie a vývoje udržitelného hospodaření v lesích na těchto třech úrovních 

právních norem, a rovněž je zkoumána jejich vzájemná souvztažnost. Je tak možné sledovat, 

jak se normy mezinárodního práva promítají do unijní legislativy, jak se národní právní řád 

vypořádává s transpozicí aktů evropského unijního práva. Disertační práce se neomezuje jen 

na podrobný rozbor všech pramenů práva, které obsahují principy udržitelného hospodaření 

v lesích, ale především na ty právní normy, které by je obsahovat měly, ale z různých příčin 

tyto principy přehlížejí. Disertační práce se rovněž zabývá specifickými otázkami 

udržitelného využívání lesů, jakými jsou například institucionální zajištění a regulace 

obchodu se dřevem i jeho produkty. 

 

Z hlediska struktury je disertační práce rozdělena do čtyř hlavních částí, které se dále 

dělí na kapitoly a podkapitoly.  

 

 První část disertační práce je věnována popisu významu lesů a důležitosti jejich 

zachování nejen pro budoucí generace lidstva, ale i všeho živého na Zemi. Pozornost je 

upřena na rozbor hospodářských, sociálních a environmentálních služeb, které nám lesy 

přináší a jsou pro člověka nenahraditelné. V úvodu je popsán současný stavu lesů, nástroje 

jejich ochrany a hlavní příčiny ohrožení. Stejně tak jsou rozebrány hlavní principy trvale 

udržitelného hospodaření v lesích a jejich role při ochraně lesů. Rovněž jsou analyzovány 

hlavní výzvy udržitelného hospodaření v lesích v podobě klimatických změn, úbytku půdy s 
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funkcí lesa, a rostoucí poptávky po dřevní hmotě. Především je pak doložena nezbytnost 

prosazování trvale udržitelného hospodaření v lesích v rámci nového globálního rámce 

udržitelného rozvoje. S ohledem na význam lesů přesahující hranice jednoho státu, se 

disertační práce zabývá postavením lesa jako přírodního zdroje a zásadami a principy 

ochrany životního prostředí ve vztahu k možnostem zvýšení odpovědnosti států.  

  

V druhé časti disertační práce je zkoumána mezinárodní právní úprava, která se 

dotýká udržitelného hospodaření v lesích a ochrany lesa. Především je popsána historie, 

vývoj a současný stav mezinárodního režimu ochrany lesa, včetně doporučení de lege 

ferenda do budoucna. Jedna část je zaměřena na mezinárodní dokumenty, které mají 

ochranu a trvale udržitelné hospodaření jako svůj hlavní předmět, přičemž mezi tyto 

dokumenty lze zařadit Principy hospodaření v lesích z roku 1992 a Mezinárodní dohoda o 

tropickém dřevě z roku 2006. Jelikož právní úprava ochrany lesů a jejich využívání není až 

na výjimky hlavním předmětem mezinárodních dohod a smluv, bude nutné podrobit analýze 

prameny mezinárodního práva, které mají předmět ochrany odlišný, ale ochrany lesů se 

svým významem dotýkají. Mezi takové prameny bezesporu patří například Úmluva OSN o 

boji proti desertifikaci z roku 1994, Úmluva o biologické rozmanitosti a Rámcová úmluva o 

změně klimatu z roku 1992. Z hlediska mezinárodního obchodu se dřevem a jeho produkty 

je pak analyzována i Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1992. Disertační práce je zaměřena na význam 

těchto úmluv pro udržitelné hospodaření v lesích a především na hodnocení spolupráce 

jejich orgánů v této oblasti.  

 

V třetí samostatné části se v celoevropském kontextu disertační práce zabývá 

procesem k dosažení právně závazné universální úmluvy o ochraně všech typů lesů 

v Evropě v rámci Ministerské konference o ochraně lesů a poskytuje analýzu právního 

zakotvení ochrany a trvale udržitelného hospodaření v lesích na úrovni Evropské unie. I 

když Smlouva o fungování EU neobsahuje žádné zvláštní ustanovení pro politiku v oblasti 

lesnictví, Evropské unie prosazuje trvale udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím 

svých dotčených politik, především z oblasti životního prostředí, zemědělství, energetiky a 

ochrany klimatu. Disertační práce tak pojednává o průřezových otázkách udržitelného 

hospodaření v lesích v jednotlivých politikách EU se zvláštním důrazem na klimatickou 

politiku a pokouší se přinést doporučení k jejich soudržnosti s cílem zlepšit vazby 

lesnického sektoru na další politiky EU, a to především na klimatickou politiku a začlenění 
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oblasti LULUCF do závazných cílů ke snížení emisí. Samostatným předmětem zkoumání 

pak je udržitelné hospodaření v lesích a jeho provádění v právních předpisech EU v oblasti 

ochrany přírody a hlavně v předpisech upravujících správu soustavy Natura 2000. V oblasti 

obchodu se dřevem a jeho produkty je pak analyzován Akční plán EU pro vymahatelnost 

lesního práva, státní správy a obchodu (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - 

FLEGT). 

 

Ve čtvrté části se disertační práce zaměřuje na rozbor základních právních pramenů 

na národní rovni, které zajišťují ochranu lesa při jejich obhospodařování i pří jejich užívání a 

na právní normy směřující k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Disertační 

práce se tak zabývá lesnickou politikou ČR a jednotlivými nástroji k prosazení trvale 

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

myslivosti. Významnou součástí je rozbor právních vztahů ve vztahu k využití jednotlivých 

funkcí lesa a regulace společenské poptávky po uspokojení jednotlivých potřeb.  

  

Závěr disertační práce shrnuje nejvýznamnější poznatky, kterých bylo dosaženo v 

rámci jednotlivých částí a poskytuje ucelený pohled na právní úpravu ochrany a trvale 

udržitelného užívání lesů na různých úrovních, přičemž se snaží poukazovat na nedostatky a 

možnou změnu přístupů do budoucna.  
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1. Základní východiska ochrany a trvale udržitelného užívání 

lesů 
 

1.1 Hlavní význam a funkce lesů 

 

Význam lesů spočívá především v tom, že poskytuje mnoho komplexních funkcí přínosných 

jak pro lidskou společnost, tak funkcí nezbytných pro zachování veškerého života na Zemi. 

Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa by tak měly zajistit, že ekonomické sociální, 

ekologické, kulturní a duchovní potřeby budoucích generací budou i nadále lesy 

uspokojovány.1 Tyto potřeby lesy uspokojují prostřednictvím svých produktů a služeb, mezi 

které lze zařadit dřevo, vodu, jídlo, krmivo, palivo, stanoviště pro volně žijící živočichy a 

planě rostoucí rostliny, propady a rezervoáry uhlíku, přičemž nelze zanedbat vztah lesů 

k zaměstnanosti a jejich využívání k rekreačním účelům.2 Lesy tak představuji významnou 

složku přírodního prostředí se zásadním vlivem na kvalitu životního prostředí lidské 

populace, jejichž stav se zhoršuje vlivem činností lidské společnosti, jelikož po celá staletí 

byla komerční produkce dřeva upřednostňována hospodářsko-finančními zájmy.3 

 

Cílem právní úpravy ochrany lesa a jeho trvale udržitelného užívání je tak chránit 

jednotlivé funkce lesa, jelikož lesní porost s jeho prostředím patří k jednomu z 

nejvýznamnějším ekosystémům na celém světě. Chápání a třídění jednotlivých funkcí lesa je 

přitom velmi důležité pro diferencovaný způsob hospodaření a ochrany podle převažujících 

funkcí lesa a pro kategorizaci lesů. Účelem kategorizace lesů je najít vhodnou rovnováhu při 

hospodaření v lesích a uplatnit zvláštní režim ochrany mimoprodukčních funkcí v lesích, 

kde veřejný zájem na ochraně životního prostředí převažuje.4  

																																																								
1 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - ANNEX 
2 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - ANNEX 
III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus on the 
Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992, (Bod 2, písmeno b) 
3 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , str. 9-10 
4DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , str. 320-321 
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Základním a historickým členěním funkcí lesa je rozdělení na produkční 

(hospodářskou funkci), kterou je především tvorba dřevní hmoty, a funkci mimoprodukční 

(převážně ekologické), v rámci níž plní les další významné a v životním prostředí 

nezastupitelné funkce.5 Legislativní úprava ochrany lesa byla nejdříve zaměřena především 

na zachování produkčních funkcí lesa, tedy na produkci dřevní hmoty. V rámci historického 

vývoje však bylo přistoupeno k intenzivním formám lesního hospodaření a vznikla tak 

potřeba chránit i mimoprodukční funkce lesa,6 které mají klíčovou úlohu například pro 

zachování příznivých klimatických a vodních poměrů, zabraňují větrné a vodní erozi, 

poskytují přirozené prostředí pro živočišné a rostlinné druhy a nabízejí lidem možnost 

rekreace.7 Toto rozdělení funkcí lesa bylo převzato i do české právní úpravy, kdy funkce 

lesa jsou definovány jako „přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a 

mimoprodukční“.8 

 

Výše uvedené rozdělení funkcí lesa je však rovněž předmětem kritiky, jelikož 

vychází z antropocentrického pojetí vztahu mezi člověkem a lesem. Toto čistě utilitární 

pojetí je založeno na chápání lesa jako přírodního zdroje, který je ovládán pouze člověkem a 

uspokojuje jeho potřeby na základě aktuální společenské poptávky.9 V tomto smyslu člověk 

považuje funkce lesa za služby, které lze od lesa vyžadovat a prostřednictvím kategorizace 

lesa upřednostňovat jednotlivé funkce na základě společenské objednávky.10 Naproti tomu 

ekosystémový přístup jako ucelená strattegie pro správu přírodních zdrojů11 vnímá lesy jako 

nezastupitelnou složku životního prostředí a vychází z předpokladu, že „funkce lesa jsou 

realizovanou produkcí účinků vyplývající z ekosystémových procesů a samotné podstaty 

																																																								
5 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 319 
6 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 320 
7 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 319 
8 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, (§ 2, písmeno b) 
9 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , strana 9 
10 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , strana 24 
11 MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Praha: Univerita Karlova v Praze - 
nakladatelství Karolinum , 2015. ISBN 978-80-246-2999-5. , strana 343 
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lesa“.12 Ekosystémy lesa totiž produkují funkce bez ohledu na společenskou poptávku 

člověka a cílem trvale udržitelného lesního hospodaření by mělo být jejich všestranné 

využívání. Lesní ekosystémy by tedy měly být využívány prostřednictvím funkční integrace 

a nikoliv cestou utilitární priorizace, přičemž budou lépe uspokojovány zvýšené časové a 

prostorové společenské požadavky a potřeby.13 Pokud les „pouze“ poskytuje hmotnou či 

nehmotnou produkci lesního ekosystému lze pojem „mimoprodukční funkce lesa“ 

považovat za překonaný, protože vyjadřuje jen postupně se měnících hierarchií uplatňování 

lidských zájmů v lesích.14 Podle ekosystémového přístupu les není schopen produkovat ani 

funkci turistickou, naučnou, kulturní, sociální nebo obranou, jelikož se jedná pouze o 

požadavky a potřeby člověka na využití ekosystémových schopností lesa.15 Moderní trvale 

udržitelné polyfunkční hospodaření by tak mělo být založeno na rovnocenném významu 

všech funkcí lesů pro život lidské populace, včetně dřevní produkce, a na pojmu 

„celospolečenské funkce lesů“.16 Celospolečenskými funkcemi jsou v tomto pojetí míněny 

funkce, které užívá ke prospěchu (užitku) celá společnost a nikoliv pouze část společnosti, 

jako například pronájem honitby,17 čímž se odlišují od mimoprodukčních funkcí lesa, jenž 

mohou mít zcela konkrétního adresáta.18 

 

V průběhu historického vývoje se však především v mezinárodních dokumentech 

prosadil koncept třídimenzionálního rozměru lesního hospodářství a především členění 

základních funkcí lesa na produkční funkce lesa, ekologické (environmentální) funkce lesa a 

sociální funkce lesa. 19  Toto členění základních funkcí lesa je obsaženo i v Právně 

nezávazném autoritativní prohlášení k principům globální dohody o využívání, ochraně a 

																																																								
12 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , strana 24 
13 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , str. 9  
14VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , str. 9-10 
15MATĚJÍČEK, Jiří. Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti mimoprodukčních funkcí 
lesa. B.m.: VÚLHM, 2003. , str. 48 
16 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , str. 9-10 
17 MATĚJÍČEK, Jiří. Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti mimoprodukčních 
funkcí lesa. B.m.: VÚLHM, 2003. , strana 19 
18 MATĚJÍČEK, Jiří. Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti mimoprodukčních 
funkcí lesa. B.m.: VÚLHM, 2003. , strana 21 
19 MATĚJÍČEK, Jiří. Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti mimoprodukčních 
funkcí lesa. B.m.: VÚLHM, 2003. , strana 52 
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trvale udržitelném rozvoji všech typů lesů z roku 1992,20 Právně nezávazného nástroje o 

všech typech lesů OSN z roku 2007,21 Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 

2006,22 i v Nové strategii EU v oblasti lesnictví pro lesy a odvětví založená na lesnictví z 

roku 2013.23 Na rozdíl od účelového a ekosystémového pojetí má toto moderní členění 

poskytovat určitou výhodu v tom ohledu, že kritériem zde není vlastnické hledisko, jak tomu 

bylo při označení „celospolečenské“ funkcí a rovněž zde není použito hledisko tržní či 

netržní užitek funkcí lesa, jež je rovněž relativní. Z těchto důvodů je třídimenzionální 

rozměr lesního hospodářství založen na rozlišení charakteru užitků plynoucích z lesa, tedy 

lesních produktů (zboží a služeb), označovaných jako výkony lesního hospodářství.24 

 

1.2 Stav lesů ve světě a hlavní příčiny jeho ohrožení  

 

Lesy pokrývají zhruba 30 % světové suchozemské plochy,25 a představují jeden 

z nejproduktivnějších ekosystémů, na jejichž produktech a službách je závislá většina života 

a lidské populace na Zemi.26 Zkoumat stav lesů a identifikovat hlavní příčiny jejich ohrožení 

je velmi důležité z hlediska zachování jejich významných produkčních, environmentálních a 

sociálních funkcí, které budou hrát klíčovou roli pro zdroj příjmů a nezaměstnanost 

v rozvojových zemích, pro boj proti klimatické změně a adaptaci na tuto změnu, stabilizaci 

půd, zadržování vody v krajině a zabránění úbytků biologické rozmanitosti. Ohrožení lesů 
																																																								
20 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - ANNEX 
III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus on the 
Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992, (bod 2, písmeno b) 
21 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007., 
(Příloha, Preambule, Globální cíl 2) 
22 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Preambule, 
písmeno (f) 
23 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, část 
1 
24 MATĚJÍČEK, Jiří. Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti mimoprodukčních 
funkcí lesa. B.m.: VÚLHM, 2003. , str. 52 
25 MACDICKEN, Kenneth G., Phosiso SOLA, John E. HALL, Cesar SABOGAL, Martin 
TADOUM a Carlos DE WASSEIGE. Global progress toward sustainable forest 
management. Forest Ecology and Management. 2015, 352, 47–56. ISSN 03781127. , strana 
47 
26 UN. United Nations strategic plan for forests, 2017-2030. 2017, I., A., 1. 
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nelze spatřovat pouze v nepřiměřeném ekonomickém tlaku na těžbu lesa pro využití dřevní 

hmoty, ale především bude nutné najít rovnováhu mezi změnou ve využití lesní půdy na 

půdy zemědělskou, jelikož zemědělství je stále největší příčinou odlesňování.27 V budoucnu 

se však dá očekávat sílící tlak na lesy s ohledem na odhadované zvýšení lidské populace na 

9 miliard do roku 2050, a s tím související nutnost zajištění potravinové bezpečnosti.28 

 

V posledních 28 letech stav lesů zaznamenal značnou proměnu, a i když byl 

zaznamenám pozitivní vývoj vedoucí ke zmenšení rychlosti odlesňování o polovinu, stále 

dochází vlivem lidské činnosti ke ztrátám lesní plochy v celosvětovém měřítku. V roce 1990 

činila plocha lesů 4 128 milionů hektarů, ale do roku 2015 se tato plocha zmenšila na 3 999 

milionů hektarů, což představuje pokles procentuálního pokrytí celosvětové zemské plochy 

z 31.6 % v roce 1990 na 30.6 % v roce 2015. Mezi lety 1990 a 2015 tak došlo ke ztrátě 129 

milionů hektarů lesa, ale rychlost odlesňování se na konci tohoto období se snížila na 

polovinu a mezi lety 2010 a 2015 činila 3.3 milionů hektarů lesa i po započítání ročních 

přírůstků lesa činících 4.3 milionů hektarů lesa ročně. Z hlediska zaměření právní regulace 

je významné i hledisko geografického výskytu míry odlesnění, které bylo největší 

v tropických a subtropických oblastech, zejména v Africe a Jižní Americe, přičemž úbytek 

lesů v přepočtu na obyvatele lze zaznamenat ve všech částech světa, kromě lesů mírného 

pásma. S ohledem na kvalitu funkcí a služeb poskytovaných lesy je rovněž důležité, že 

zatímco rozloha přírodních lesů stále klesá, rozloha vysázených lesů mezi lety 1990 a 2015 

vzrostla přibližně o 105 milionů hektarů.29  

 

Ve vztahu k environmentálním funkcím lesa lze uvést, že v roce 2015 původní lesy 

tvořily 33 % všech světových lesů,30 rozloha lesů určená pro ochranu biodiverzity pak činila 

celkových 13 % a pod právní úpravou chráněná území spadalo 17 % světových lesů, což je 

651 milionů hektarů lesa.31 K ochraně půdy a vody je pak vyčleněna až jedna třetina rozlohy 

																																																								
27 UN-FAO. State of the world’s forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges 
and opportunities. 2016. ISBN 9789251092088. , strana 2 
28 UN-FAO. State of the world’s forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges 
and opportunities. 2016. ISBN 9789251092088. , strana 2 
29 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 3  
30 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 28 
31 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 29 
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světových lesů a až 40 % všech lesů mají sloužit dalším ekosystémovým a společensko-

kulturním účelům.32 V návaznosti na roli lesů v boji proti klimatické změně lesy v letech 

2011 až 2015 ukládaly průměrně 2.1 gigatun oxidu uhličitého CO2 ročně, zatímco emise 

vzniklé odlesněním se podařilo v tomto období snížit o čtvrtinu z 3.9 gigatun na 2.9 gigatun 

ročně. Pokud se vezmou v úvahu ukládání uhlíku a emise vzniklé odlesňováním jsou lesy 

čistým zdrojem emisí, které sice v období 2011 až 2015 činily v průměru 0.8 gigatun oxidu 

uhličitého, ale je to polovina emisí vytvořených v letech 2001 až 2010.33 Do budoucna se je 

tak potřeba zaměřit se na to, že stále větší úlohu při propadech uhlíku představují vysázené 

lesy, a že degradace lesů je v čím dál větší míře příčinnou emisí, která tvořila v letech 2011 

až 2015 čtvrtinu celkových emisí lesů, což je dvojnásobek než předchozím období 1990 až 

2000.34  

Ve vztahu k ekonomickému využití lesa byla produkční funkci lesa věnována 

rozloha o výměře 1,2 miliard hektarů s tím, že polovina této rozlohy připadla na země 

s vysokými příjmy a multifunkčnímu využití byla celosvětově vyhrazena rozloha okolo 1 

miliardy hektarů, přičemž dvě třetiny této plochy lze nalézt v ekonomicky rozvinutých 

zemích. Samotná produkce dřevní hmoty dosáhla přibližně 3 miliard m3, což představuje 

okolo 0,6 % celkových zásob dřeva.35 S ohledem na klimatickou změnu se v budoucnu se dá 

očekávat zvýšená poptávka pod dřevě, jakožto obnovitelném přírodním zdroji, jenž lze 

využít i k energetickým účelům.36 

 

Mezi nejvýznamnější globální příčiny odlesňování způsobené člověkem patří 

především zemědělství a dále pak těžba dřeva, výstavba infrastruktury, rozšiřování lidských 

obydlí a těžba nerostných zdrojů, přičemž je důležité zkoumat i nepřímé příčiny, jako je 

například nedostatečná právní regulace ochrany lesa. Zemědělství jako přímá příčina 

způsobující změny ve využití půdy v celosvětovém měřítku je zodpovědné za přibližně 80 % 

																																																								
32 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 31  
33 UN-FAO. FAO assessment of forests and carbon stocks, 1990–2015. Reduced overall 
emissions, but increased degradation. 2015. , strana 1 
34 UN-FAO. FAO assessment of forests and carbon stocks, 1990–2015. Reduced overall 
emissions, but increased degradation. 2015. , strana 2 
35 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 33 
36 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 34 
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úbytku lesní plochy.37 V tropických a subtropických zemích pak velkoplošné komerční 

zemědělské hospodaření pak způsobuje okolo 40 % odlesnění, místní zemědělské 

hospodaření zajišťující lokální obživu pak 33 %, výstavba infrastruktury 10 %, rozšiřování 

lidských obydlí rovněž 10 %, a konečně těžba nerostných zdrojů je zodpovědné za 7 % 

ztráty lesů.38 Rovněž samotná těžba dřeva a aktivity s ní spojené zapříčiňují 70 % celkové 

procent degradace lesů na území Latinské Ameriky a tropických oblastí Asie.39 

 

Vývoj stavu lesů zaznamenal značnou proměnu a lesy stále tvoří druhý 

nejrozšířenější typ krajinného pokryvu souše, po půdě využívané k zemědělským účelům. 

Přestože míra a rychlost ztráty lesa ve světě nadále zpomalují v důsledku nižší míry 

odlesnění v tropických oblastech a stabilní či zvětšující se rozlohy lesů mírného pásu a pásu 

severského jehličnatého lesa (tajgy), lesy nezanedbatelně ubývají právě v tropech, 

především v Jižní Americe a v Africe.40 Úbytek lesa je kromě jeho přirozeného šíření 

nahrazován také zalesňování původně nelesní půdy, vlivem ekonomických nástrojů 

v podobě dotačních titulů, přičemž uměle založené lesy mohou mít i nepříznivý vliv na 

místní půdní organismy nebo další vegetaci. 41  Rovněž velkým problémem se stává 

degradace samotných lesů, které pak nejsou schopny naplňovat všechny své funkce.42 

S ohledem na výše uvedené, právní úprava spojená s ochranou a trvale udržitelným 

užíváním lesa bude muset do budoucna překonat nedostatky v poskytování efektivních 

nástrojů pro regulaci změn ve využití půdy, k zabránění nelegální těžby a ve vymahatelnosti 

lesního práva, tak aby samotná nedostatečná právní úprava nebyla považována za jednu 

z hlavních nepřímých příčin odlesňování.43 

 

																																																								
37 KISSINGER, Gabrielle, Martin HEROLD a Veronique DE SY. Drivers of deforestation 
and forest degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers. 2012. , strana 5 
38 UN-FAO. State of the world’s forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges 
and opportunities. 2016. ISBN 9789251092088. , strana X 
39 KISSINGER, Gabrielle, Martin HEROLD a Veronique DE SY. Drivers of deforestation 
and forest degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers. 2012. , strana 5 
40 PLESNÍK, Jan. Mění se lesy ve světě? Živa. 2016, 3. , strana LX 
41 PLESNÍK, Jan. Mění se lesy ve světě? Živa. 2016, 3. , strana LX - LXI 
42 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 21 
43 UN-FAO. State of the world’s forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges 
and opportunities. 2016. ISBN 9789251092088. , strana 35 
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1.3 Definice lesa, ochrany lesa a jeho užívání  

 

Pro vymezení samotného předmětu ochrany je důležité vymezit definici lesa, která se 

však liší napříč mezinárodními dokumenty i jednotlivými národními právními řády. 

V průběhu historického vývoje bylo v lesnických dokumentech, dokumentech z oblasti 

ochrany přírody a krajiny a v odborné literatuře uveřejněno více než 800 definic lesa, které 

však neposkytovaly kvantitativní kritéria a jednoznačné vymezení typu krajinného 

pokryvu.44 Přestože lesy jsou různých typů a struktur a najít společnou definici je velmi 

problematické, nejvíce rozšířená definice lesa byla formulována Organizací pro výživu a 

zemědělství (Food and Agriculture Organization dál jen „FAO“), která je přijímána i 

v rámci režimů jednotlivých mezinárodních úmluv na ochranu jednotlivých složek životního 

prostředí.45  

 

Na základě této definice se lesem rozumí: „Pozemek se stromovým pokryvem (nebo 

ekvivalentní úrovní zakmenění) více než 10 % plochy větší než 0,5 ha. Stromy by měly být 

schopny v dospělosti dosáhnout minimální výšky 5 m in situ. Může se skládat buď z 

uzavřeného lesního útvaru, kde stromy různých etáží a podrost pokrývají vysokou část 

pozemku nebo z otevřeného lesního útvaru se stálým vegetačním krytem, který koruny 

stromů pokrývají z více jak 10 %. Mladé porosty z přirozené obnovy a všechny plantáže 

založené pro lesnické účely, které mohou korunami ještě dosáhnout 10% pokryvnosti nebo 

stromy o výšce 5 m, jsou zahrnuty do lesa, jako jsou oblasti normálně tvořící části lesních 

oblastí, které jsou dočasně odlesněny v důsledku lidského zásahu nebo přírodních příčin, ale 

kde se očekává opětovný návrat lesa.  

Zahrnuje: Lesní školky a semenné sady, které tvoří integrální část lesa, lesní cesty, 

vykácené linky, protipožární pásy a další malé nezalesněné oblasti uvnitř lesních celků, lesy 

v národních parcích, přírodních rezervacích a jiných chráněných oblastech speciálního 

environmentálního, vědeckého, historického, kulturního nebo duchovního zájmu, větrolamy 

se stromy na ploše větší než 0,5 ha a šíří větší než 20 m. Plantáže gumovníku a porosty dubu 

korkového se započítávají.  

Nezahrnuje: Pozemky převážně využívané pro zemědělské účely“.46 

																																																								
44 PLESNÍK, Jan. Mění se lesy ve světě? Živa. 2016, 3. , strana LX 
45 PLESNÍK, Jan. Mění se lesy ve světě? Živa. 2016, 3. , strana LX 
46 UN-FAO. FRA 2000 on definitions of forest and forest change [online]. 2000 [vid. 2017-
03-27]. Dostupné z: http://www.fao.org/docrep/006/ad665e/ad665e06.htm, překlad z 
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Výše uvedená definice představená FAO je založena na hledisku dlouhodobého 

využití území, nikoliv na současném stavu vegetace a nezahrnuje porosty založené pro 

zemědělskou výrobu, jako např. sady, chmelnice a nejrůznější zemědělsko-lesnické 

ekosystémy (např. kávové nebo kakaové plantáže s krycími stromy či lesy pravidelně 

spásané dobytkem). Definice se snaží dávat dostatečně široký prostor pro zahrnutí všech 

forem a druhů lesa, ale je předmětem kritiky ze strany odborníků, podle nichž je 10% zápoj 

korunového patra příliš nízký, protože les v tomto pojetí zahrnuje i hustší australský nebo 

africký buš.47 V rámci hledání shody na definici lesa na úrovni OSN byla v režimu Úmluvy 

o biologické rozmanitosti prosazována definice, která by více odpovídala ekosystémovému 

přístupu a les by nebyl vnímán pouze jako skupinu stromů na určité ploše, ale jako funkční 

ekosystém, avšak takový přístup nenašel podporu.48 

 

V českém právním řádu se lesem rozumí: „lesní porosty s jejich prostředím a 

pozemky určené k plnění funkcí lesa“,49 těmito lesními porosty jsou pak „stromy a keře 

lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa“,50 funkcemi se pak rozumí 

„přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční“.51 Tato 

zvolená varianta definice umožňuje chápat les v jeho širších souvislestech, jelikož vyjadřuje 

význam synergie mezi lesy a jejich prostředím, které je předpokladem pro jejich zachování a 

obnovu.52 V návaznosti na postupnou změnu v nahlížení na funkce lesů se může výše 

uvedená definice jevit jako limitující v tom ohledu, že se nezabývá lesem jako 

ekosystémem, což může být problematické při oceňování funkcí lesa.53  

 

																																																																																																																																																																											
MATĚJÍČEK, Jiří. Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti mimoprodukčních funkcí 
lesa. B.m.: VÚLHM, 2003. , strana 6  
47 PLESNÍK, Jan. Mění se lesy ve světě? Živa. 2016, 3. , strana LX 
48 PLESNÍK, Jan a František PELC. Současný stav a výhled lesů ve světě a v Evropě. 
Ochrana přírody. 2011, 4, 28–32. , strana 28 
49 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, (§ 2, písmeno a) 
50 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, (§ 2, písmeno c) 
51 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, (§ 2, písmeno b) 
52 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 4 
53 MATĚJÍČEK, Jiří. Vymezení základních pojmů a vztahů z oblasti mimoprodukčních 
funkcí lesa. B.m.: VÚLHM, 2003. , strana 6 
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Výkladové a aplikační problémy mohou vyvstat především ohledně poměru mezi 

pojmy “pozemky určené plnění funkcí lesa” a „lesní porost“, a zároveň se zařazením 

„prostředí lesních porostů“ do pojmu „les“.54 Z lesnického hlediska by se pod pojem 

prostředím lesních porostů dalo zařadit vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

porostu, jako voda a ovzduší, avšak z právního hlediska tento koncept naráží na vymezení 

předmětu vlastnického práva vlastníka lesa, jelikož tyto složky jsou v prostředí lesa 

považovány za věci společné a z předmětu vlastnického práva vyloučené.55 Pro určení výše 

uvedeného poměru mezi dvěma pojmy je určující rovněž vlastnické hledisko, kdy 

vlastníkem lesa je vždy vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa, přičemž “lesem” je 

pozemek určený k plnění funkcí lesa, bez ohledu na to, zda na něm roste či neroste lesní 

porost.56 Přes tyto aplikační problémy lze považovat tuto zvolenou variantu definice, která 

vyjadřuje v obecné rovině jednotu pozemků a porostů s jejich prostředím,57 v souladu i se 

soukromoprávním pojetím v občanském zákoníku,58 a především jako významnou ve vztahu 

k povinnostem vyplývajích ze zákona o lesích, jenž se tak vztahují na les v jeho komlexním 

pojetí.  

 

Ochranou lesa pak zákon o lesích rozumí „činnosti směřující k omezení vlivu 

škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků 

jejich působení“,59 přičemž za účelem naplnění cíle zákona o lesích je nutné nahlížet na 

ochranu lesů komplexněji a začlenit sem i činnosti spojené s hospodařením v lese a při 

obecném užívání lesů, včetně souvisejících zákazů, příkazů a omezení.60 V českém právním 

řádu je za účelem zachování lesa vlastnické právo spojeno s povinností vlastníka lesa les 

užívat, tedy v lese za tímto účelem hospodařit a vyvíjet činnosti k jeho ochraně.61 S ohledem 

																																																								
54 FLORA, Martin. Několik poznámek k pojmu „les" podle § 2, písm. a) Lesního zákona. 
Lesnická práce. 2001, 80(3).  
55 FLORA, Martin. Několik poznámek k pojmu „les" podle § 2, písm. a) Lesního zákona. 
Lesnická práce. 2001, 80(3).  
56 FLORA, Martin. Několik poznámek k pojmu „les" podle § 2, písm. a) Lesního zákona. 
Lesnická práce. 2001, 80(3).  
57 PEKÁREK, Milan a kolektiv. Pozemkové právo. Učebnice P. Brno: Masarykova 
univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8. , strana 344 
58 ČR. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpsiů. 2012. § 507 
59 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 2 písmeno e) 
60 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 5  
61 FRANKOVÁ, Martina a kolektiv. Úvod do pozemkového práva. Praha: Eva Rozkotová 
Publishing, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. , strana 209 - 210 
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na polyfunkční význam lesů pro celou společnost je vlastnické právo lesa omezeno 

institutem obecného užívání lesa, které je založeno na právu veřejnosti na užívání lesů62 

v podobě vstupu do lesa a sběru lesních plodů a suchou na zemi ležící klest pro vlastní 

spotřebu, přičemž jsou stanoveny podmínky pro ochranu lesa v rámci těchto činností.63  

1.4 Definice trvale udržitelného hospodaření s lesy a jeho význam  

 

V současnosti je v přijatých strategických lesnických dokumentech stále 

zdůrazňován význam trvale udržitelného hospodaření se všemi druhy lesů, jako základní 

předpoklad pro zachování, odolnost a produktivitu tohoto obnovitelného přírodního zdroje.64 

Udržitelné hospodaření v lesích prodělalo historický vývoj a jeho podrobný význam se mění 

v souvislosti s proměnlivým pohledem na akcentaci různých funkcí lesů s přínosem pro 

celou společnost. S ohledem na využívání lesního přírodního bohatství je však společným 

rysem udržitelného hospodaření uznání ekonomických, environmentálních a společenských 

hodnot, pro jejichž zachování je zapotřebí najít rovnováhu mezi potřebami společnosti a 

schopností obnovy lesních ekosystémů takovým způsobem, aby byly přínosy lesů zachován 

i pro budoucí generace.65 

 

V obecné rovině je koncept trvale udržitelného rozvoje jedním ze základních 

principů i v oblasti právní regulace ochrany životního prostředí, který byl poprvé detailně 

představen ve zprávě Naše společná budoucnost (Our Common Future) Komise OSN 

vedené Gro Harlem Brundtlandovou v roce 1987 a postupně byl začleněn do právních 

norem na mezinárodní i národní úrovni.66 V návaznosti na tyto dokumenty byl v české 

právní úpravě trvale udržitelný rozvoj definován jako „rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom 

																																																								
62 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 19 
63 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 333 
64 UN-ESC. Report of the United Nations Forum on Forests on its 2017 special session. 
E/2017/10– E/CN.18/SS/2017/2. 2017. , Annex I, I, bod B, 7. 
65 MACDICKEN, Kenneth G., Phosiso SOLA, John E. HALL, Cesar SABOGAL, Martin 
TADOUM a Carlos DE WASSEIGE. Global progress toward sustainable forest 
management. Forest Ecology and Management. 2015, 352, 47–56. ISSN 03781127. , strana 
47 
66DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 7  
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nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.67 Tento koncept 

je postaven na rozvoji ekonomiky, technologií, lidské a občanské společnosti, přičemž 

dalším předpokladem je zajištění přednostního využívání obnovitelných přírodních zdrojů, 

které jsou zároveň chráněny před nadměrným využíváním a degradací.68 

 

Sektor lesního hospodářství je charakterizován jako jeden z nejkonzervativnějších 

oborů, v rámci něhož docházelo velmi pozvolně k posunu k současné koncepci trvale 

udržitelného hospodaření v lesích, který je založen na poznání stavů lesů, principu trvalosti a 

setrvalém užitku dřevní hmoty.69 Prvotní etapa vývoje založená na kořistnickém principu a 

neomezeném užívání byla ukončena v některých státech prvními právními reformami v 

druhé polovině 18. století, avšak již v průběhu 60. let minulého století se projevily 

nedostatečné samovolné účinky lesů pro zajištění veřejných zájmů a vyvstala potřeba 

kontrolovaně obhospodařovat celospolečenské funkce lesa. 70  V následující desetiletích 

v důsledku pokračujícího poškozování životního prostředí začala diskuze o narovnání 

vztahů mezi dřevní produkcí a dalšími celospolečenskými funkcemi a environmentální 

strategie přijaté na mezinárodní úrovni ovlivnily i podobu lesnických strategií a význam 

trvale udržitelného lesního hospodaření.71  

 

Na mezinárodní úrovni se prosadila definice, podle které je v současné době 

udržitelné hospodaření v lesích chápáno „jako dynamický a rozvíjející se koncept, který míří 

k zachování a podporu ekonomických, sociálních a environmentálních hodnot všech druhů 

lesů k prospěchu současných a budoucích generací.“72  

 

																																																								
67 ČR. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpsiů. 1992, § 6 
68 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 7 
69 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , strana 12 
70 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , strana12 
71 VYSKOT, Ilja. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 2003. ISBN 80–7212–264–9. , strana 12 
72 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007, IV. 
Global objectives on forests 5. překlad: „Sustainable forest management, as a dynamic and 
evolving concept, aims to maintain and enhance the economic, social and environmental 
values of all types of forests, for the benefit of present and future generations.“.  
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V rámci celoevropské úrovně došlo k dohodě nad významem trvale udržitelného 

lesního hospodaření na 2. ministerské konferenci na ochranu evropských lesů v Helsinkách 

roku 1993, kde bylo podrobněji popsáno jako „hospodaření s lesy a lesními plochami a 

jejich využívání takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zachována jejich 

biologická rozmanitost, produktivita, schopnost regenerace, vitalita a schopnost plnit v 

současnosti i budoucnosti důležité ekologické, hospodářské a sociální funkce na místní, 

státní i celosvětové úrovni, aniž by tím byly poškozeny jiné ekosystémy“.73  

 

V české právní úpravě pak je na principech trvale udržitelného lesního hospodaření 

postaven samotný zákon o lesích, jehož účelem je „stanovit předpoklady pro zachování 

lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku 

životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného 

hospodaření v něm“.74 Vymezení tohoto účelu tak zdůrazňuje celospolečenský význam lesů 

jdoucí nad rámec lesa jako předmětu vlastnictví a je tak na les nahlíženo jako na složku 

životního prostředí, jejíž ochrana do budoucna je spojena s věřejným zájmem a přiměřenými 

zásahy do vlastnického práva.75  

 

Trvale udržitelné hospodaření v lesích a samotné lesy jako obnovitelný přírodní zdroj 

s mnoho funkcemi přínosnými pro celé lidstvo hrají rovněž důležitou roli pro celkový trvale 

udržitelný rozvoj všech zemí, obzvláště pak zemí rozvojových. Trvale udržitelné 

hospodaření v lesích je tak i významnou součástí nového globálního rámce udržitelného 

rozvoje „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030“ (Transforming 

our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)76, který byl přijat na 70. 

zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku v roce 2015.77 Tento právně nezávazný 

rámec stanovuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), kterých má být dosaženo 

prostřednictvím 169 dílčích cílů. Ve vztahu k lesům je nejvýznamnější 15. cíl udržitelného 

																																																								
73 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, ‘Hospodaření v Lesích Na 
Principech Trvalosti a Vyrovnanosti’., strana 2 
74 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 1 
75 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 1-2 
76UN-GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 2015 
77 UN. The Sustainable Development Agenda [online]. 2016 [vid. 2017-06-28]. Dostupné 
z: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
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rozvoje, podle něhož má mezinárodní společenství „Chránit, obnovovat a podporovat 

udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat 

rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek 

biodiverzity“. 78  Jedním z dílčích cílů 15.2 pak je „Do roku 2020 podpořit zavádění 

udržitelného hospodaření se všemi typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a 

podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě“.79 Úloha lesů bude klíčová i pro 

dosažení dalších cílů zaměřených především na boj proti rozšiřování pouští a degradaci 

půdy,80 opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavení ztráty biodiverzity 

a degradace přirozeného prostředí81 i na opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích 

dopadů.82 Význam lesů a lesnictví pro dosažení cílů globálního rámce udržitelného rozvoje 

Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 potvrdila i Durbanská deklarace – vize lesy a 

lesnictví do roku 2050, která byla přijata na XIV. Světovém lesnickém kongresu v roce 

2015.83 

 

S postupným zaváděním principů trvale udržitelného lesního hospodaření vznikla 

potřeba nalézt nástroj, s jehož pomocí by bylo možné vyhodnocovat účinnost přijatých 

politik a právní úpravy k jeho prosazení. Za tímto účelem jsou na různých úrovních 

definovány indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích, které komplexním 

způsobem poskytují informace o stavu jeho zajištění a o nutných opatřeních do budoucna.84 

																																																								
78 UN-GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 2015, 
Cíl udržitelného rozvoje 15 
79 UN-GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 2015, 
Dílčí cíl 15.2. 
80 UN-GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 2015, 
Dílčí cíl 15.3  
81 UN-GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 
2015,15.5. 
82 UN-GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 2015, 
Cílů udržitelného rozvoje 13. 
83 UN-FAO. Durban Declaration 2050 vision for forests and forestry [online]. 2015 
[vid. 2017-06-12]. Dostupné 
z: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_draf
t.pdf 
84 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 15 
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Organizace pro výživu a zemědělství FAO sestavila sadu harmonizovaných indikátorů na 

mezinárodní úrovni, mezi které byly zařazeny následující kategorie: rozloha lesních zdrojů, 

stav biodiverzity, zdraví a životaschopnost lesů, produkční funkce lesních zdrojů, ochranné 

funkce lesních zdrojů, socioekonomické funkce lesů, právní a institucionální rámec 

k zajištění trvale udržitelného hospodaření. 85  Význam indikátorů trvale udržitelného 

hospodaření v lesích byl potvrzen i na evropské úrovni, a to Ministerskou konferencí o 

ochraně lesů v Evropě (the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), 

která k prosazení těchto principů přijala první kritéria již v roce 1998 a naposledy rozšířila 

jejich počet v roce 2015.86 

 

1.5 Principy mezinárodního práva životního prostředí ve vztahu k využívání 

lesa jako přírodního zdroje 

 

Na postavení lesa jako přírodního zdroje mají zásadní vliv zásady a principy ochrany 

životního prostředí, které se promítají do odpovědnosti států za ochranu lesa a prosazování 

udržitelného hospodaření v lesích. Všechny principy ochrany životního prostředí však 

nemají povahu právních zásad, jelikož by musely být zakotveny již v současném právu nebo 

by musely sloužit jako všeobecně přijímané zásady pro tvorbu a interpretaci práva životního 

prostředí na různých úrovních.87 Na mezinárodní úrovni při řešení mezer v mezinárodních 

smluvních normách hrají důležitou roli rovněž obyčejová pravidla, jako zákaz poškozování 

životního prostředí přesahující hranice států, které jsou však postupně včleňovány do 

samotných environmentálních mezinárodních smluv. Obecné právní zásady jsou v oblasti 

mezinárodního práva životního prostředí pak ve většině případů uznány v podobě 

obyčejového práva.88 

 

																																																								
85 UN-FAO. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests 
Changing? 2016. ISBN 978-92-5-109283-5. , strana 23 
86 FOREST EUROPE. Madrid Ministerial Declaration - 25 years together promoting 
Sustainable Forest Management in Europe - 7th Ministerial Conference. 2015 
87 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. ., strana 49 
88 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 118 
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Ve vztahu k mezinárodní ochraně lesa hraje významnou roli princip suverénního 

práva států nad svým přírodním bohatstvím (sovereignity over natural resources), který je 

spojen s právem státu nakládat s přírodními zdroji podle svého uvážení, pokud využívání 

takových zdrojů nepoškozuje životní prostředí mimo území tohoto státu.89 Mezinárodní 

snahy o uzavření právně závazného právního dokumentu jsou přitom neúspěšné právě z 

důvodu obav států s lesním přírodním bohatstvím o nepřiměřený zásah do jejich 

suverénního práva s dopadem na ekonomický rozvoj.90  K překonání výše uvedeného 

principu bylo v průběhu vyjednávání závazné úmluvy ze strany rozvinutých států 

prosazováno řešení, které spočívá v nahlížení na lesy jako na společný přírodní zdroj lidstva 

neboli veřejného statku (global commons), na jehož zachování má zájem celé společenství.91 

Z využívání funkcí lesa jako přírodního zdroje, především těch environmentálních, má 

užitek celé společenství, a aby nedošlo k jeho zničení kvůli nadměrnému využívání ze strany 

mnoha subjektů (tzv. tragédie obecní pastviny - tragedy of the commons), je zároveň nutné 

stanovit podmínky ochrany.92 Lesy jsou však specifickým přírodním zdrojem, který nespadá 

do kategorie sdílených zdrojů několika státy (shared resources) nebo společných zdrojů 

(common resources), ale do přírodních zdrojů spadající pod suverénní právo státu, na jehož 

území se nachází a z tohoto hlediska mezinárodní právo neposkytuje dostatečné záruky 

k jejich ochraně a trvale udržitelného využívání.93  

 

Lesy jsou tedy specifickým druhem přírodního bohatství, jenž se sice nachází na 

území jednotlivých států a je s nimi nakládáno v rámci suverénního práva států, ale svými 

funkcemi jsou přínosné pro celé lidstvo, na jejichž ochraně má zájem celé mezinárodní 

společenství. Za účelem prolomení suverenity svrchovaného práva státu a zajištění 

mezinárodní ochrany tohoto zvláštního druhu přírodního bohatství, lze do protikladu 
																																																								
89 SCHRIJVER, Nico a Friedl WEISS. International law and sustainable development: 
principles and practice. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004. ISBN 9789004141735. , 
strana 19 
90 HUMPHREYS, David. The elusive quest for a global forests convention. Review of 
European Community and International Environmental Law. 2005, 14(1), 1–10. 
ISSN 09628797.  
91 HUMPHREYS, David. The elusive quest for a global forests convention. Review of 
European Community and International Environmental Law. 2005, 14(1), 1–10. 
ISSN 09628797., strana 1  
92 HARDIN, Garret. The tragedy of the commons. Science. 1968, 162(3859), 1243–8. , 
strana 1244-1245 
93 BIRNIE, Patricia W., Alan E. BOYLE a Catherine REDGWELL. International law and 
the environment. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780198764229. , strana 
191 
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postavit koncept, podle něhož jsou lesy považovány za přírodní zdroj “společného zájmu” 

(common concern). 94  Tento koncept se začal prosazovat v mezinárodním právu jeho 

začlením do mezinárodních úmluv zaměřených na ochranu složek životního prostředí, jako 

jsou klimatický systém Země a biologická rozmanitost, jelikož řádné fungování klimatu a 

zachování biodiverzity je rovněž ve společném zájmu všech států. Společný zájem se přitom 

nevztahuje přímo na přírodní zdroj jako takový, ale spíše k zájmu na jeho ochraně.95 Ve 

vztahu k odpovědnosti států začlenění tohoto konceptu do mezinárodních úmluv není 

pouhou proklamací, jelikož je touto cestou koncept předkládán mezinárodnímu společenství 

na vědomí, což je zárukou jeho dalšího rozvoje a zvýšení odpovědnosti států, které spočívá 

v možnosti vymáhání ochrany těchto přírodních zdrojů u orgánů těchto úmluv.96 Zakotvení 

konceptu společného zájmu do mezinárodních úmluv je rovněž důležité pro nalezení shody 

o tom, jaký přírodní zdroj nebo složka životního prostředí má spadat do této kategorie, což 

by v případě lesů vedlo k vyjasnění odpovědnosti států za jejich zachování. Širší začlenění 

do mezinárodních environmentálních úmluv je důležité pro rozvoji tohoto konceptu a jeho 

schopnost být přijímán v rámci obyčejového práva s účinky erga omnes vůči všem členům 

mezinárodním společenstvím, tedy i mimo okruh smluvních stran příslušných úmluv.97 

Prosazování konceptu společného zájmu celého mezinárodního společenství na ochraně 

zdrojů přírodního bohatství a jednotlivých složek životního prostředí tak má perspektivu 

rozšířit mezinárodní odpovědnost všech států vůči životnímu prostředí a v tomto ohledu do 

míry nastavit limity suverénního práva státu na využívání přírodního bohatství.98  

 

Na režim konceptu společného zájmu a balancování na pomyslných hranicích 

suverenity států nad přírodními zdroji navazují i další principy uplatňované na mezinárodní 
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úrovni, které jsou založené na mezinárodní spolupráci a spravedlivém rozložení nákladů, 

které vznikají v souvislosti s opatřeními k ochraně životního prostředí a jeho 

institucionálním zajištěním.99 Jedním z těchto principů je princip „společné, ale rozdílné 

odpovědnosti“ (common but differentiated responsibilities), který je založen na faktu, že 

ačkoliv jsou rozvinuté a rozvojové země společně odpovědné za současný celosvětový stav 

životního prostředí, náklady na jeho ochranu nemohou být rozloženy stejnou měrou, jelikož 

nedisponují stejnými finančními prostředky a technickými kapacitami v boji proti 

environmentálním hrozbám.100 Princip společné, ale rozdílné odpovědnosti je tedy postaven 

na uznání společného cíle a zájmu chránit určitý přírodní zdroj nebo složku životního 

prostředí, což je spojeno s odpovědností států a odpovídajícími závazky, přičemž náklady na 

konkrétní opatření a míra jednotlivých závazků mají odpovídat stupni hospodářského 

rozvoje a nemají zabraňovat ekonomickému rozvoji méně vyspělých států do budoucna.101 

Ačkoliv tento princip není součástí obyčejového mezinárodního práva, postupně se 

prosazuje prostřednictvím přijímaných mezinárodních úmluv a je základním prvkem režimu 

na ochranu klimatického systému země.102 Ve vztahu k lesnímu přírodnímu bohatství by 

začlenění principu do mezinárodního režimu ochrany lesa mohlo prolomit neúspěch 

vyjednávání právně závazné mezinárodní dohody, který spočíval v neochotě rozvojových 

států omezit svoje svrchované právo nad tímto přírodním zdrojem na svém území, bez toho 

aby jim byly případné ekonomické ztráty kompenzovány.103 K zajištění lepší ochrany lesů a 

prosazení principů trvale udržitelného rozvoje je přitom zapotřebí, aby princip společné, ale 

rozdílné odpovědnosti, byl interpretován především se zaměřením na uznání odpovědnosti 

																																																								
99 BODANSKY, Daniel, Jutta BRUNNÉE a Ellen HEY, ed. The Oxford Handbook of 
International Environmental Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. 
ISBN 9780199552153. , strana 566 
100 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 131 
101 ABEYSINGHE, Achala C. a Gilberto ARIAS. CBDR as a principle of Inspiring Actions 
rather than Justifying Inaction in the Global Climate Change Regime. In: Oliver Christian 
RUPPEL, Christian ROSCHMANN, Katharina RUPPEL-SCHLICHTING a KONRAD-
ADENAUER-STIFTUNG, ed.  Climate change : international law and global governance. 
1. edition. 2013, s. 926. ISBN 9783832977962. , strana 237 
102 ABEYSINGHE, Achala C. a Gilberto ARIAS. CBDR as a principle of Inspiring Actions 
rather than Justifying Inaction in the Global Climate Change Regime. In: Oliver Christian 
RUPPEL, Christian ROSCHMANN, Katharina RUPPEL-SCHLICHTING a KONRAD-
ADENAUER-STIFTUNG, ed. Climate change : international law and global governance. 
1. edition. 2013, s. 926. ISBN 9783832977962. , strana 238 
103 LONG, Andrew. REDD+, Adaptation, and sustainable forest management: toward 
effective polycentric global forest governance. Tropical Conservation Science. 2013, 6(3), 
384–408., strana 388   



	 25	

všech států za ochranu tohoto přírodního zdroje a rozdílná odpovědnost by se měla projevit 

pouze na rozložení nákladů vzniklých z příslušných opatření.104  

 

V globalizovaném světe je zapotřebí najít účinné nástroje v boji proti globálním 

hrozbám dopadajícím na životního prostředí a v mezinárodním právu se tak vytváří nové 

principy, které nemají jen potenciál zvýšit odpovědnost států za využívání přírodních zdrojů 

na svém území, ale mohou prosadit i odpovědnost všech států za globální přírodní zdroje, 

jejichž zachování je v zájmů všech států. Prosazení prvků sdílené odpovědnosti globální 

odpovědnosti za tyto druhy zdrojů a principu společné, ale rozdílné odpovědnosti dává 

možnost vzniku konceptu „opatrovnické suverenity“ států (custodial sovereignty).105 Tento 

koncept modifikuje suverenitu států nad přírodními zdroji, v tom smyslu, že „opatrovnický 

stát“ (custodial state) nevykonává toto suverénní právo nad tímto specifickým druhem 

přírodních zdrojů bez omezení, ale jsou limitovány zájmem ostatních států na jeho ochraně a 

principem trvale udržitelného rozvoje, spočívající v udržitelném hospodařením s tímto 

zdrojem a ve spolupráci s ostatními státy za tímto účelem.106 Princip trvale udržitelného 

rozvoje hraje významnou roli ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti států za ochranu lesa a 

prosazování trvale udržitelného hospodaření v lesích, jelikož má potenciál zvýšit 

odpovědnost za přírodní zdroje bez ohledu na jejich umístění 107  a rovněž podporuje 

spolupráci států a výměnu informací na mezinárodní úrovni.108  
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2 Mezinárodní úprava ochrany a udržitelného užívání lesů 
	

2.1 Mezinárodní dokumenty se zaměřením na ochranu a trvale udržitelné 

užívání lesů  

2.1.1 Historický vývoj ochrany a trvale udržitelného užívání lesa v rámci OSN  

Nenaplnění snah mezinárodního úsilí směřujícího k přijmutí závazné právní úmluvy, 

která by upravovala a trvale udržitelným využíváním všech druh lesa, je vnímáno jako jedno 

z největších selhání vyjednávání v oblasti mezinárodního práva životního prostředí.109 

Mezinárodní společenství bylo nejblíže dosažení shody takové úmluvy v rámci Konference 

OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala v Rio de Janeiru v Brazílli v roce 1992. 

Tato snaha však ztroskotala na opozici jednotlivých rozvojových států, které se obávaly, že 

přijdou o možnost využívat své přírodní bohatství v podobě dřevní hmoty.110 Proti myšlence 

přijmout univerzální úmluvu na ochranu všech druhů lesa se na mezinárodní úrovni 

postavily především rozvojové státy v čele s Malajsií a Indií, které jsou bohaté na lesy a s 

významným dřevozpracujícím průmyslem. Z důvodů obav těchto států o omezení možností 

jejich ekonomického rozvoje byly odmítnuty snahy uznání lesů jako přírodního bohatství, 

jehož ochrana je společným zájmem lidstva “common concern of humankind” a naopak byly 

prosazeny snahy posílit princip suverénního práva států nad svým přírodním bohatstvím.111  

 

Z výše uvedených důvodů bylo nakonec na konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992 

přijato Právně nezávazné autoritativní prohlášení k principům globální dohody o využívání, 

ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech typů lesů (Non-legally Binding Non-Legally 

Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, 

Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests – dále jen “Principy 

hospodaření v lesích”).112  
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384–408. , str. 386 
110 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , str. 321 
111 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , strana 
35 
112UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - ANNEX 
III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus on the 
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Principy hospodaření v lesích představují první mezinárodní dohodu týkající se 

lesů,113 jejímž hlavním cílem je prosadit principy, které by podpořily udržitelný rozvoj 

hospodaření a ochrany lesů, za účelem zachování všech jejich různorodých a vzájemně 

provázaných funkcí.114 Tato dohoda je významná i tím, že je zaměřena na všechny typy lesů 

na celém světě a to jak na lesy přírodní, tak na lesy nově vysazené.115 Rovněž je zdůrazněna 

naléhavost zachování všech hodnot lesů pro budoucí generace, které budou závislé na 

uspokojování svých potřeb prostřednictvím produktů plynoucích z funkcí lesa jako je dřevní 

hmota, voda, léčivé látky nebo palivo. Mezinárodně tak byly uznány hlavní přínosy lesa pro 

lidskou společnost, kterými se rozumí sociální, ekonomické, ekologické, kulturní, duchovní, 

rekreační a spirituální hodnoty, přičemž byl také zdůrazněn jejich význam pro živočichy, 

zachování biodiversity a jejich schopnost ukládat uhlík. 116  Zvláštní pozornost je již 

věnována využití lesů jako obnovitelného zdroje ve vztahu k energetickému využití 

biomasy, která má být podmíněna udržitelným hospodařením v lesích, včetně uznání 

významu programů na obnovu lesa a zalesňování.117  
 

Z hlediska principů mezinárodního práva Principy hospodaření v lesích uznávají 

suverénní právo států využívat přírodní zdroje v mezích jejich politik ochrany životního 

																																																																																																																																																																											
Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992  
113 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - 
ANNEX III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus 
on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992, Preambule písm. d) 
114 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - 
ANNEX III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus 
on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992, Preambule písm. b) 
115 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - 
ANNEX III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus 
on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992, Preambule písm. e) 
116 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - 
ANNEX III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus 
on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992, Článek 2 písm. b) 
117 UN. Report of the United Nations Conference on Environment and development - 
ANNEX III - Non Legally Binding Authoritave Statement of Principles for Global Consensus 
on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, 
A/CONF.1. 1992, Článek 6, písm. a) 



	 28	

prostředí a potvrzují odpovědnost států nepoškozovat svými aktivitami životní prostředí na 

území nacházející se mimo jurisdikci těchto států.118 Státům je tak dáno právo využívat lesy 

na svém území za účelem naplnění cílů ekonomického rozvoje, přičemž toto využívání musí 

rovněž odpovídat principům trvale udržitelného rozvoje. Rovněž proces odnětí lesních 

pozemků za účelem jejich jiného využití musí respektovat zásady racionálních politik 

stanovených pro změny ve využití půdy.119 Principy hospodaření v lesích předpokládají, že 

mezinárodní snaha spojená s ochranou lesů přinese zvýšené ekonomické náklady a omezení 

možností získat zisk z využití tohoto přírodního bohatství. Tyto náklady by pak měly být 

neseny společně a rovnoměrně mezinárodním společenstvím.120 S tím souvisí i nutnost 

posílení mezinárodní spolupráce a poskytnutí finančních prostředků především rozvojovým 

zemím s význačnou plochou lesa.121 Tyto finanční prostředky mají v rozvojových zemích 

napomoci prosadit činnosti směřující k ochraně původních lesů, prosadit trvale udržitelné 

hospodaření a zamezit odlesňování i degradaci lesní půdy.122  
 

Důležitým prvkem je i důraz na mezinárodní spolupráci, jenž by měla být 

vybudována na základě předešlých institucionálních dohod a mezinárodních mechanismů, 

které již vznikly za účelem podpory celosvětového úsilí k ochraně lesů. 123  V rámci 
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vnitrostátní právní úpravy pak státy mají klást důraz na prosazení principů trvale 

udržitelného hospodaření v lesích, včetně ochrany nejcennějších částí lesa z hlediska jejich 

ekologického významu, ale i všech dalších příslušných hodnot, jejichž jsou lesy nositeli v 

jednotlivých státech.124  

 

Na summitu OSN v Rio de Janeiro byl přijat také dokument s názvem Agenda 21: 

Programme of Action for Sustainable Development125, který představuje akční a strategický 

plán světového společenství směřující k přijetí základních opatření s cílem dosáhnout 

principů udržitelného rozvoje.126 Součástí udržitelného rozvoje celosvětového společenství 

má být i prosazení programu boje proti odlesňování, kterému je věnována celá 11. kapitola 

Agendy 21. Mezi základní cíle této kapitoly patří zvýšení ochrany rozmanité funkce všech 

typů lesů a pozemků určených k plnění funkcí lesa.127 V rámci tohoto cíle je uznána 

ekologická, ekonomická, sociální a kulturní funkce lesů, přičemž za největší problém je 

označená nedostatečná ochrana těchto funkcí prostřednictvím doposud přijatých politik, 

mechanismů na mezinárodní i národní úrovni, z čehož vyplynul apel na přijetí více účinných 

opatření na všech úrovních. 128  Mezi další cíle byl zařazena podpora ochrany lesa a 

udržitelného hospodaření v lesích prostřednictvím nápravných opatření a obnovou lesa.129 

Tento cíl reagoval na potřebu zastavit nekontrolované degradace lesů a přeměny lesních 

ploch v důsledku lidských aktivit, a to především zemědělských aktivit, u kterých již bylo 

zaznamenáno, že vedou ke ztrátě půdy, lesní biodiverzity a vodních zdrojů.130 Ve vztahu k 

ochraně lesů byla rovněž zdůrazněna potřeba brát v potaz hodnotu všech ekonomických i 

ekosystémových služeb, které lesy a lesní půda společnosti přinášejí. Řádné ohodnocení 

všech služeb lesů bylo učeno jako rozhodující pro nalezení rovnováhy mezi ochranou lesa a 

udržitelného ekonomického rozvoje, který je lesy umožněn prostřednictvím zpeněžení 

dřevních a nedřevních produktů, přičemž tak lesy představují potenciál k zvýšení investic a 
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zlepšení zaměstnanost v daném území.131 Ochrana a udržitelné užívání lesa tak byly 

rámcově zařazeny mezi hlavní témata Agendy 21, tedy dokumentu zaměřeného na 

zachycení aspektů udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí v širokém pojetí.132 Z 

tohoto hlediska bylo důležité potvrzení významu ochrany lesů pro zajištění kvality života 

lidí a zdůraznění nutnosti udržitelného hospodaření v lesích jako podmínky pro zachování 

dalších možností ekonomického rozvoje v budoucnu.133  

2.1.2 Rozvoj mezinárodního režimu na ochranu lesů v rámci OSN  

 
Mezinárodní společenství se však po neúspěšném vyjednávání na konferenci v Rio 

de Janeiru nevzdalo myšlenky na přijetí globální úmluvy, která by se týkala ochrany a trvale 

udržitelného hospodaření ve všech typech lesů na celém světě. Na přijetí výše uvedených 

právně nezávazných dokumentů typu soft law navázala další jednání o prosazování ochrany 

lesa a udržitelném hospodaření v lesích v rámci Organizace spojených národů. V letech 

1995 až 2000 byl hlavním aktérem prosazování těchto principů Mezivládní panel na ochranu 

lesů (United Nations Intergovernmental Panel on Forests) a Mezivládní fórum na ochranu 

lesů (Intergovernmental Forum on Forests - IFF), jejichž spojením v roce 2000 vzniklo 

Fórum OSN na ochranu lesů (United Nations Forum on Forests), které je základním 

orgánem koordinující činnosti směřující k přijetí závazné úmluvy na ochran lesů do 

současnosti.134  

 

V roce 1995 Hospodářská a sociální rada OSN přijala rozhodnutí135, kterým vyslyšela 

doporučení Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UN Commission on Sustainable 

Development – CSD) na vytvoření Mezivládního panelu na ochranu lesů (IPF). Tento panel 

měl za úkol dále rozvíjet a navázat na dosažené dohody na mezinárodní úrovni ohledně 

ochrany lesů a prosazovat udržitelný rozvoj lesů. Konečným cílem pak bylo předložení 

dosažení závěrů a doporučení a dalším postupu Komisi OSN pro udržitelný rozvoj v dubnu 
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roku 1997.136 Mezivládní panel o lesích v roce 1997 završil svoje úsilí přijetím Návrhu 

činností pro zachování a trvale udržitelné obhospodařování lesů. 137 V Návrhu činností 

Mezivládní panel o lesích představil základní doporučení spočívající především ve vytváření 

národních lesních programů, které by respektovaly právo států na využívání přírodního 

bohatství, zahrnovaly přístupy udržitelného lesního hospodaření a navazovaly na 

mezinárodní dohody i na příslušné vnitrostátní politiky strategie. Zároveň by národní lesní 

programy měly respektovat výsledky mezinárodní spolupráce, zajistit práva domorodých 

obyvatel a začlenit ekosystémový přistup k ochraně lesa tak, aby bylo umožněno řádné 

ohodnocení všech jeho služeb.138 Návrhy činností rovněž směřovaly k identifikaci hlavních 

příčin odlesňování,139 posílení ochrany lesa v oblastech postižených suchem140 a boje proti 

atmosférickému znečištění s dopadem na lesy.141 Valné shromáždění OSN si bylo nadále 

vědomo potřeby vést dialog o zakotvení ochrany lesů a v roce 1997 rozhodlo o tom, že na 

činnost a doporučení opatření Mezivládního panelu o lesích (IPF) naváže Mezivládní fórum 

na ochranu lesů (IFF).142 Ačkoliv Mezivládní panel o lesích (IPF) i Mezivládní fórum na 

ochranu lesů (IFF) byly úspěšné v identifikaci základních problémů a stanovení opatření k 

ochraně a udržitelnému hospodaření v lesích, nepodařilo se jim prolomit neúspěch z 

konference v Rio de Janeiru a vyjednat na mezinárodní úrovni shodné body, na jejichž 

základě by mohlo dojít k přijetí mezinárodní úmluvy o ochraně všech druhů lesů.143  

 

V tomto ohledu zůstala silná opozice rozvojových států v čele s Indií a Brazílií, a i 

když některé z nich jako Malajsie a Indonésie přijaly pozitivní postoj, snaha rozvinutých 

																																																								
136 IISD. A brief history of the IPF [online]. [vid. 2018-01-19]. Dostupné 
z: http://enb.iisd.org/vol13/1325002e.html 
137 UN-IPF. IPF Proposals for Action [online]. 1997 [vid. 2018-01-19]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/pdf/ipf-iff-proposalsforaction.pdf 
138 UN-IPF. IPF Proposals for Action [online]. 1997 [vid. 2018-01-19]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/pdf/ipf-iff-proposalsforaction.pdf, bod 17 (a) 
139 UN-IPF. IPF Proposals for Action [online]. 1997 [vid. 2018-01-19]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/pdf/ipf-iff-proposalsforaction.pdf, bod 27(a) 
140 UN-IPF. IPF Proposals for Action [online]. 1997 [vid. 2018-01-19]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/pdf/ipf-iff-proposalsforaction.pdf, bod 46 (a) 
141 UN-IPF. IPF Proposals for Action [online]. 1997 [vid. 2018-01-19]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/pdf/ipf-iff-proposalsforaction.pdf, bod 50 (a) 
142 TARASOFSKY, Richard. UN Intergovernmental Forum on Forests Ends - UN Forum on 
Forests to Begin. Environmental Policy and Law. 2000, 30. , strana 32 
143 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , strana 
41 



	 32	

států vedená Evropskou unií a Kanadou k přijetí závazné úmluvy nebyla vyslyšena.144 

Ukázalo se tak nezbytné vytvořit novou platformu, na jejímž základě by mohlo dojít k 

překonání převažujících ekonomických zájmů ve vztahu využívání lesního bohatství.145  

 

V roce 2000 tak bylo založeno rezolucí Hospodářské a sociální rady OSN Fórum 

OSN na ochranu lesů146 (United Nations Forum on Forests – UNFF), které se stalo 

nejvýznamnější platformou pro mezinárodní spolupráci na ochranu lesů do dnešní doby.147 

Hlavním cílem UNFF jako pomocného orgánu je přitom institucionálně zajistit navázání na 

výsledky činnosti a doporučení IPF a IFF a “zajistit hospodaření, zachování a udržitelný 

rozvoj všech typů lesů a posílení dlouhodobých politických závazků k dosažení tohoto 

cíle”.148 Celková mezinárodní snaha koordinovaná v rámci OSN má být pak podpořena 

Mezinárodním ujednáním o lesích (International Arrangement on Forests), které má 

navazovat na doposud dosažené dohody o ochraně lesů a prosazovat jejich implementaci a 

formulovat postup k prosazování těchto cílů do budoucna.149 K posílení institucionální 

spolupráce a za účelem podpory dosažení cílů UNFFF Hospodářská a sociální rada OSN 

rovněž v rezoluci z roku 2000 vyzvala zainteresované orgány v rámci OSN a další 

mezinárodní organizace k založení Partnerství spolupráce o lesích (Collaborative 

Partnership on Forests - CPF).150  

 

Od samotného vzniku UNFF mělo toto fórum za úkol nejen navázat na výsledky 

činnosti IPF a IFF, ale nadále závěry z této činnosti rozvinout prostřednictvím mezinárodní 

spolupráce, včetně mobilizace potřebných finančních a informačních zdrojů, která by 

umožnila tyto závěry začlenit do národních lesnických a dalších předmětných programů.151 

Tato mezinárodní spolupráce měla vést především k dosažení společného porozumění o 
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trvale udržitelném hospodaření v lesích, identifikaci hlavních priorit k ochraně lesů a k 

vnímání problematiky ochrany lesů v širších souvislostech a zvolit integrovaný přístup při 

jejím nalézání jednotlivých řešení.152 Za účelem dosažení politického odhodlání k ochraně 

lesa a prosazení trvale udržitelného hospodaření v lesích mají jednání probíhat nejen na 

úrovni mezinárodních organizací, ale speciální důraz má být kladen na jednání na 

ministerské úrovni a na dialog s regionálními institucemi.153  

 

V roce 2006 došlo k rozšíření Globálních cílů pro lesy a posílení postavení UNFF,154 

a to na základě rozhodnutí zástupců členských států na šestém shromáždění UNFF, kterých 

má být dosaženo na mezinárodní i národní úrovni.155 Prvním globálním cílem je “Zvrátit 

ztrátu lesních ploch”, prostřednictvím “udržitelného hospodaření, včetně ochrany, obnovy 

zalesňování a znovuzalesňování, a zvýšeného úsilí k předcházení degradace lesů”. 156 

Druhým globálním cílem je “podpořit užitky z lesů” a to především podporou 

“ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů lesů, včetně zlepšení životních 

podmínek obyvatelstva závislého na lesích”.157 Třetím globální cílem je “rozšíření plochy 

udržitelně obhospodařovaných lesů” s pomocí “výrazného zvýšení plochy chráněných lesů 

celosvětově a dalších ploch udržitelně obhospodařovaných lesů, a to včetně zvýšení 

produktů mající původ v udržitelně obhospodařovaných lesích”. 158  Čtvrtým cílem je 

“mobilizace finančních zdrojů”, která má zvrátit pokles prostředků z oficiální rozvojové 

pomoci pro udržitelné hospodaření v lesích a najít nové zdroje financování s potenciálem 

výrazně podpořit implementaci udržitelného hospodaření v lesích.159  
 

																																																								
152 UN-ESC. Resolution 2000/35. 2000, Článek 2, písmeno b) 
153 UN-ESC. Resolution 2000/35. 2000,Článek 2, písmeno f) 
154 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , strana 
42 
155 UN-UNFF. Global Objectives on Forests [online]. 2006 [vid. 2018-01-26]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/documents/global-objectives/index.html 
156 UN-ESC. United Nations Forum on Forests, Report of the sixth session, E/2006/42, 
E/CN.18/2006/18. 2006. , Chapter A, 3. 
157 UN-ESC. United Nations Forum on Forests, Report of the sixth session, E/2006/42, 
E/CN.18/2006/18. 2006.  
158 UN-ESC. United Nations Forum on Forests, Report of the sixth session, E/2006/42, 
E/CN.18/2006/18. 2006.  
159 UN-ESC. United Nations Forum on Forests, Report of the sixth session, E/2006/42, 
E/CN.18/2006/18. 2006.  
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Právně nezávazný nástroj o všech typech lesů - Non-Legally Binding Instrument 
on All Types of Forests 
 

V rámci Organizace spojených národů dochází k prosazování udržitelného 

hospodaření v lesích i na základě Právně nezávazného nástroje o všech typech lesů (The 

United Nations forest instrument, nebo také Non-Legally Binding Instrument on All Types of 

Forests), který byl přijat Valným shromážděním OSN poprvé v roce 2007.160 Tento nástroj 

je postaven na dříve sjednaných politikách na národní i mezinárodní úrovni, a má za úkol 

poskytnout státům jednotnou pomoc na cestě k prosazení udržitelného hospodaření v lesích, 

včetně posílení jeho právního zakotvení.161  

Hlavním cílem tohoto nástroje je “a) posílení mezinárodního úsilí na všech úrovních 

k implementaci efektivního udržitelného hospodaření se všemi typy lesů b) posílení role lesů 

k dosažení celosvětově uznaných rozvojových cílů, včetně Rozvojových cílů tisíciletí, včetně 

ohledu na vymýcení chudoby a odpory udržitelnosti životního prostředí c) poskytnout rámec 

pro národní činnost a mezinárodní spolupráci.”162 V širší perspektivě pak nástroj obsahuje 

stejné Globální cíle, které byly stanoveny pro UNFF v roce 2006.163 I když jak vyplývá ze 

samotného názvu jedná se o právně nezávazný dokument, nástroj uznává odpovědnost států 

za udržitelné lesní hospodaření164, představuje významný nástroj pro dosažení shody na 

právně závazné dohodě o ochraně lesů. Těchto Globálních cílů pak mělo být dosaženo do 

roku 2015,165 čehož však nebylo na mezinárodní úrovni dosaženo a mandát tohoto nástroje 

vypršel. V rámci Organizace spojených národů bylo však rozhodnuto o pokračování úsilí 

																																																								
160 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007 
161 UN-UNFF. UN Forest Instrument [online]. 2016 [vid. 2018-01-28]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/documents/un-forest-instrument/index.html 
162 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007, 
Annex, Bod I.  
163 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007, 
Bod IV., 5 
164 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007, 
Annex, Bod II., 2 
165 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007, 
Annex, Bod IV., 5 
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prostřednictvím tohoto nástroje v roce 2015 Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci166, 

kterou byl prodloužen časový rozvrh pro dosažení Globálních cílů pro lesy do roku 2030, 

kterých má být nově dosaženo v souladu s Agendou udržitelného rozvoje OSN do roku 

2030. 167  Důležitým aspektem bylo i potvrzení právní nezávaznosti nástroje který byl 

oficiálně přejmenován na Nástroj OSN pro lesy (The United Nations forest instrument).168 

Nástroj OSN o lesích tak nadále do budoucna zůstává významným nástrojem k prosazování 

udržitelného hospodaření v lesích, včetně posílení jeho právního zakotvení na národní 

úrovni a posílení spolupráce k přijetí právně závazné mezinárodní dohody.  

Mezinárodní ujednání o lesích - International Arrangement on Forests 
 

Významným a ústředním nástrojem z hlediska překonání meziinstitucionální 

rozdrobenosti a sjednocení mezinárodního úsilí k prosazení ochrany lesa a trvale 

udržitelného hospodaření je Mezinárodní ujednání o lesích (International Arrangement on 

Forests), které bylo ustanoveno společně s UNFF v roce 2000.169  

 

Mezinárodní ujednání o lesích představuje základní rámec navazující na 

předcházející dohody o ochraně lesů, včetně Právně nezávazného autoritativního prohlášení 

k principům globální dohody o využívání, ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech typů 

lesů a Agendy 21.170 Má sloužit především k posílení politického odhodlání k implementaci 

dohodnutých postupů, ale má být i základním východiskem pro formulaci nových nástrojů a 

dohod pro ochranu a trvale udržitelné hospodaření v lesích v budoucnu.171 Takové dohody 

členských států uzavřené na základě Mezinárodního ujednání o lesích mají pak ovlivňovat 

směřování činnosti UNFF, které má jeho prosazování institucionálně podporovat. 172 

																																																								
166 UN-GENERAL ASSEMBLY. United Nations forest instrument-Resolution adopted by 
the General Assembly on 22 December 2015-A/RES/70/199. 2015 
167 UN-GENERAL ASSEMBLY. United Nations forest instrument-Resolution adopted by 
the General Assembly on 22 December 2015-A/RES/70/199. 2015 
168 UN-GENERAL ASSEMBLY. United Nations forest instrument-Resolution adopted by 
the General Assembly on 22 December 2015-A/RES/70/199. 2015 
169 UN-ESC. Resolution 2000/35. 2000, Článek 1  
170 UN-ESC. Resolution 2000/35. 2000, Článek 1 
171 UN-ESC. Resolution 2000/35. 2000, Článek 17 
172 UN-ESC. Resolution 2000/35. 2000, Článek 2  
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Výsledkem spolupráce v rámci Mezinárodního ujednání o lesích jsou i další konkrétní 

nástroje na ochranu lesů jako Právně nezávazného nástroje o všech typech lesů.173 

 

Mezinárodní ujednání o lesích dostalo nový mandát pro pokračování po roce 2015, 

přičemž má být jeho úloha do budoucna posílena.174 Do této činnosti vyvíjené na základě 

Mezinárodního ujednání o lesích mají být pak zapojeno samotné Fórum OSN o lesích a jeho 

členské státy, sekretariát UNFF, Partnerství spolupráce o lesích (the Collaborative 

Partnership on Forests - CPF), the Global Forest Financing Facilitation Network a konečně 

Trust Fund for the United Nations Forum on Forests,175 ale tyto instituce mají zahrnout do 

jednání o trvale udržitelném hospodaření v lesích i další partnery, jakými jsou dotčené 

mezinárodní i národní organizace. 176  Rezoluce Hospodářského a sociálního výboru o 

Mezinárodním ujednání o lesích z roku 2015 rovněž upřesnila nejnovější směřování UNFF, 

které se má do budoucna nadále soustředit na poskytování platformy pro rozvoj politiky 

udržitelného hospodaření v lesích a dosažení globálních cílů o lesích mobilizací 

technologických vědeckých a finančních zdrojů.177 K dosažení těchto cílů Fóra OSN o lesích 

má výraznou měrou napomoci činnost Partnerství spolupráce o lesích (CPF), která má 

asistovat při vyváření nových politik.178 Hospodářský a sociální výbor OSN pak především 

rozhodl o tom, že “Fórum OSN o lesích (UNFF), by mělo vypracovat strategický plán pro 

období 2017-2018, který by sloužil jako strategický rámec pro podporu ucelenosti a pomohl 

řídit a zacílit činnost podle o Mezinárodním ujednání o lesích a jeho součástí.”.179 

 

																																																								
173 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007 
174 UN-ESC. International arrangement on forests beyond 2015-Resolution adopted by the 
Economic and Social Council on 22 July 2015-E/RES/2015/33. 2015 
175 UN-ESC. International arrangement on forests beyond 2015-Resolution adopted by the 
Economic and Social Council on 22 July 2015-E/RES/2015/33. 2015, Část I, Článek , 
písmeno b) 
176 UN-ESC. International arrangement on forests beyond 2015-Resolution adopted by the 
Economic and Social Council on 22 July 2015-E/RES/2015/33. 2015, Část I, Článek 1, 
písmeno c) 
177UN-ESC. International arrangement on forests beyond 2015-Resolution adopted by the 
Economic and Social Council on 22 July 2015-E/RES/2015/33. 2015, Část II 
178 UN-ESC. International arrangement on forests beyond 2015-Resolution adopted by the 
Economic and Social Council on 22 July 2015-E/RES/2015/33. 2015, Část VII 
179 UN-ESC. International arrangement on forests beyond 2015-Resolution adopted by the 
Economic and Social Council on 22 July 2015-E/RES/2015/33. 2015, Část XI, bod 38 
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Strategický plán OSN pro lesy na období 2017-2030  
 

Fórum OSN o lesích (UNFF) výše uvedený úkol klíčové povahy splnilo180 a v lednu 

roku 2017 přijalo na svém zasedání Strategický plán OSN pro lesy na období 2017-2030181 

(United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030), který byl tentýž rok následně 

schválen Ekonomickou a sociální radou182 i Valným shromážděním OSN.183  

 

Strategický plán OSN pro lesy se tak stal nejvýznamnějším referenčním rámcem na 

jehož základě dochází ke sjednocení politik a činnosti jednotlivých orgánů v rámci OSN a s 

jehož pomocí jsou formulovány i implementovány nástroje na ochranu lesa a trvale 

udržitelné hospodaření v současnosti i do budoucna.184 Mezinárodní společenství přijalo 

tento nástroj s vědomím toho, že i přes dosavadní snahu v mnoha regionech světa dochází k 

odlesňování a degradaci lesů a to především z důvodů upřednostňování okamžitého 

ekonomického zisku, poptávce po palivu, nerostných surovinách, půdě pro zemědělství, a 

zároveň na potřebu reagovat na rizika spojená s populačním růstem i novými přírodními 

podmínkami v návaznosti na klimatickou změnu.185 Jelikož se jedná o komplexní problém, 

který má příčiny i mimo sektor lesnictví, Organizace spojených národů tak odkazuje na 

nutnost navázat na mezinárodní úmluvy týkající se ochrany biodiverzity, boje proti 

desertifikaci, a především na využití politické odhodlanosti k prosazení opatření ve vztahu 

ke klimatické změně.186 Prosazování principů udržitelného hospodaření v lesích pak má 

																																																								
180 UN-UNFF. UN Strategic Plan for Forests [online]. 2017 [vid. 2018-01-31]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/documents/un-strategic-plan-for-forests-2030/index.html 
181 UN-ESC. Report of the United Nations Forum on Forests on its 2017 special session. 
E/2017/10– E/CN.18/SS/2017/2. 2017.  
182 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017 
183 UN-GENERAL ASSEMBLY. Resolution adopted by the General Assembly on 27 April 
2017: United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030, A/RES/71/285. 2017 
184 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex I, I., A, 2  
185UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex I, I., A, 2  
186 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex I., A, 1 



	 38	

probíhat v souladu s Agendou udržitelného rozvoje do roku 2030,187 jelikož tak lze 

obsáhnout rovnováhy mezi socio-ekonomickými a ekologickými funkcemi lesa.  

 

Strategický plán je pak postaven na 6 Globálních cílech o lesích, kterých má být 

dosaženo prostřednictvím universálních 26 cílů, jejichž povaha je dobrovolná a mají 

navazovat nejen na dohodnuté cíle udržitelného rozvoje, ale i na další dotčené mezinárodní 

cíle, jakými jsou strategické cíle na ochranu biodiverzity z Aichi.188 První čtyři Globální cíle 

navazují na předchozí cíle, které byly přijaté již v roce 2006,189 avšak další dva reagují na 

mezinárodní vývoj a potřebu zlepšit kontrolu nad správou lesů a podpořit koordinaci 

činností na všech úrovních. Mezi nové globální cíle tedy přibyl cíl, kterým si mezinárodní 

společenství klade za úkol “Prosadit rámce pro správu lesů za účelem implementace 

udržitelného lesního hospodaření, včetně Instrumentu OSN o lesích a podpořit přínos lesů k 

naplnění Agendy udržitelného rozvoje do roku 2030.”.190 K dosažení všech Globálních cílů 

má pak přispět poslední Globální cíl, v rámci něhož má dojít k “Podpoře spolupráce, 

koordinace, soudržnosti a synergii ve věcech ochrany lesa na všech úrovních, včetně 

systému OSN a mezi členy Partnerství spolupráce o lesích, a napříč odvětvími a 

zúčastněnými stranami”.191  

 

Ve vztahu k dříve stanoveným Globálním cílům Strategický plán o lesích pak 

obsahuje konkretizaci jednotlivých dílčích cílů pro jejich dosažení. Nejvýznamnější posun 

lze přitom spatřit u Globálního cíle 1, v rámci něhož má dojít do budoucna nejen k zvrácení 

ztráty lesních ploch, ale lesy mají rovněž výraznou měrou přispět k celosvětovému úsilí 

snižování emisí a adaptace na klimatickou změnu. K tomuto mají pak napomoci ambiciózní 

																																																								
187 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, I., A, 1 
188 UN-UNFF. UN Strategic Plan for Forests [online]. 2017 [vid. 2018-01-31]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/documents/un-strategic-plan-for-forests-2030/index.html 
189 UN-ESC. United Nations Forum on Forests, Report of the sixth session, E/2006/42, 
E/CN.18/2006/18. 2006.  
190 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 5 
191 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 6 
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dílčí cíle, podle kterých do roku 2030 “má celosvětová plocha lesů vzrůst o 3 %”,192 což 

představuje 120 miliónů hektarů lesa,193 “zásoby uhlíku v lesích mají být zachovány nebo 

zvýšeny”, 194  zároveň má být “celosvětově posílena odolnost a adaptabilita lesů vůči 

přírodním katastrofám a klimatické změně”. 195  Do roku 2020 má rovněž dojít k 

“implementaci udržitelného hospodaření u všech typů lesů, zastavení odlesňování, obnově 

degradovaných lesů, podstatnému nárůstu zalesnění a obnovy na celosvětové úrovni”.196 

Také k dalším Globálním cílů zaměřeným na podporu všech přínosů lesa,197 výrazného 

zvýšení území chráněných lesů,198 výrazné mobilizaci dodatečných finančních zdrojů pro 

implementaci udržitelného hospodaření v lesích byly přiřazeny jednotlivé dílčí cíle.199 Mezi 

tyto nejvýznamnější dílčí cíle patří zvýšení role lesů k ochraně biodiverzity a v opatřeních 

souvisejích s klimatickou změnou, včetně adaptace na tyto změny a to na základě přijatých 

mezinárodních úmluv,200 a dále dílčí cíl značně rozšířit plochy lesa řízené dlouhodobými 

lesnickými hospodářskými plány.201 

 
																																																								
192 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 1, 1.1 
193 UN-UNFF. UN Strategic Plan for Forests [online]. 2017 [vid. 2018-01-31]. Dostupné 
z: http://www.un.org/esa/forests/documents/un-strategic-plan-for-forests-2030/index.html 
194 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 1, 1.2 
195 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 1, 1.4 
196 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 1, 1.3 
197 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 2 
198 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 3 
199 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 4 
200 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 2, 2.5 
201 UN-ESC. United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 and quadrennial 
programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period 2017–2020, 
E/RES/2017/4. 2017, Annex II., Global forest goal 3, 3.2 
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2.2 Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě - International Tropical Timber 

Agreement 

 

V mezinárodním režimu ochrany lesa a udržitelného hospodaření v lesích hraje v 

současné době významnou roli Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě (International 

Tropical Timber Agreement – ITTA),202 která byla přijata v roce 2006 a Mezinárodní 

organizace tropických dřev (International Tropical Timber Organization - ITTO), která má 

napomáhat k dosažení cílů této dohody. Dohoda byla jménem České republiky podepsána v 

roce 2008 a ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených 

národů, depozitáře Dohody, dne 17. prosince 2009, přičemž vstoupila v platnost 7. prosince 

2011. 203 Tato dohoda vznikla v reakci na neustávající trend vysoké ztráty tropických lesů a 

myšlence, že obchod s tropickým dřevem je rovněž klíčový pro ekonomický rozvoj v 

zemích vývozu. Její význam spočívá především v jejím charakteru, jelikož se jedná o 

závaznou mezinárodní dohodu, která při svém vzniku akcentovala na zaměření na 

mezinárodní obchod se dřevinami z tropických lesů, avšak postupem času se revizemi 

zaměřila i na ochranu tropický lesů a udržitelné hospodaření s nimi. V současnosti se 

dohodou řídí 90 % celosvětového obchodu s tropickým dřevem a pokrývá 80 % rozlohy 

tropických lesů, což potvrzuje důležitost pro prosazování princip udržitelného hospodaření v 

lesích.204 

 

Již v roce 1976 začala v rámci Konference OSN o obchodu a rozvoji (United Nations 

Conference on Trade and Development – UNCTAD) první jednání o možnosti přijetí dohody 

o obchodu s tropickým dřevem, která vyvrcholila přijetím první Mezinárodní dohody o 

tropickém dřevě na zasedání UNCTAD v roce 1983.205 Tato dohoda se měla s ohledem na 

svrchované právo nad přírodními zdroji zaměřit na efektivní spolupráci zemí vývozu a 

dovozu tropického dřeva, udržování přiměřené ceny za tuto komoditu a podporu zpracování 

																																																								
202 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006 
203 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 89/2012 Sb. m. s., o přijetí Mezinárodní 
dohody o tropickém dřevě z roku 2006. 2012 
204 ITTO. About ITTO [online]. [vid. 2018-02-05]. Dostupné 
z: http://www.itto.int/about_itto/ 
205 UN-ITTA. International Tropical Timber Agreement 1983 - TD/TIMBER/11/Rev.1 . 
1983 
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dřeva v zemích dovozu.206 Mezi její cíle však již byla zařazena i podpora opatření k 

zalesňování a podpora rozvoje národních plánů k ochraně a udržitelnému využívání lesa.207 

Za účelem realizace jednotlivých ustanovení dohody byla rovněž zřízena Mezinárodní 

organizace tropických dřev.208 V době přijetí první Mezinárodní dohody o tropickém dřevě v 

roce 1983 byl přikládán důraz na podporu obchodu s tropickým dřevem, jelikož se 

mezinárodní společenství domnívalo, že rostoucí obchod s touto komoditou povede k 

ekonomickému rozvoji, který naopak umožní prosazení udržitelného hospodaření v lesích a 

vetší ochranu lesů před jejich ztrátou a degradací.209 K zapracování výraznějšího důrazu na 

podporu ochrany lesa a udržitelného hospodaření s ním došlo až v rámci historického 

vývoje, který vedl k přijetí Mezinárodní dohody o tropickém dřevě v roce 1994,210 která pak 

byla nahrazena Mezinárodní dohodou o tropickém dřevě z roku 2006, podle jejíchž 

ustanovení se smluvní strany řídí v současnosti. 

 

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 navazuje na předchozí dohody i 

na předešlou činnost Mezinárodní organizace tropických dřev ITTO a nadále odkazuje i na 

mezinárodní dohody a dokumenty, které se týkají ochrany lesů, jako je Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) nebo Úmluva o biologické 

rozmanitosti (CBD).211 Smluvní strany v dohodě uznávají význam obchodu se dřevem pro 

ekonomický rozvoj v zemích původu212, ale zároveň si jsou vědomy i ekologických a 

sociálních přínosů lesů, včetně ekologických služeb, které mohou být z dlouhodobého 

hlediska zajištěny pouze na základě prosazení udržitelného lesního hospodářství, jako 

předpokladu udržitelného hospodářského rozvoje v zemích bohatých na tropické lesy.213 Z 

																																																								
206 UN-ITTA. International Tropical Timber Agreement 1983 - TD/TIMBER/11/Rev.1 . 
1983, Článek 1, písmeno a) – e)  
207 UN-ITTA. International Tropical Timber Agreement 1983 - TD/TIMBER/11/Rev.1 . 
1983, Článek 1, písmeno f), h) 
208 UN-ITTA. International Tropical Timber Agreement 1983 - TD/TIMBER/11/Rev.1 . 
1983, Článek 3 
209 ITTO. About ITTO [online]. [vid. 2018-02-05]. Dostupné 
z: http://www.itto.int/about_itto/ 
210 UN-ITTA. International Tropical Timber Agreement 1994 - TD/TIMBER.2/16. 1994. 
ISBN 92-1-112358-5 
211 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Premabule, 
písmeno b), c) 
212 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Premabule, 
písmeno c) 
213 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Premabule, 
písmeno f)  
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hlediska mezinárodní odpovědnosti je pak dohoda postavena na uznaní zásady 

mezinárodního svrchovaného práva využívat přírodní zdroje podle své politiky životního 

prostředí, pokud tím nepoškozuje životní prostředí jiných států.214  

 

Hlavním cílem Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 je pak 

“podporovat rozšiřování a rozčlenění mezinárodního obchodu s tropickým dřevem z 

udržitelně obhospodařovaných a legálně vytěžených lesů a podporovat udržitelné 

hospodaření lesů produkujících tropické dřevo pomocí těchto opatření”, 215  přičemž k 

dosažení tohoto cíle jsou zvoleny takové nástroje, které jsou založeny na ekonomických, 

ekologických a sociálních přínosech lesa. Dohoda tak má z ekonomického hlediska 

poskytnout “účinný rámec pro konzultace, mezinárodní spolupráci a vypracování politik 

mezi všemi členy ohledně všech příslušných aspektů mezinárodního hospodářství dřeva”216 

a “rámec pro konzultace na podporu nediskriminačních praktik v oblasti obchodu”,217 

stejně jako podpořit “podporovat zvyšování a další zpracování tropického dřeva z 

udržitelných zdrojů v produkujících členských státech, aby se urychlila industrializace 

těchto zemí, a zvýšily se tím pracovní příležitosti a příjmy z vývozu”.218  

S ohledem na ochranu lesů pak má dohoda podpořit smluvní strany “provádět 

strategie vedoucí k dosažení vývozu tropického dřeva a tropických produktů z udržitelně 

obhospodařovaných zdrojů”, 219  rozvíjet ”činnosti v oblasti opětovného zalesňování 

tropickým užitkovým dřevem, jakož i v oblasti obnovy a rekultivace znehodnocených lesních 

půd”,220 a vytvářet vnitrostátní politiky s cílem zachování ekologické rovnováhy v oblastech 

																																																								
214 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Premabule, 
písmeno d) 
215 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1 
216 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno a) 
217 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno b) 
218 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno i) 
219 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno d) 
220 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno j) 
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dotčených obchodem s tropickým dřevem221 a “zlepšit vymahatelnost práva a správu věcí 

veřejných a zaměřit se na nezákonnou těžbu dřeva”.222  

Z hlediska sociálního pak dohoda má vést smluvní strany k tomu, aby “uznaly roli 

domácího a místního obyvatelstva, které je závislé na lesích, při dosažení udržitelného 

rozvoje lesů a při vývoji strategií na zvýšení schopnosti těchto skupin udržitelně hospodařit s 

lesy produkujícími tropické dřevo”.223 O zvláštní povaze Mezinárodní dohody o lesích z 

roku u 2006 založené na prvcích obchodní dohody svědčí i rozdělení smluvních stran na dvě 

skupiny, a to skupinu produkujících členů a spotřebitelských členů tropického dřeva.224 

Mezi tyto dvě skupiny jsou pak rovnoměrně rozložena hlasovací práva225 v Mezinárodní 

radě pro tropické dřevo, která je nejvyšším orgánem organizace ITTO.226 Uvnitř skupinu 

produkujících členů je část hlasů rozdělena rovnoměrně mezi tři produkující regiony Afriky, 

Asie - Tichomoří a Latinské Ameriky, včetně Karibiku, přičemž zbylá část hlasů je 

rozdělena na základě podílu na celkových zdrojích tropických lesů všech produkujících 

členů a podle průměrné hodnoty netto vývozů tropického dřeva.227  

 

K naplnění cílů Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 a činnosti 

Mezinárodní organizace tropických slouží i ekonomické nástroje v podobě Fondu pro 

udržitelné hospodaření s lesy produkujícími tropické dřevo (Fond balijského partnerství – 

The Bali Partnership Fund) a Zvláštního účtu (The Special Account), které jsou založené na 

dobrovolných příspěvcích.228Fond pro udržitelné hospodaření s lesy produkujícími tropické 

dřevo byl zřízen za účelem napomoci produkujícím členům provádět nezbytné investice pro 

zlepšení schopnosti rozvíjet strategie vedoucí k dosažení vývozu tropického dřeva a 

																																																								
221 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno m) 
222 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno n) 
223 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 1, 
písmeno r) 
224 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 4 
225 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 6, 
odstavec 1) 
226 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 10, 
odstavec 1) 
227 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 10, 
odstavec 2, písmeno a) 
228 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 322 
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tropických produktů z udržitelně obhospodařovaných zdrojů.229 Zvláštní účet má sloužit 

k financování projektů nebo tematických programů, které naplňují strategické priority 

schválené Mezinárodní radou pro tropické dřevo.230 

 

Jako rámec pro identifikaci strategických priorit a pro volbu jednotlivých 

tematických programů má sloužit přijatý Strategický plán ITTO pro roky 2013 – 2018 

(ITTO Strategic Plan 2013-2018). 231  V tomto Strategickém plánu bylo stanoveno 6 

strategických priorit k naplnění cílů Dohody o tropickém dřevě, které jsou zaměřeny nejen 

na rozvoj obchodu s tropickým dřevem, ale především na prosazení udržitelného 

hospodaření v lesích. V rámci těchto priorit se mají aktivity Mezinárodní organizace pro 

tropické dřevo soustředit na území produkujících členů na podporu přijetí národních 

programů a financovat prosazení udržitelného hospodaření v lesích,232 podpořit udržitelné 

vyžívání biodiverzity, snížit míru odlesňování a degradace lesů,233 a podpořit lidské zdroje 

schopné prosadit předešlé priority.234 

 

Mezi tematické programy, které se týkají ochrany a trvale udržitelného hospodaření 

v lesích, byl zařazen také Tematický program pro prosazování práva, správu a obchod v 

oblasti lesnictví (The Thematic Programme on Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade - TFLET) a Tematický program pro snižování odlesňování a degradace lesů a podporu 

environmentálních služeb lesů (Reducing Deforestation and Forest Degradation and 

Enhancing Environmental Services in Tropical Forests - REDDES).  

 

Tematický program pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví 

TFLET má za cíl zamezit nelegální těžbě prostřednictvím přijetí právních norem v 

produkujících zemích, které by zajistily transparentní původ a obchodování s tropickým 

dřevem takovým způsobem, aby byl zjistitelný legální původ vytěženého dřeva. Tento 
																																																								
229 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 21, 
odstavec 1 
230 UN. International Tropical Timber Agreement - TD/TIMBER.3/12. 2006, Článek 20, 
odstavec 1, 4 
231 ITTO. ITTO Strategic Action Plan 2013 - 2018. 2013. ISBN 978-4-86507-000-2.  
232 ITTO. ITTO Strategic Action Plan 2013 - 2018. 2013. ISBN 978-4-86507-000-2. , 
Strategická priorita 1 
233 ITTO. ITTO Strategic Action Plan 2013 - 2018. 2013. ISBN 978-4-86507-000-2. , 
Strategická priorita 3 
234 ITTO. ITTO Strategic Action Plan 2013 - 2018. 2013. ISBN 978-4-86507-000-2. , 
Strategická priorita 6 
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program má dosáhnout svých cílů v souladu s Akčním plánem EU pro vymahatelnost práva, 

správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) a 

dalšími programy spotřebitelských členů tak, aby byl zajištěn přístup na tyto trhy.235  

 

Tematický program pro snižování odlesňování a degradace lesů a podporu 

environmentálních služeb lesů REDDES reaguje na potřebu chránit především ekologické 

funkce lesa, jenž jsou ohroženy v důsledku nadměrné těžby a nevhodného způsobu 

hospodaření. Tematický program tak má napomoci produkujícím zemím vytvořit právní a 

institucionální zajištění pro správné ohodnocení a ochranu ekosystémových služeb lesa, jako 

je schopnost lesa zmírnit dopady klimatické změny a ukládat uhlík, chránit půdu před erozí, 

zadržovat vodu a poskytovat vhodné podmínky pro biodiverzitu. Těchto cílů má být 

dosaženo prostřednictvím spolupráce s dalšími mezinárodními programy zaměřenými na 

tuto oblast, mezi které je především zařazen program OSN na snižování emisí v důsledku 

odlesňování a znehodnocování lesů (UN-REDD Programme) nebo program Světové Banky 

Forest Carbon Partnership Facility.236 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že režim Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 

2006 a činnost mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro tropické dřevo ITTO se 

snaží o propojení a koordinaci v rámci režimů dalších režimů mezinárodních dohod, které se 

týkají ochrany lesa a udržitelného hospodaření s ním. Takovým případem je rovněž 

Společná iniciativa ITTO a Úmluvy o biologické rozmanitosti CBD pro biodiverzitu 

tropických lesů. (Joint ITTO/CBD Collaborative Initiative for Tropical Forest 

Biodiversity),237 která byla založena k posílení spolupráce v rámci těchto režimů v roce 2010 

a dosažení cílů Strategického plánu pro biologickou rozmanitost pro období 2011–2020 a 

Strategického plánu ITTO.238 Další takováto spolupráce byla zahájena s režimem Úmluvy o 

mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 
																																																								
235 ITTO. Thematic programme on forest law enforcement, governance and trade [online]. 
2007 [vid. 2018-02-09]. Dostupné 
z: http://www.itto.int/files/user/Thematic_Programme_Profile_TFLET.pdf 
236 ITTO. ITTO thematic programme on reducing deforestation and forest degradation and 
enhancing envionmental services in tropical forests (REDDES) [online]. 2009 [vid. 2018-
02-09]. Dostupné 
z: http://www.itto.int/files/user/pdf/callforproposals/TPD_REDDES_E_100415.pdf 
237 ITTO. Decision 6(XLVI), ITTO/CBD Collaborative initiative to conserve tropical forest 
biodiversity, ITTC(XLVI)/21. 2010 
238 ITTO. ITTO/CBD Collaborative Initiative for Tropical Forest Biodiversity [online]. 2010 
[vid. 2018-02-09]. Dostupné z: http://www.itto.int/cbd/ 
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rostlin (CITES) prostřednictvím programu ITTO-CITES Program for Implementing CITES 

Listings of Tropical Timber Species, který má za úkol podpořit spolupráci k ochraně 

ohrožených druhů tropických dřevin uvedených v seznamech Úmluvy CITES.239 

 

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 a předešlé dohody lze vnímat 

jako první úspěšné pokusy závazně regulovat využívání lesního bohatství na mezinárodní 

úrovni, avšak je nutné brát v potaz, že tyto dohody vznikaly především jako dohody 

směřující k regulaci mezinárodní obchodu a opatření k ochraně a prosazování principů 

udržitelného hospodaření v lesích byly začleněny a akcentovány až v průběhu historického 

vývoje a v návaznosti na neúspěšnou snahu mezinárodního společenství uzavřít globální 

odhodu o ochraně lesů. Nedostatky režimu Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 

2006 jsou kromě obchodního zaměření spatřovány především v jeho regionálním omezení, 

jelikož se režim vztahuje pouze na tropické lesy na území produkujících členů dohody a v 

tom, že je limitován pouze na obchod s tropickým dřevem a chybí mu v tomto smyslu 

univerzálnost.240 Režim Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 tak nemůže 

představovat vhodnou globální platformu pro ochranu lesů a jejich významných funkcí 

přínosných pro lidskou společnost.241 Tento režim však svým vývojem a svými nástroji 

může sloužit jako jedno z východisek pro mezinárodní režim správy lesů do budoucna, 

jelikož představuje snahu řešit otázku mezinárodního obchodu se dřevem, která je jednou z 

hlavním příčin ohrožení celosvětových lesů a to na základě spolupráce napříč 

mezinárodními úmluvami, především Úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD) a 

Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu UNFCCC.  

 

																																																								
239 ITTO. ITTO-CITES Program for Implementing CITES Listings of Tropical Timber 
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2.3 Mezinárodní dohody na ochranu jednotlivých složek životního prostředí 

ve vztahu k ochraně lesů  

2.3.1 Mezinárodní režim ochrany klimatu Země a role lesů  

 

Stále rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře jsou příčinou klimatické 

změny, která nemá v historii naší Země obdoby.242 Emise skleníkových plynů spojené s 

ekonomickým a populačním růstem přitom v současné době dosahují historického maxima a 

je velmi pravděpodobné, že budou růst i v dalších obdobích. Klimatická změna má však bez 

ohledu na její příčiny velké dopady jak na lidskou společnost, tak na přírodu a její 

ekosystémy na celém světě, včetně lesů.243 V globálním měřítku se tyto dopady se projevují 

oteplováním atmosféry a častějším výskytem extrémních klimatických jevů, jako jsou 

období sucha, ale i k zvýšenému počtu vodních srážek a povodním.244 Za účelem snižování 

emisí tak bude zapotřebí přikročit k opatřením, která by jednak zaručila jejich podstatné a 

trvalé snížení emisí skleníkových plynů, a rovněž podpořila adaptaci společnosti a 

ekosystémů na škodlivé účinky klimatické změny. Při respektování principů trvale 

udržitelného rozvoje mohou být opatření ke snižování emisí skleníkových plynů a adaptační 

opatření vzájemně podpůrná, přičemž jejich včasné prosazení významně sníží ekonomické 

náklady. 245 V ochraně klimatického systému Země tak mohou lesy a jejich funkce sehrát 

klíčovou úlohu, jelikož lesy a jejich funkce ovlivňují prostřednictvím fyzických, 

chemických a biologických procesů hydrický i energetický cyklus Země a podílejí se i 

složení její atmosféry. Lesy a především hospodaření s nimi tak mohou významně přispět k 
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zmírnění následků klimatické změny. Avšak zároveň je nutné vzít na vědomí, že lesy a 

jejich ekosystémy jsou zároveň pod tlakem klimatické změny.246 

 

Vztah lesů a klimatické změny je utvářen ve čtyřech základních rovinách, jelikož 

lesy za prvé hrají důležitou roli prostřednictvím schopnosti ukládat uhlík v biomase a za 

druhé naopak celosvětový problém odlesňování je jedním z hlavních zdrojů emisí 

skleníkových plynů. V třetí rovině jsou pak lesy významné pro adaptační opatření na 

klimatickou změnu a v poslední rovině se lesy i samotné lesní hospodaření zároveň budou 

muset přizpůsobit dopadům klimatické změny. Lesy představují významné úložiště uhlíku, 

jelikož jsou zapojeny do globálního cyklu uhlíku a to prostřednictvím své schopnosti vázat 

CO2 z atmosféry a ukládat ho ve své biomase i v půdě. 247 Lesy tvoří polovinu všech 

světových zemských organických úložišť obsahující celkově 296 Gt uhlíku, přičemž v 

období 2011–2015 bylo lesy navázáno 2.1 Gt CO2 ročně.248 V posledních 25-ti letech se 

zásoby uhlíku v biomase lesa snížily o téměř 11.1 Gt, především z důvodu přeměny lesa 

k zemědělským účelům, vlivem lidského osidlování dalších území a degradací stavu lesů. 

Téměř polovina tohoto úbytku se připadá na území Afriky, Jižní Ameriky, a Jižní and Jiho-

východní Asie, naopak úložiště uhlíku zvětšují svůj objem v Evropě , Severní Americe a 

Východní Asii.249  

 

Odlesňování a špatné hospodaření v lesích se podílí na téměř 20 % na celosvětových 

emisí CO2 a přestavují tedy jednu z hlavních příčin klimatické změny. Hledisko 

krátkodobého ekonomického prospěchu stále v mnoho zemích převažuje nad udržitelným 

rozvojem, což vede ke změně ve využití půdy, přičemž lze očekávat, že tento trend bude 

nadále pokračovat.250 Pode nejnovějších odhadů emise uhlíku z odlesňování a degradací lesů 

poklesly mezi lety 2011-2015 z 3.9 na 2.9 Gt CO2 z rok, což znamená pokles emisí o 
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čtvrtinu za toto období. Zároveň však dochází k vzestupu emisí mající příčinu v degradaci 

lesů, ke které dochází především vlivem nedostatečné obnovy a ochrany lesa. Emise 

zapříčiněné degradací lesa dosahovaly v období 1991–2000 0.4 Gt CO2 za rok, avšak 

v období 2011–2015 se již zdvojnásobily na 1.0 Gt CO2 za rok a nyní představují čtvrtinu 

celkových emisí. V rámci srovnání funkce lesa jako uložiště uhlíku a emisí z odlesňování i 

degradace jsou lesy stále zdrojem emisí ve výši 0.8 Gt CO2 za rok, což je ovšem pokles o 

polovinu ve srovnání s obdobím 2001–2010. 251  

 

Stav lesů bude rovněž ohrožen samotnou klimatickou změnou, která bude mít vliv na 

rozlohu, životaschopnost a biodiverzitu lesních ekosystémů. Klimatická změna může vést ke 

změnám v teplotách a vodních poměrech i k odlišnému průběhu jednotlivých ročních 

období. Tyto faktory povedou ke zvýšenému riziku chorob a většímu výskytu škůdců v 

lesích. Lesy budou také ve větší míře vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, 

extrémním výkyvům vodních srážek a častějším lesním požárům. I když lze přepokládat, že 

klimatické změny mohou přispět v některých oblastech k rozšíření lesů mírného pásu. 

V dalších oblastech bude docházet spíše ke zmenšení lesní plochy, vlivem nedostatku 

vodních srážek a neudržitelného hospodaření, jako například v oblasti na severu 

Amazonie.252 

 

Lesy jsou významným prostředkem nejen k boji proti snižování obsahu skleníkových 

plynů v atmosféře, ale hrají důležitou roli v rámci přizpůsobení člověka a ekosystémů na 

samotnou změnu klimatických podmínek na Zemi. Prosazení principu trvale udržitelné 

hospodaření v lesích bude do budoucna tak důležité pro zvýšení odolnosti nejen samotných 

lesů, ale i pro zachování environmentálních funkcí jeho ekosystémů, které mají 

celospolečenský význam.253 

 

 

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu 
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253 UN-FAO. Durban Declaration 2050 vision for forests and forestry [online]. 2015 
[vid. 2017-06-12]. Dostupné 
z: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_draf
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Vyjednávání samotné dohody na ochranu klimatického systému země bylo velmi 

náročné s ohledem na výše uvedený charakter příčin klimatické změny a komplexní dopady 

na životní prostředí a lidskou společnost, včetně ekonomických aktivit. Přijetí účinných 

opatření ovlivňuje průmyslovou výrobu, energetický i zemědělský sektor a další oblasti 

výroby s dopadem na ekonomický rozvoj jednotlivých států a zároveň klimatická změna 

zasáhne všechny složky životního prostředí. Klimatická změna tak představuje výzvu pro 

právní regulaci na všech úrovních, jelikož svým charakterem neumožňuje efektivní použití 

běžných nástrojů ochrany životního prostředí a vede k vyvyšování mezi jednotlivými 

principy mezinárodního práva, jako je již výše popsaný princip svrchovaného práva na 

využívání přírodních zdrojů.254  

 

Narušení klimatického systému bylo předmětem diskuze jako jeden z hlavních 

ekologických problémů již na konferenci Organizace spojených národů o životním prostředí 

ve Stockholmu v roce 1972. Potřeba podrobněji poznat příčiny klimatické změny a 

vyhodnotit jejich environmentálních a sociálních důsledky z vědeckého hlediska vedla 

v roce 1998 k ustanovení Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel 

on Climate Change - IPCC).255 Tento vědecký panel byl založen z iniciativy Generálního 

shromáždění OSN ve spolupráci se Světovou meteorologickou organizací (WMO) a 

Program OSN pro životní prostředí (the United Nations Environment Programme - UNEP) 

s cílem vytvářet hodnotící zprávy a technické zprávy, které by pravidelně poskytly 

informace nejnovější informace o klíčových dopadech, budoucích rizicích a možnostech 

zmírnění a adaptace na klimatickou změnu.256 

 

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (the United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC dále jen „Rámcová úmluva o 

změně klimatu“)257 byla podepsána na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio 
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de Janeiru v roce 1992 a vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 21. 

března 1994, přičemž téhož dne vstoupila v platnost i pro Českou republiku. Svoji povahou 

se jedná o mnohostrannou úmluvu ratifikovanou již 197 smluvními stranami, která má vést 

k stabilizaci a postupnému snižování emisí skleníkových plynů, ochraně klimatického 

systému Země a zmírňování globálního oteplování.258 Rámcová úmluva o změně klimatu 

netvoří ucelený a podrobný právní nástroj pro ochranu atmosféry, ale má být rámcovým 

dokumentem obsahujícím základní principy, na jehož základě má v budoucnu dojít k přijetí 

politik a podrobných opatření na ochranu klimatu Země.259  

 

Přijetí Rámcové úmluvy o změně klimatu je považováno za jeden z milníků 

environmetální regulace na mezinárodní úrovní, kdy celosvětové společenství si uvědomilo, 

že člověkem zapříčiněné zvyšování přirozeného skleníkového efektu a následné oteplování 

zemského povrchu a atmosféry, pravděpodobně ohrozí přírodní ekosystémy a lidstvo jako 

takové. Smluvní strany uznaly, že klimatická změna Země a její nepříznivé důsledky jsou 

společným zájmem celého lidstva „common concern“, jehož globální povaha si žádá co 

nejširší spolupráci všech zemí.260 

 

Rámcová úmluva o změně klimatu si klade za hlavní cíl stabilizaci koncentrací 

skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by umožnila předejít nebezpečným 

důsledkům vzájemného působení lidstva a klimatického systému. Dosažení tohoto cíle by 

mělo proběhnout v časovém rámci, který by dal ekosystémům příležitost, aby se přirozeně 

adaptovaly na změnu klimatu. Zároveň je kladen důraz na udržení trvale udržitelného 

hospodářského rozvoje a na zajištění potravinové bezpečnosti.261  

 

Výše uvedeného cíle má být dosaženo smluvními stranami prostřednictvím 

základních zásad rovnocennosti, společné, i když rozdílné odpovědnosti, předběžné 
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opatrnosti a mezinárodní spolupráce. Ačkoliv tyto všeobecné zásady netvoří právně závazné 

povinnosti, představují rámec pro definování konkrétnějších cílů a závazných cílů do 

budoucna. 262  Zásada společné, i když rozdílné odpovědnosti definuje odlišnou roli 

ekonomicky vyspělých a rozvojových států v boji proti klimatickým změnám, kdy vedoucí 

úlohu v boji proti negativním dopadům změně klimatu by měly zaujmout ekonomicky 

vyspělé státy.263 U rozvojových států by mělo být přihlédnuto ke specifickým podmínkám, 

obzvláště v případech kdy jsou tyto státy vystaveny nepříznivým účinkům klimatické změny 

nebo by závazky vedly k jejich neúnosnému zatížení.264 Ve vztahu k zapojení jednotlivých 

smluvních stran tak má být zajištěna účinná a přiměřená mezinárodní reakce, odpovídající 

rozdílným odpovědnostem a možnostem i specifickým sociálně-hospodářskými 

podmínkám.265 V Rámcové úmluvě o změně klimatu je rovněž zakotven princip předběžné 

opatrnosti, na jehož základě nedostatek úplné vědecké jistoty by neměl sloužit jako důvod k 

odkladu takových opatření k předvídání, prevenci či minimalizaci příčin vedoucích ke 

změně klimatu a zmírnit tak její nepříznivé účinky. Tento přístup by měl rovněž respektovat 

efektivitu vynaložených prostředků ve vzájemné spolupráci, které by měly zajistit 

celosvětový prospěch při nejnižších možných nákladech.266  

 

Na základě principu sdílené, ale odlišné odpovědnosti Rámcová úmluva o změně 

klimatu obsahuje jednak obecné závazky pro všechny smluvní strany, tak další přísnější 

nároky na země v přechodu k tržní ekonomice a ekonomicky vyspělé země. Veškeré 

smluvní strany se však zavazují vytvořit inventury antropogenních emisí ze zdrojů a ze 

snížení pomocí propadů skleníkových plynů, a rovněž mají spolupracovat při přípravě na 

adaptaci vůči negativnímu působení změny klimatické změny. Nadále pak mají všechny 

smluvní strany zahrnout do národní programů opatření ke zmírnění změny klimatu se 
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zaměřením na antropogenní emise podle zdrojů a jejich snížení v důsledku propadů u všech 

skleníkových plynů, a začlenit tuto problematiku do i sociálních, hospodářských i 

environmentální politik.267  

 

V rámci Rámcové úmluvy o změně klimatu se smluvní strany ekonomicky vyspělých 

zemí a zemí v přechodu k tržní ekonomice zavázaly ke konkrétnímu cíli dosáhnout do roku 

2000 úroveň antropogenních emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů na úroveň 

z roku 1990, přičemž tento cíl byl později překonám přijetím Kjótského protokolu.268 

Ekonomicky rozvinuté země pak mají poskytnout dostatečné finanční zdroje k plnému 

pokrytí nákladů rozvojových zemí při plnění jejich závazků podpoří převod 

environmentálně vhodných technologií a know-how ostatním smluvním stranám, zvláště 

stranám rozvojových zemí k dosažený stanovených cílů.269  

 

Promítnutí	ochrany	lesů	do	Rámcové	úmluvy	o	změně	klimatu		
 

Úmluva o klimatické změně i následující Kjótský protokol jsou primárně spíše 

koncipovány k pokrytí stacionárních zdrojů emisí pocházející z energetického nebo 

průmyslového sektoru. 270  Ačkoliv lesy nejsou hlavním předmětem úpravy těchto 

dokumentů, poskytují základní rámec pro opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových 

plynů z lesů a lesního hospodářství a pro zvyšování potenciálu ukládání skleníkových plynů 

v lesích. Funkce lesů a lesních ekosystémů tak byla uznána jako důležitý prvek v koloběhu 

uhlíku, který je ukládán jak v biomase lesů na povrchu, tak v lesních půdách.271  

 

Ve smyslu Úmluvy o klimatické změně jsou lesy jedním z "rezervoárů, kterým se 

rozumí ta část nebo ty části klimatického systému, kde jsou skleníkové plyny nebo jejich 
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prekurzory ukládány“272 a funkce lesa a jeho ekosystémů jsou "propadem, kterým je proces, 

činnost nebo mechanismus, který odstraňuje skleníkový plyn, aerosol či prekurzor 

skleníkového plynu z atmosféry“. 273  Problém odlesňování a neudržitelné hospodaření 

v lesích se projevuje jako "zdroj, kterým se rozumí jakýkoli proces nebo činnost, při kterých 

se uvolňuje do atmosféry skleníkový plyn, aerosol či prekurzor skleníkového plynu“.274 

 

Význam lesů se na základě výše uvedeného pomítnul do závazků všech smluvních 

stran, které mají podporovat udržitelné hospodaření s lesy jako s místy propadu a rezervoáry 

všech skleníkových plynů a podporovat jejich ochranu i další rozvoj.275 Smluvní strany se 

rovněž zavázaly, že v samotném lesnickém sektoru budou společně usilovat o rozvoj a šíření 

technologií ke kontrole, omezení či prevenci antropogenních emisí skleníkových plynů.276 

Lesy rovněž hrají důležitou úlohu pro dosažení cíle, v rámci něhož se ekonomicky vyspělé 

země a země v přechodu k tržní ekonomice zavázaly snížit do roku 2000 antropogenní 

emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů na úroveň z roku 1990. Na základě 

jejich vedoucí pozice tyto smluvní strany mají do národních přístupů začlenit opatření 

k ochraně a rozšiřování funkce lesů jako propadů a rezervoárů skleníkových plynů.277 

 

V rámci plnění závazků má být v otázkách převodu technologií a finanční pomoci 

přihlíženo na zvláštní potřeby rozvojových zemí negativně postižené klimatickou změnou a 

																																																								
272 UN. United Nations Framework Convention on Climate Change -1771 UNTS 107; S. 
Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992). 1992, 
Článek 1, odst. 7. 
273 UN. United Nations Framework Convention on Climate Change -1771 UNTS 107; S. 
Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992). 
1992Článek 1, odst. 8. 
274 UN. United Nations Framework Convention on Climate Change -1771 UNTS 107; S. 
Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992). 1992, 
Článek 1, odst. 9  
275 UN. United Nations Framework Convention on Climate Change -1771 UNTS 107; S. 
Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992). 1992, 
Článek 4, odst. 1, písm. d) 
276 UN. United Nations Framework Convention on Climate Change -1771 UNTS 107; S. 
Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992). 1992, 
Článek 4, odst. 1, písm. c) 
277UN. United Nations Framework Convention on Climate Change -1771 UNTS 107; S. 
Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992). 1992, 
Článek 4, odst. 2, písm. a) 



	 55	

zvláště pak má být zajištěna pomoc v zemích s aridními a semiaridními oblastmi, 

zalesněnými oblastmi a s oblastmi náchylnými k úbytku lesů a desertifikaci.278  

 

Promítnutí ochrany lesů do Protokolu k Rámcové úmluvě o změně klimatu 
 

Protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (Kjótský protokol)279 byl přijat v 

prosinci roku 1997 na třetí konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu 

v Kjótu za účelem posílení a znovu potvrzení závazků vyplývajících z této úmluvy pro 

ekonomicky vyspělé země a země v přechodu k tržnímu hospodářství uvedené v Příloze 1 

Úmluvy UNFCCC.280 Tyto země se v Kjótském protokolu především zavázaly do konce 

prvního kontrolního období (2008-2012) diferencovaně snížit emise skleníkových plynu 

nejméně o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 1990, přičemž Česká republika se zavázala 

snížit emise skleníkových plynů o 8 %.281 Z důvodů odlišných hospodářských podmínek a 

různých přístupů jednotlivých smluvních stran předcházelo přejetí Kjótského protokolu 

považováno jedno z nejtěžších vyjednávání o dosažení vícestranné mezinárodní dohody.282 

Kritickým momentem bylo oznámení administrativy prezidenta Bushe o záměru 

neratifikovat Kjótský protokol ze strany Spojených států amerických, avšak ostatní smluvní 

strany potvrdily svá předsevzetí a prostřednictvím Marrákešských dohod (Marrakesh 

Accords) detailně upravily provádění Kjótského protokolu v budoucnu.283 Kjótský protokol 

nabyl účinnosti dne 16. února 2005 po úspěšné ratifikaci nejméně 55 signatářských států 
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reprezentujících alespoň 55 % celosvětových emisí CO2 dle stavu v roce 1990.284 Česká 

republika stvrdila Kjótský protokol v roce 1998 na základě usnesení vlády č. 669/1998 a 

ratifikovala jej již roku 2001.285 Na konci roku 2012 shromáždění smluvních stran schválilo 

dodatek286 ke Kjótskému protokolu v hlavním městě Kataru Dauhá, jímž umožnilo jeho 

pokračování na druhé kontrolní období, které bylo stanoveno na osm let (2013 – 2020).287 

Tento dodatek z Dohá byl k 30. červnu 2017 ratifikován již 78 státy.288 Role lesů a začlenění 

této problematiky do jednotlivých opatření a závazků ve struktuře Kjótského protokolu byly 

jedním z hlavních předmětem diskuze a vyjednávání mezi smluvními stranami. Začlenění 

kategorií využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví (Land Use, Land Use Change 

and Forestry - LULUCF) doprovázely obavy vyplývající z nejistoty ve vztahu k 

transparentnosti a ověřitelnost předávaných údajů.  

 

Lesy hrají hlavní úlohu především v rámci závazků ekonomicky vyspělých 

smluvních stran uvedených v Příloze I, které se zavázaly nepřekročit úhrnné antropogenní 

emise skleníkových plynů, vyjádřené v ekvivalentu oxidu uhličitého a snížit v letech 2008-

2012 své celkové emise těchto plynů nejméně o 5 procent vzhledem k úrovni z roku 1990.289 

V rámci tohoto závazku mají smluvní strany chránit a navyšovat potenciál propadů a 

rezervoárů skleníkových plynů, přičemž zvláštní důraz je kladen na podporu udržitelných 

způsobů lesního hospodaření, zalesňování a obnovu lesa.290 Úloha lesů je posílena tím, že 

změny emisí skleníkových plynů ze zdrojů i jejich snížení prostřednictvím propadů v 

důsledku člověkem přímo vyvolaných činností v kategorii využívání půdy, změny ve 

využívání půdy a lesnictví, ovšem s omezením na zalesňování, obnovu lesů a odlesňování 
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od roku 1990, které mohou smluvní strany uvedené v Příloze I využít ke splnění svých 

závazků. Na rozdíl od Úmluvy o klimatické změně nejsou do Kjótského protokolu zahrnuty 

všechny emise a propady spojené s lesnictvím, ale pouze tři činnosti, a to člověkem 

způsobené zalesňování, obnova lesů a odlesňování, ale jak vyplyne z dalšího výkladu výčet 

těchto kategorií není uzavřen.291 Za účelem dosažení transparentnosti smluvní strany tyto 

změny zásob uhlíku za každé kontrolní období oznamují ověřitelným způsobem, aby je bylo 

možné a přezkoumat.292 Ve vztahu k dalším činnostem však Kjótský protokol rovněž 

stanovuje, že na konferenci smluvních stran, jednající jako shromáždění smluvních stran 

tohoto protokolu, mají být co nejdříve přijaty podmínky, pravidla a pokyny týkající se 

dalších člověkem vyvolaných činností, které vedou ke změnám výše uvedených zdrojů či 

propadů v kategoriích zemědělská půda a změny ve využívání půdy a lesnictví.293  

 

Na základě přijetí Kjótského protokolu smluvní strany Úmluvy o klimatické změně 

přijaly na svém zasedání v roce 2001 v rámci Marrákešských dohod,294 návrh detailních 

pravidel pro započítávání emisí a propadů z výše uvedených kategorií, včetně definice lesa, 

zalesňování, obnovy lesa a odlesňování. Z hlediska lesnického sektoru byl tento návrh 

významný především tím, že umožňoval započítat činnost lesnické hospodaření mezi další 

člověkem vyvolané činnosti, které vedou ke změnám zdrojů či propadů uhlíku. Shromáždění 

smluvních stran Kjótského protokolu tento návrh podrobných podmínek odsouhlasilo na 

svém prvním shromáždění v roce rozhodnutím 16/CMP1, 295 které tak určilo pravidla pro 

započítání emisí a propadů v kategorii využití půdy, změny ve využít půdy a lesnictví 

v rámci prvního kontrolní období 2008 - 2012 Kjótského protokolu. Na základě tohoto 

rozhodnutí byla tedy smluvním stranám protokolu dána možnost započítat změny 
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v množství emisí a propadech spojené s lesním hospodařením,296 přičemž byly potvrzeny i 

limity maximální množství propadů pro jednotlivé státy, které mohou odečíst od svých 

emisí.297 Za účelem stanovení podmínky pro druhé kontrolní období Kjótského protokolu 

2013 - 2020 přijalo shromáždění smluvních stran v roce 2011 rozhodnutí 2/CMP.7298 

v němž stanovilo, že emise a propady spojené s obhospodařováním lesů budou již 

následujícím druhém období povinně započítávány. Shromáždění stran rovněž stanovilo 

referenční úrovně emisí a propadů pro jednotlivé státy (ekvivalenty oxidu uhličitého CO2 v 

tisících tun ročně), se kterými mají být porovnávány reálně naměřené emise a propady, 

přičemž výsledek tohoto porovnání tvoří započitatelnou změnu.299 Ve vztahu k lesnictví 

došlo rovněž k definici přírodních škodlivých činitelů, jako události nebo faktorů jiného než 

antropogenního původu, jež negativně ovlivňují objem emisí v lesích, s tím, že tyto emise 

nemají být započítávány, pokud stát není objektivně schopen významně omezit vliv těchto 

faktorů na emise.300 Rovněž byly stanoveny podmínky pro započítávání emisí z výrobků z 

vytěženého dřeva (Harvested Wood Products – HWP), jelikož tyto výrobky jsou v průběhu 

své životnosti nadále zásobníky uhlíku a při těžbě dřeva za tímto účelem nedochází 

k okamžitému uvolňování uhlíku do atmosféry a není tedy vhodné uplatnit princip okamžité 

oxidizace při těžbě. Pro vybrané 3 kategorie výrobků: byly stanoveny výchozí hodnoty 

poločasu rozkladu: 2 roky pro papír; 25 roků pro dřevěné desky; 35 let pro řezivo s tím, že 

emise jsou započítávány postupně v průběhu těchto období.301  
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Využití veškerého potenciálu lesů je rovněž závislé na začlenění kategorií využívání 

půdy, změny využívání půdy a lesnictví do flexibilních mechanismů Kjótského protokolu a 

jeho tržně orientovaných nástrojů, které představují prostředek pozitivní stimulace. Zavedení 

flexibilních mechanismů je považováno za jeden z pozitivních prvků, jehož prostřednictvím 

mohou ekonomicky rozvinuté státy dosáhnout svých závazků za cenu efektivně 

vynaložených nákladů a zároveň dává rozvojovým zemím možnost dosáhnout na investice 

za účelem snížení svých emisí. Smluvní strany uvedené v příloze I nemohou tímto 

způsobem upustit od svých závazků ale mohou těchto závazků dosáhnout společně na 

základě dohody. Rozvojové země pak mohou pomoci ekonomicky rozvinutým státům 

dosáhnout jejich cíle ke snižování emisí výměnou za finanční asistenci.302  

 

V rámci flexibilních mechanismů mohou státy zvolit systém agregovaných emisí, 

prostřednictvím kterého státy mohou uzavřít dohodu o společném plnění závazků, jejichž 

závazky budou považovány za splněné, pokud celkový součet jejich úhrnných 

antropogenních emisí skleníkových plynů nepřesáhne jim přidělená množství.303 Regionální 

uskupení, jako například Evropská Unie, tak mohou využít tento mechanismu k vyrovnání 

regionálních odlišností v jednotlivých sektorech produkujíce emise a kapacitě propadů i 

rezervoárů skleníkových plynů.304  

 

Mezi základní flexibilní mechanismy Kjótského protokolu patří systém 

mezinárodního emisní obchodování (International Emission Trading), v rámci něhož mohou 

státy uvedené v Příloze 1 Úmluvy o klimatické změně svůj závazek splnit nákupem kreditů 

AAU (Assigned Amount Unit), pokud nejsou schopny závazek na snížení emisí naplnit nebo 

by to pro ně bylo příliš nákladné.305 Pro sektor lesnictví se však uplatňuje odlišný systém 

započítávání emisí, kdy na rozdíl od ostatních zdrojů emisí uvedených v Příloze A se změny 

emisí skleníkových plynů ze zdrojů či jejich snížení pomocí propadů v kategoriích 
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zemědělská půda a změny využívání půdy a lesnictví, jsou připočteny k množství 

přidělenému smluvním stranám uvedeným v Příloze I, nebo od něj jsou odečteny.306 Čisté 

snížení emisí se v kategoriích využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví pak projeví 

ve vydání dodatečných jednotek dalšího snížení emisí (Removal Units - RMUs), která lze 

připočíst k přidělenému množství emisí. Naopak pokud tato kategorie bude vykazovat čisté 

zvýšení emisí, bude toto zvýšení odečteno smluvním stranám Přílohy 1 z jejich celkového 

přiděleného množství.307 

 

Mezi flexibilní mechanismy byl zařazeny i projekty společné realizace (Joint 

Implementation, JI)308, které umožňují ekonomicky vyspělým zemím Přílohy 1 s redukčními 

závazky splnit jejich cíle s nižšími náklady, jelikož se mohou podílet na projektech ke 

snižování emisí v dalších zemích Přílohy 1. Na základě těchto projektů jsou generovány pro 

kategorie změny využívání půdy a lesnictví kredity ERU (Emission Reduction Unit, 

Jednotka snížení emisí), které vznikají z přeměnou kreditů AAU (Assigned Amount Unit, 

Jednotka přiděleného množství) a zainteresované smluvní strany opravňují k vypuštění 

ekvivalentu jedné tuny oxidu uhličitého.309 Z pohledu využití potenciálu lesa je důležité, že 

mezi projekty, zaměřené na snižování antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů 

nebo na posilování jejich antropogenního snížení pomocí propadů, patří i takové podporující 

udržitelný způsob lesního hospodaření, zalesňování a obnovu lesa.310 Na základě výsledků 

těchto projektů jsou pro kategorii využití území, změna využití území a lesnictví generovány 

jednotky dalšího snížení emisí (Removal Units - RMUs) jako výsledek čistého snížení emisí 

prostřednictvím propadů. Ačkoliv v minulosti bylo diskutované, že tento mechanismus je 

limitován pouze na hospodaření v lesích, zalesnění a obnovu lesů, i projekt Bikin Tiger 

Carbon Project, který měl za cíl ochránit stávající oblast lesa na území Ruská federace, která 
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by byla jinak vykácena.311 Tento prvek flexibilního mechanismu projektů společné realizace 

je velmi důležitý v tom ohledu, že poskytuje ekonomický nástroj, kterým lze předcházet 

odlesnění (concept of avoided deforestation), i když pouze na území ekonomicky vyspělých 

smluvních stran uvedených v Příloze 1.  

 

Posledním z flexibilních nástrojů je mechanismus čistého rozvoje (Clean 

Development Mechanism, CDM), 312  který umožňuje ekonomicky vyspělým smluvním 

stranám uvedeným v Příloze I pomoci rozvojovým smluvním stranám dosáhnout 

udržitelného rozvoje a to prostřednictvím financování projektů na snížení emisí. Na základě 

těchto projektových činností v rozvojových zemích jsou generovány kredity ověřeného 

snížení emisí CER, které smluvní strany uvedeným v příloze I mohou využít ke splnění části 

svých kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí.313 Význam tohoto mechanismu 

spočívá i v tom, že představuje hlavní finanční zdroj pro Adaptační fond zřízený na základě 

Úmluvy o klimatické změně, jelikož 2% z hodnoty každého kreditu CER je odváděn do 

tohoto fondu, který podporuje adaptační opatření v rozvojových zemích.314 S ohledem na to, 

že na rozvojové země nedopadá žádný konkrétní cíl snižování emisí, panovala obava 

z jejich nedostatečného zapojení k dosažení samotných cílů Úmluvy o klimatické změně. 

Právě tento mechanismus má tedy potenciál sloužit jako efektivní nástroj stimulující přijetí 

opatření ke snížení emisí právě v zemích s rozvíjející se ekonomikou.315 Za účelem dosažení 

transparentnosti, je nastaven systém pro ověření výsledků těchto projektů na základě kritérií 

dlouhodobých měřitelných přínosů a snížení emisí navíc k tomu, ke kterému by došlo, i 

kdyby ověřovaná projektová činnost nebyla realizována, tj. na principu „přidané hodnoty“ 

(additionality) projektu. 316  Zahrnutí kategorií využití půdy, změny ve využití půdy a 

lesnictví do tohoto flexibilního mechanismu bylo předmětem komplikovaných debat a 

																																																								
311 THE REDD DESK. Joint Implementation (JI) Kyoto Protocol [online]. 2016 [vid. 2017-
06-30]. Dostupné z: http://theredddesk.org/markets-standards/joint-implementation-ji-kyoto-
protocol 
312 UN. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
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313 UN. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
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314 UNFCCC. What is the clean development mechanism? [online]. [vid. 2017-07-05]. 
Dostupné z: http://cdm.unfccc.int/about/index.html 
315 BELL, Stuart, Donald MCGILLIVRAY a Ole W. PEDERSEN. Environmental law. 
Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199583805. , str. 544 
316 UN. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
1998, Článek 12, odst. 5 
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opozice především ze strany zemí Latinské Ameriky. 317  Smluvní strany Úmluvy o 

klimatické změně došly ke kompromisnímu řešení rozhodnutím 17/CP.7, 318  kterým 

stanovily, že součástí mechanismus čistého rozvoje mohou být pouze projekty zaměřené na 

zalesňování a obnovu lesa, nikoliv však projekty s cílem zabránit odlesnění a zajistit tak 

stávajícího ochranu lesa. Nepodařilo se tak bohužel prosadit koncept předcházení 

odlesňování “avoided deforestation”, který by podporoval ochranu lesa prostřednictvím 

ohodnocení množství uhlíku, jenž je v lesích uložen.319 Podrobnější pravidla pro fungování 

projektů zaměřených na zalesnění a obnovu lesa v prvním kontrolním období přijalo 

Shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu rozhodnutím 5/CMP.1 320  na svém 

prvním zasedání v roce 2005. Na základě tohoto rozhodnutí projekty spojené se zalesněním 

a obnovou lesa v rámci flexibilního mechanismu generují zvláštní druh ověřeného snížení 

emisí CER, a to na „dočasný CER“ (temporary CER - tCER) a „dlouhodobý CER“ (Long-

term CER – lCER). Platnost dočasného kreditu CER vyprší na konci kontrolního období, 

následujícím po kontrolním období, ve kterém byl vydaný, zatímco platnost dlouhodobého 

CER vyprší na konci započítávaného období pro projektovou činnost zalesňování nebo 

opětovného zalesnění podle CDM, pro kterou byl vydaný. 321  Za účelem dosažení 

koherentního flexibilního mechanismu čistého rozvoje shromáždění svým rozhodnutí 

muselo rovněž věnovat pozornost hrozbě úniku uhlíku „carbon leakage”. Ve vztahu 

k projektům zaměřeným na zalesňování nebo obnovu lesa tato hrozba spočívá v obavě, že 

realizace těchto projektů povede k odlesnění nebo jiné změně ve využití půdy a vyšší 

produkcí emisí na jiném místě. Aby se jednalo o odlesnění ve v smyslu výše uvedeného 

rozhodnutí musí se takové zvýšení emisí skleníkových plynů odehrát za hranicemi projektu 

a musí být měřitelné a připočitatelné projektové činnosti.322 Projektová činnost musí být 
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320 UNFCCC. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
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vytvářena s cílem předcházet této hrozbě a návrh samotného projektu pak obsahuje 

identifikaci těchto konkrétních rizik a jednotlivé opatření k zabránění k úniku uhlíku, který 

je i v průběhu projektu monitorován.323 Nastavení pravidel pro zahrnutí kategorii využití 

půdy, změny ve využití půdy a lesnictví bylo velmi složité, jelikož bylo zapotřebí zajistit, že 

jednotlivá opatření zajistí trvalé (permanence) a dodatečné (additionality) snížení emisí, 

nepovedou k zvýšení emisí na jiném místě nebo v jiné kategorii (carbon leakage).324 Stejně 

tak bylo důležité přesně definovat pojmy jako les, obnova lesa a zalesnění. Součástí širších 

debat bylo i téma narušení svrchovanosti států nad svými přírodními zdroji a limitace 

oprávnění pro těžební dřevařské společnosti.325  

 

Mechanismus pro snížení emisí z odlesňování a znehodnocování lesů REDD+ 
(Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) 
 
S ohledem na výše popsanou rozdrobenost institucionálního a právního zajištění 

ochrany a trvale udržitelného užívání lesa představuje tento mechanismus pro snížení emisí 

z odlesňování a znehodnocování lesů REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation) nejvýznamnější prolnutí mezinárodního režimu na ochranu klimatu 

s mezinárodním režimem ochrany lesů.326 Hlavním cílem tohoto mechanismu je motivovat 

rozvojové státy, především ty na jejichž území se nachází deštné pralesy, k zachování jejich 

lesního přírodního bohatství a mobilizovat potřebné finanční zdroje v rozvinutých zemích.327 

Na rozdíl od předchozích mechanismů přijatých na základě Úmluvy o klimatické změně 

nebo Kjótského protokolu se zde podařilo dosáhnout větší shody v otázce prolomení 

suverenity států nad lesními přírodními zdroji a prosadit nástroj založený na principu 
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předcházení odlesnění (avoided deforestation) v rozvojových zemích. 328  Zároveň tento 

mechanismus v průběhu vývoje začlenil do svých cílů i prosazování jiných hodnoty lesa 

(non carbon values), než je jeho funkce ukládání uhlíku, a zaměřil se i na trvale udržitelné 

hospodaření v lesích, ochranu ekosystémů a zohlednil sociální hlediska komunit přímo 

závislých na lesním hospodaření.329 V neposlední řadě má mechanismus REDD+ rovněž 

potenciál efektivně podpořit adaptační opatření zejména v rozvojových zemích, které jsou 

nejvíce zranitelné vůči narůstajícím rizikům klimatických změn.330  

 

Možnost zavedení mechanismu pro snížení emisí z odlesňování a znehodnocování 

lesů v rozvojových zemích REDD, bylo poprvé podrobněji projednáváno na jedenáctém 

zasedání smluvních stran Úmluvy o klimatické změně v Montrealu v roce 2005. Touto 

problematikou se smluvní strany zabývaly na základě návrhu států Papuy-Nové Guiney a 

Kostariky, které se potýkaly s odlesněním a hrozbou klimatických změn.331 Legitimita 

žádosti o zahájení konstruktivní debaty na toto téma ze strany Papuy-Nové Guiney a 

Kostariky332 byla podpořena skutečností, že na území prvně uvedeného ostrovního státu se 

rozprostírá jeden z největších deštný pralesů na světě a jeho populace je vystavena stoupající 

hladinou moře. Kostarika pak přes svou malou rozlohu (0,03 suchozemského povrchu 

Země) má pak na svém území 5 % celosvětové biodiverzity. Žádost těchto zemí byla 

podpořena dalšími sedmi státy Střední a Jižní Ameriky a Střední Afriky, které v rámci své 

svrchovanosti nakládají s nezanedbatelnou částí deštných pralesů. 333  Samotná žádost 

nastínila i základní otázky, které byly měly být vyřešeny v budoucnu za účelem dosažení 
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efektivního fungování nástroje. Bylo navrženo, aby REDD mechanismus byl začleněn do 

Kjótského protokolu a to především do mechanismu čistého rozvoje CDM, v rámci něhož 

by byl zohledněn princip předcházení odlesnění (avoided defrorestation), nebo byla 

předestřena možnost přijmout zvláštní protokol věnovaný mechanismu REDD.334 Rovněž 

bylo poukázáno na nutnost se vyřešit technické problémy budoucích projektů REDD, 

spočívající v zajištění trvalého (permanence) a dodatečné (additionality) snížení emisí, které 

nepovede k zvýšení emisí na jiném místě nebo v jiné kategorii (carbon leakage).335 Návrh 

byl smluvními stranami pozitivně přijat a bylo rozhodnuto o vytvoření kontaktní skupiny, 

která by do budoucna měla připravovat podklady pro další jednání o zahrnutí problematiky 

odlesnění v rozvojových zemích do klimatické politiky v budoucnu.336 Rozvoj mechanismu 

REDD proti odlesnění a degradaci lesů v rozvojových zemích tak byl začleněn do programu 

jednání v rámci jednotlivých pracovních skupin Úmluvy o klimatické změně a pomocný 

orgán pro vědecké a technologické poradenství (SBSTA - Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice) během následujících dvou let věnoval vypracovaní základních 

pravidel fungování mechanismu.337  

 

Významným milníkem pro rozvoj mechanismu REDD bylo jednání smluvních stran 

v roce 2007 na indonéském ostrově Bali, kde bylo na základě závěrů pomocného orgánu 

SBSTA přijato rozhodnutí 2 CP/13 „Reducing emissions from deforestation in developing 

countries: approaches to stimulate action“ 338  Smluvní strany se shodly, že je nutné 

neprodleně přijmout další opaření k zastavení odlesnění a degradace lesů v rozvojových 

zemích, kterým je pak zapotřebí zaručit dodatečné a předvídatelné finanční zdroje 

k dosažení tohoto cíle. Zároveň byly smluvní strany vyzvány, aby na základě svých 

možnosti přispěly technickou a vědeckou výpomocí k vybudování struktur a pilotních 
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projektů potřebných k sledování a kontrole emisí spojených s touto problematikou. Rovněž 

byla zdůrazněna potřeba identifikovat příčiny odlesnění a degradace lesů a možnosti 

nástrojů vedoucích k podpoře trvale udržitelného hospodaření v lesích. Ačkoliv byl 

mechanismus REDD nejdříve chápán pouze jako nástroj v boji proti snižování emisí, již se 

zde objevil požadavek začlenit potřeb domorodých obyvatel a využít tento mechanismus i 

k ochraně dalších hodnot (non carbon values). Rozhodnutí také obsahuje základní pravidla 

pro pilotní projekty, které mají být založeny na principu ohodnocení výsledků snížení emisí 

„result based projects“ a na transparentních a ověřitelných odhadech snížení emisím, které 

mají být porovnávány s historickým vývojem emisí, aby bylo možné ověřit dodatečné 

snížení (additionality) projektu. Za účelem posílení institucionálního a právního zajištění 

ochrany a trvale udržitelného užívání lesa mají projekty postupovat v souladu s požadavky 

Fóra Spojených národů pro lesy (UNFF), Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a 

Úmluvy o boji proti desertifikaci (UNCCD).339  

 

Vybudovaní mechanismu REDD, jehož prostřednictvím by se podařilo dosáhnout 

snížení emisí z odlesnění a degradace lesů v rozvojových zemích, patřil i mezi hlavní body 

jednání na konferenci smluvních stran v Kodani v roce 2009, přičemž v této otázce panovala 

největší shoda.340 Smluvní strany především v rámci Kodaňských dohod potvrdily potřebu 

mobilizovat dodatečné finanční zdroje k podpoře mechanismu REDD a mechanismus byl 

identifikován jako významný nástroj nejen pro snížení emisí, ale i pro prosazení adaptačních 

opatření v rozvojových zemích.341 Z hlediska technického zajištění a budoucího směřování 

pilotních projektů bylo významné přijetí dalších metodologických pravidel, která zahrnovala 

i prosazování ochrany a udržitelného hospodaření v lese, jako dalších hodnot mimo funkce 

ukládání uhlíku. 342  Uznání významu mechanismu REDD bylo důležité především 

z perspektivy financování tohoto mechanismu, jelikož rozvinuté země v této době přislíbily 

poskytnout 30 miliard USD na opatření ke snížení emisí a adaptační opatření v rozvojových 

zemích v období 2010 – 2013 a celkově shromáždit finanční prostředky o objemu 100 
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miliard USD do roku 2020, přičemž do financování těchto opatření mají být i soukromý 

sektor.343  

 

V roce 2010 shromáždění smluvních stran Úmluvy o klimatické změně přijalo na 

jednání v mexickém městě Cancún přelomové rozhodnutí 15/CP.16344, které zahrnovalo 

doposud dohodnuté principy fungovaní mechanismu a zároveň definitivně rozšířilo účel 

mechanismu o prosazování dalších hodnot a funkcí lesů (non carbon values), než které jsou 

přímo zapojené do koloběhu uhlíku na Zemi. Z mechanismu REDD zaměřeného pouze na 

snižování emisí z odlesňování a degradaci lesů se tak vyvinul nástroj k prosazování trvale 

udržitelné hospodaření v lesích i ochrany biodiverzity, přičemž začlenil i socio-ekonomické 

hlediska realizace projektů. Mechanismus REDD se tak na základě rozšíření jeho cílů 

přejmenoval na mechanismus REDD+, což vyjadřuje jeho zaměření na dosažení celkové 

integrity životního prostředí a podpory ekosystémových služeb lesů.345 

 

Smluvní strany přislíbily stabilní finanční a technickou asistenci pro prosazení cílů 

mechanismu REDD+, který by měl do budoucna motivovat rozvojové země ke snížení emisí 

prostřednictvím následujících nástrojů: „(a) snížení emisí z odlesňování; (b) snížení emisí 

z degradace lesů; (c) zachování schopnosti lesa uchovat uhlík; (d) trvale udržitelné 

hospodaření s lesy a (e) zvyšování schopnosti lesů ukládat uhlík.“.346 Zároveň dosažení 

těchto cílů bylo podmíněno dodržením základních podmínek, které mají zajistit odstranění 

negativních dopadů mechanismu REDD+. Tyto podmínky mají být zárukou že: (a) všechny 

aktivity mají být v souladu s cíli národních lesnických programů a mezinárodních úmluv a 

dohod, (b) má být zajištěna řádná a transparentní správa lesů s přihlédnutím k národní 

legislativě a státní suverenitě, (c) má být zajištěn respekt k znalostem a právům domorodých 

a místních obyvatel s přihlédnutím k závazkům vyplývajících z mezinárodního práva (d) má 

být dosaženo širokého a efektivního zapojení osob do rozhodovacích procesů, zejména 
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session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010 Addendum, 
FCCC/CP/2010/7/Add.1 67. 2011, C. 
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domorodých a místních obyvatel, (e) veškeré aktivity mají být v souladu s ochranou 

původních lesů a biologické rozmanitosti a má být zajištěno, že nepovedou k přeměně lesa a 

změně využití půdy pro jiné účely, a naopak má být podpořeno jejich zachování společně 

s ekosystémovými službami a dalšími společenskými a environmetálními přínosy, (f) mají 

být podpořeny aktivity k předcházení změnám ve využití lesní půdy a (g) má být zabráněno 

přemístění vzniku emisí na jiné místo.347 V rozhodnutí byl rovněž stanoven postup pro 

vybudování mechanismu REDD+ v rozvojových zemích, který by umožnil jeho efektivní 

fungování a finanční ocenění projektů na základě ověřených výsledků snížení emisí (result 

based payments). Jednotlivé kroky se skládají z vybudování národních a akčních lesnických 

plánů, jakož i posílení administrativních a vědecké kapacit. Následně by mělo být 

přistoupeno k implementaci těchto plánů a opatření a k demonstraci efektivity pilotních 

projektů. V konečné fázi by mělo být dojít k finančnímu ocenění výsledků projektů (results-

based actions) na základě snížení emisí, které jsou naměřeny, vykázány a ověřeny 

(measured, reported and verified – MRV system).348 Smluvní strany by rovněž měly zajistit 

monitorování dodržování základních podmínek k zajištění odstranění negativních dopadů 

mechanismu REDD+.349 Za účelem zvýšení akceschopnosti mechanismu REDD+ jsou státy 

vyzvány k identifikaci jednotlivých příčin odlesnění a zároveň k stanovení referenčních 

hodnot emisí z odlesnění (forest reference level), které jsou založené na historickém vývoji, 

a podle nichž by bylo možné spočítat dodatečné snížení emisí z projektů mechanismu 

REDD+.350  

 

Varšavský rámec pro mechanismus REDD+  

 

V roce 2013 smluvní strany Úmluvy o klimatické změně dosáhly na zasedání ve 

Varšavě další významné shody v zásadních otázkách a stanovily podrobnější pravidla pro 
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transparentní fungování mechanismu REDD+ do budoucna. Celkem bylo přijato sedm 

rozhodnutí v souvislosti s mechanismem REDD+, které se týkaly především systému 

financování, institucionálního zajištění, systému pro monitorování, reportování a ověřování 

emisí (MRV), referenčních hodnot emisí z odlesnění a způsobů identifikace příčin 

odlesnění. Rovněž byly doplněny podmínky pro poskytování informací s ohledem na plnění 

podmínek k zajištění odstranění negativních dopadů mechanismu REDD+.351 Stanovení 

těchto pravidel má význam především z hlediska konečného hodnocení a finanční podpory 

projektů, přičemž byla také zdůrazněna potřeba rozvíjet mechanismus v jednotlivých fázích, 

tak jak bylo stanoveno v předchozích rozhodnutích smluvních stran.  

 

Na základě rozhodnutí 9/CP.19 352  mohou být výsledky projektů (results-based 

actions) finančně ohodnoceny pouze v případě, že tyto výsledky splní požadavky 

monitorování, reportování a ověřování emisí (MRV) a poskytnou nejnovější ucelené 

informace o plnění podmínek k zajištění odstranění negativních dopadů mechanismu 

REDD+. I když bylo podpořeno financování projektů z různých zdrojů, jako hlavní zdroj 

financování byl označen Green Climate Fund, který byl založen v roce 2010 v rámci 

Úmluvy o klimatické změně za účelem podpory rozvojových států v boji proti klimatické 

změně. Zlepšení transparentnosti a přenosu informací mezi smluvními stranami mělo 

usnadnit vytvoření REDD+ webové platformy, která bude obsahovat veškeré informace 

shromažďované dotčenými státy. 353  Za účelem dosažení institucionálního zajištění 

jednotlivých projektů mají zainteresované rozvojové státy při zachování svojí suverenity 

vytvořit národní kontaktní orgány, které by zajišťovaly implementaci mechanismu REDD+ 

a komunikaci s jednotlivými orgány Úmluvy o klimatické změně.354 Nadále byly stanoveny 

požadavky na četnost a obsah zpráv o plnění podmínek k zajištění odstranění negativních 

dopadů mechanismu REDD+355 , stejně tak byl stanoven postup pro technické přezkoumání 
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referenčních hodnot emisí.356 I když byl znovu potvrzen požadavek, aby rozvojové země ve 

spolupráci se soukromým sektorem identifikovaly hlavní příčiny odlesnění a poznatky byly 

šířeny prostřednictvím webové platformy REDD+, nebyly bohužel stanoveny žádné 

konkrétní povinnosti ani nástroje kontroly.357 

 

Shrnutí dosavadního vývoje mechanismu REDD+ a jeho význam pro 

mezinárodní správu lesů  

 

Mechanismus REDD+ představuje jeden z nejvyspělejších nástrojů ochrany a trvale 

udržitelného využívání lesů na mezinárodní úrovni. Jelikož byl vybudován na principech a 

pravidlech Úmluvy o klimatické změně, jeho počáteční zaměření směřovalo na ochranu a 

podporu funkce lesů spočívající v ukládání uhlíku. V rámci vytváření podmínek a pravidel 

pro kontrolu dosažení snížení emisí a následného finančního ocenění se však podařilo otevřít 

diskuzi o podpoře dalších funkcí lesů a o socio-ekonomických aspektech hospodaření v 

lesích. Na základě přijetí podmínek k zajištění odstranění negativních dopadů mechanismu 

REDD+ (safeguards), které zajišťují podporu trvale udržitelného, ochranu biodiverzity a 

práv domorodých obyvatel, byl vytvořen koherentní mechanismus, který má potenciál nejen 

zastavit odlesňování, ale podpořit i jejich trvale udržitelné využívání. Ačkoliv je tento 

mechanismus omezen na lesy pouze v rozvojových zemích, může mít vliv na zachování 

rozsáhlých tropických deštných pralesů, které se právě na území rozvojových zemí 

nacházejí a jsou vystaveny hrozbě, že budou zničeny pod záminkou ekonomického rozvoje 

těchto států.  

 

V situaci, kdy na mezinárodní úrovni neexistuje žádná právně závazná úmluva o 

ochraně a trvale udržitelném využívání lesů, je mechanismus REDD+ nejefektivnějším 

nástrojem, který dokázal prolomit neochotu rozvojových zemí zapojit se do mezinárodního 

úsilí ochrany lesů z obav spojených se zásahy do svrchovaného práva na využití přírodního 

bohatství. Lze předpokládat, že tomu tak je z důvodu, že zapojení do mechanismus REDD+ 

je pro státy dobrovolné a jakékoliv demonstrační aktivity se mohou odehrát pouze se 

souhlasem hostitelské země. Rovněž omezení vyplývající z tohoto mechanismu se 
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nedotýkají veškerých lesů, ale pouze se vztahují k lesům na území vytečeného pro aktivity 

jednotlivých projektů. Velký význam má také finančního ohodnocení výsledků projektů, 

jelikož tak mechanismus REDD+ působí jako ekonomický nástroj pozitivní stimulace, který 

je schopen nabídnout finanční kompenzaci rozvojovým státům za částečný zásah do jejich 

svrchovaného práva.358  

 

Ve vztahu k mechanismu čistého rozvoje CDM se mechanismus REDD+, jak již 

bylo popsáno výše, neomezuje pouze na aktivity zalesňování a obnovu lesa, ale je postaven 

na principu předcházení odlesňování (avoided deforestation) a prostřednictvím podmínek k 

zajištění odstranění negativních dopadů je potenciálně efektivnějším nástrojem k ochraně 

lesa a trvale udržitelného hospodaření. Oba mechanismy jsou však založeny na projektech 

v rozvojových zemích a jsou oceňovány na základě výsledků dodatečného snížení emisí 

(additionality), které musí být ověřitelné a v určité míře vykazovat znaky trvalosti 

(permanence). Z tohoto hlediska lze čerpat zkušenosti s dříve vybudovaným mechanismem 

CDM, a to nejen v otázce metodiky měření emisí, ale především ve vztahu zapojení 

širokého okruhu aktérů a potřeby vybudovat flexibilní mechanismus, který by reagoval na 

problémy při praktické implementaci a vyvaroval se nadbytečné regulaci.359 

 

Pro budoucí vývoj mechanismu REDD+ bude významná diskuze ohledně způsobu a 

zdroje jeho financování. Podobně jako u mechanismu CDM se v počátečních fázích 

implementace mechanismu REDD+ přistoupilo k financování pomocí fondů, do kterých 

k těmto účelům přispěly ekonomicky rozvinuté země. Za účelem dostatečné mobilizace 

finančních zdrojů pro fungování mechanismu REDD+ jsou diskutovány tři základní modely 

financování: tržně založený model (market based), model založený na financování z fondu 

(fund based) a kombinovaný model, v rámci kterého by prostředky z tržního mechanismu 

byly vkládány do fondu, z něhož by byly financovány aktivity REDD+.360 Ve vztahu k tržně 

orientovanému modelu panují obavy nejen z narušení rovnováhy trhu s uhlíkem (carbon 
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market) z důvodu nových možností pro tvorbu mezinárodních kreditů, jež by smluvní strany 

mohly využít ke kompenzaci emisí, ale i z důvodu, že jde do o větší zásah do suverenity 

států. Rovněž panují nejasnosti i v otázce, kdo by měl být finančně kompenzován za 

sekvestraci uhlíku, tedy zda tato práva lze vykonávat ze strany státu i bez ohledu na 

vlastnictví samotných lesů, a to především s ohledem na práva domorodých obyvatel.361 

Hlavními argumenty kritiků tržně orientovanému mechanismu jsou založeny na tom, že 

obchodováním s uhlíkem může vést k přenášení odpovědnosti za snižování emisí 

z rozvinutých států na rozvojové státy. Dále jsou pak zpochybňovány reálné výsledky 

snížení emisí projektů mechanismu čistého rozvoje CDM a vysoké nároky na přesnost 

měření objemu uloženého uhlíku prostřednictvím těchto projektů v lesích. U modelu 

založeného na obchodování s uhlíkem je rovněž riziko, že se rozvojové země zaměří pouze 

na zajištění produkce kreditů za snižování emisí, ale nebudou podpořeny nejvíce potřebná 

opatření k ochraně lesa. Těmito opatřeními se především rozumí identifikace příčin 

odlesnění, reforma institucionální zajištění a efektivnější prosazování práva na ochranu 

lesa.362  

 

S nastavením ekonomických nástrojů souvisí i debata o revizi programu REDD+ za 

účelem zlepšení podpory adaptačních opatření, trvale udržitelného hospodaření v lesích a 

biodiverzity lesů (non carbon values). Ačkoliv jsou tato opatření vzájemně provázaná a 

významná z hlediska dlouhodobého dosažení cílů Úmluvy o klimatické změně, v rámci 

mechanismu REDD+ jsou finančně oceňovány pouze výsledky snižování emisí (carbon 

values). Zachování a podpora jiných funkcí lesů, odlišných od funkce ukládání uhlík, jsou 

v omezené míře zohledněny v mechanismu pouze jako podmínky k zajištění odstranění 

negativních dopadů mechanismu REDD+ (safeguards), které je nutné spnlnit pro dosažení 

finančního ohodnocení výsledků snížení emisí.363 Za účelem efektivní podpory adaptačních 

opatření prostřednictvím udržitelného obhospodařování lesů by tedy měly být do 

mechanismu REDD+ začleněny stejné stimulační ekonomické nástroje pro tato adaptační 
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opatření, jako tomu je v případě opatření ke snížení emisí. Zavedení adaptačních opatření a 

náklady s tím spojené by tak měly být přímo kompenzovány na základě finančního 

ohodnocení jejich ověřitelných výsledků. V širším smyslu by toto finanční ohodnocení 

představovalo posun k principu plateb za ekosystémové služby, které jsou schopné přinést 

pozitivní efekt na širší oblasti životního prostředí a podpořit i společenskou funkci lesů. Tato 

opatření by si však vyžádala vypracování podrobné metodologie k ověření výsledků, 

institucionální a právní reformu a především dodatečné finanční zajištění. Finanční 

ohodnocení výsledků opatření ke snižování emisí a adaptačních opatření by pak mělo 

probíhat zcela nezávisle a nemělo by být vzájemně podmíněno.364  

 

V neposlední řadě mechanismus REDD+ má rozšířením jeho cílů potenciál začlenit 

do svého rámce a v praxi uplatnit principy mezinárodního práva životního prostředí, jako 

svrchovaného práva státu na využití přírodních zdrojů, princip trvale udržitelného rozvoje, 

princip společné, i když rozdílné odpovědnosti, principu znečišťovatel platí a princip účinné 

prevence. Pokud mechanismu REDD+ dosáhne rovnováhy mezi podporou cílů zaměřených 

na snižování emisí uhlíku a ochranou dalších přínosů lesa v podobě ekosystémových služeb 

lesa a jeho významu pro místní obyvatelstvo, bude schopen docílit spravedlivého 

přerozdělení přínosů lesa mezi zainteresované subjekty, jak na mezinárodní, tak vnitrostátní 

úrovni. Otázka spravedlnosti z pohledu práva životního prostředí bývá spojována právě 

s uplatněním výše uvedených principů, které je doplněno o účast subjektů na rozhodovacích 

procesech a právní ochraně. Mechanismus REDD+ může rovněž sloužit jako nástroj 

k efektivnějšímu prosazování práva, jelikož především v prvních fázích pomáhá vybudovat 

právní a institucionální zajištění projektů (capacity building).365  
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Význam	lesů	v	Pařížské	dohodě	a	v	následujícím	období		
 

V prosinci roku 2015 konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu dospěla k přelomovému rozhodnutí 1/CP.21, kterým byla přijata Pařížská dohoda.366 

Účelem Pařížské dohody je dosažení cílů Úmluvy o klimatické změně a po roce 2020 má 

sloužit jako náhrada za dosud platný Kjótský protokol. Dohoda vstoupila v platnost 4. 

listopadu 2016 po splnění podmínky spočívající v ratifikaci alespoň 55-ti smluvních stran, 

včetně České republiky,367 odpovědných za 55 procent celkových globálních emisí, přičemž 

se mezi tyto smluvními strany podařilo zahrnout všechny významné producenty emisí 

skleníkových plynů jako je například Čína, USA a EU.368 Výjimkou zůstala Ruská federace 

a v červnu roku 2017 prezident Donald John Trump oznámil, že USA odstoupí od Pařížské 

dohody,369 i když to může znamenat dlouholetý proces.  

 

Hlavním cílem Pařížské dohody je v rámci principu udržitelného rozvoje zlepšit 

celosvětovou reakci na hrozby změny klimatu a udržet nárůst průměrné globální teploty 

výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby 

nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Pařížská dohoda si rovněž klade za cíl navýšit 

schopnost přizpůsobit se a zvýšit odolnost nepříznivým dopadům změny klimatu. S tímto 

souvisí i zavedení opatření k sladění finančních toků a podpora nízkoemisního rozvoje 

způsobem, který neohrozí produkci potravin.370 Pařížská dohoda je nadále založena na 

principu plnění rovnosti a společných, i když rozdílných odpovědností (common but 

differentiated responsibilities), avšak dochází k významnému posunu, jelikož povinnost 

stanovit si vnitrostátní redukční příspěvky dopadá nejen na rozvinuté, ale i rozvojové 
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FCCC/CP/2015/10/Add.1. 2015. Decision 1/CP 21 
367 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2017 Sb. m. s., o sjednání Pařížské 
dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015. 2017 
368 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda [online]. 2015 
[vid. 2017-07-19]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/parizska_dohoda 
369 THE WHITE HOUSE PRESS OFFICE. Statement by President Trump on the Paris 
Climate Accord [online]. 2017 [vid. 2017-07-19]. Dostupné 
z: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-
paris-climate-accord 
370 Ministerstvo životního prostředí České republiky, ‘Pařížská Dohoda - Český Překlad’, 
Článek 2 odst. 1  
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-
Cesky_preklad_dohody-20160419.pdf> accessed 19 July 2017., článek 2 odst. 1  
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státy. 371  Všechny smluvní strany tedy mají povinnost stanovit vnitrostátní redukční 

příspěvky (nationally determined contributions - „NDCs“), které budou v pětiletých 

intervalech přezkoumány a pro další období budou stanovena výše redukčních příspěvků. 

Zároveň je však uznána potřeba brát na vědomí odlišné vnitrostátní podmínky a podporovat 

smluvní strany rozvojových zemí. 372 Pařížská dohoda otevírá rovněž prostor pro zahrnutí 

funkce lesů do adaptačních opatření, jelikož smluvní strany mají stanovit globální adaptační 

cíle, jejichž prostřednictvím posílí odolnost vůči změně klimatu s cílem přispět k 

udržitelnému rozvoji. Smluvní strany s pomocí adaptačních plánů a politik mají přispět 

k zavedení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji posílení odolnosti 

socioekonomických a ekologických systémů.373 

 

Význam lesů je v Pařížské úmluvě značně posílen, jelikož si smluvní strany stanovily 

cíl dosažení rovnováhy mezi antropogenními emisemi ze zdrojů a snížením skleníkových 

plynů pomocí propadů v druhé polovině tohoto století, při zachování udržitelného rozvoje a 

rovnosti.374 Ochrana lesa a zvyšování jeho potenciálu ukládat tak v budoucnu budou hrát 

významnou roli pro dosažení tohoto ambiciózního cíle. V rámci stanovení vnitrostátních 

redukčních příspěvky (NDCs) smluví strany rovněž zahrnuly do těchto příspěvků široké 

spektrum oblastí jako je energetický sektor a doprava, ale také zemědělství, lesnictví a další 

oblasti spojené se změnou ve využití půdy, které mají přispět k mitigačním a adaptačním 

cílům. Prostřednictvím vnitrostátních příspěvků (NDCs) tak bude podpořena role lesa a 

lesnického sektoru, přičemž by mělo být identifikováno institucionální a právní zajištění, 

stejně jako koncepční a ekonomické nástroje pro dosažení cílů v této oblasti. Smluvní strany 

tak mohou při plnění závazků zohlednit a identifikovat i aktivity spojené s ochranou lesa 

jako je mechanismus REDD+ nebo dobrovolné bilaterální dohody (Voluntary Partnership 

																																																								
371 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda - český překlad. 
2015. , Článek 2 odst. 2 
372 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda - český překlad. 
2015. , Článek 3 a 4 
373 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda - český překlad. 
2015. , Článek 7, odst. 9 písm. e) 
374 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda - český překlad. 
2015. , Článek 4 odst. 1 



	 76	

Agreements - VPA) uzavřené s Evropskou komisí na základě Akčního plánu EU pro 

vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT).375  

 

Postavení lesů je posíleno rovněž tím, že Pařížská dohoda vyzývá k přijetí opatření k 

ochraně a zvyšování propadů a rezervoárů skleníkových plynů, tak jak je stanoveno 

v Úmluvě o klimatické změně, a zmiňuje explicitně význam lesů v tomto ohledu.376 Smluvní 

strany mají přijmout opatření k podpoře stávajícího rámce stanoveného podle Úmluvy o 

klimatické změně pro politické přístupy a pozitivní pobídky pro činnosti týkající se 

snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů a roli zachování, udržitelného 

obhospodařování lesů a zvýšení zásob uhlíku v lesích v rozvojových zemích. Tato opatření 

mají být doplněna o alternativní politické přístupy jako jsou společné přístupy k mitigaci a 

adaptaci pro integrované a udržitelné obhospodařování lesů. Přitom je potvrzen význam 

motivace k prosazování i dalších funkcí lesa a přínosů, které nejsou přímo spojeny s ukláním 

uhlíku (non-carbon values), ale tato bezuhlíková řešení jsou nezbytná pro dosažení výše 

uvedených cílů. Ve vztahu ke způsobu financování těchto opatření Pařížská dohoda 

výslovně uvádí finanční podporu vázanou na výsledky (result based payments). 377 

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu potvrdila nutnost 

zajistit předvídatelné zajištění financování opatření pro snížení emisí z odlesňování a 

degradace lesů prostřednictvím rozlišných zdrojů, přičemž Green Climate Fund byl 

identifikován jako jeden z hlavních finančních zdrojů těchto opatření do budoucna.378  

 

2.3.2 Ochrana lesní biodiversity v Úmluvě o biologické rozmanitosti  

 

Z celosvětového šetření o stavu ekosystémů Millenium ecosystem assessment, které 

proběhlo v letech 2001 až 2005, vyplynulo, že v druhé polovině 20. století došlo vlivem 

člověka ke změnám ekosystémů, které nemají v lidské historii dosud obdoby. Tyto změny 
																																																								
375 EU - FLEGT FACILITY. FLEGT VPAs and Nationally Determined Contributions 
[online]. 2016 [vid. 2017-07-20]. Dostupné z: http://www.euflegt.efi.int/publications/flegt-
vpas-and-nationally-determined-contributions 
376 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda - český překlad. 
2015. , Článek 5 odst. 1  
377 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda - český překlad. 
2015. , Článek 5 odst. 2 
378 UNFCCC. Adoption of the Paris Agreement - Report of the Conference of the Parties on 
its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015 - 
FCCC/CP/2015/10/Add.1. 2015. , Bod 45 



	 77	

vyvolané především neudržitelným využíváním ekosystémových služeb v souvislosti s 

rostoucí poptávkou po potravinách, pitné vodě, dřevu a palivu, vedly k podstatné ztrátě 

celosvětové biodiversity, která je z velké části nezvratná. Z tohoto hlediska vyplynula 

potřeba institucionální a právní reformy, které by umožnila vyvážení využívání 

ekosystémových služeb pro ekonomický rozvoj lidstva a zároveň podpořila ekosystémové 

služby spojené s ochranou biodiversity a ekosystémů samotných. 379  Odlesňování a 

neudržitelný způsob hospodaření v lesích jsou přitom jedněmi z hlavních příčin této ztráty 

biodiversity a degradace ekosystémů v celosvětovém měřítku, jelikož jsou u lesů 

akcentovány jejich hospodářské funkce a jsou vystaveny tlaku na přeměnu využití území pro 

zemědělské účely. 380  Důvod negativního vývoje stavu biodiversity a ekosystémů lze 

spatřovat v tom, že se mezinárodnímu společenství dlouhodobě nedařilo přijmout účinný 

právní rámec, který by podpořil vhodné nástroje pro jejich ochranu a odstranil hlavní příčiny 

jejich degradace, včetně podpory environmentálně nevhodné podpory zemědělské produkce 

a aspekty mezinárodního trhu.381  

 

Významným nástrojem k prosazování ochrany a trvale udržitelného hospodaření v 

lesích je tak v současnosti Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological 

Diversity – CBD),382 která je výsledkem jednání vedených na Konferenci OSN o životním 

prostředí a rozvoji (UNCED), kde byla 5. června 1992 v brazilském Rio de Janeiru 

vystavena k podpisu a následně vstoupila v platnost 29. prosince 1993.383 Tato úmluva je 

považována za jednu z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti práva životního 

prostředí, ke které doposud přistoupilo 196 smluvních stran (podepsalo 168) a to včetně 

států, na jejichž území se nachází značná část z celosvětové rozlohy lesů, kromě Spojených 

																																																								
379 WORLD RESOURCES INSTITUTE. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. 
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. 2005. ISBN 1-59726-040-1. , str. 1 
380 WORLD RESOURCES INSTITUTE. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. 
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. 2005. , str. 41- 43 
381SANDS, Philippe, Jacqueline PEEL, Adriana FABRA AGUILAR a Ruth MACKENZIE. 
Principles of international environmental law. Cambridge: Cambridge University Press, 
2012. ISBN 9780521140935. , 450 - 451 
382 UN. Convention on Biological Diversity adopted 5 June 1992, Rio de Janeiro, [1993] 
ATS 32 / 1760 UNTS 79 / 31 ILM 818 (1992). 1993 
383 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Úmluva o biologické rozmanitosti 
[online]. 1992 [vid. 2017-07-28]. Dostupné z: http://chmnature.quickly.cz/umluva-o-
biologicke-rozmanitosti-cbd/ 
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států amerických.384  Úmluva o biologické rozmanitosti byla jménem České republiky 

podepsána v New Yorku dne 4. června 1993 a vstoupila pro ni v platnost dne 3. března 

1994. 385  Hlavním cílem Úmluvy o biologické rozmanitosti je ochrana biologické 

rozmanitosti, přičemž se zaměřuje i na udržitelné využívání jejích složek, a rovněž 

podporuje spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů. 

Za účelem plnění těchto konkrétních cílů konference smluvních stran Úmluvy přijala 

počátkem roku 2000 Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti a na svém 10. zasedání 

v japonské Nagoji v roce 2010 přijala tzv. Nagojský protokol, jenž se zabývá přístupem ke 

genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich 

využívání.386 V roce 2010 byl v přijat rovněž Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol 

o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti, který 

vstoupil v platnost v březnu roku 2018, a to i pro Českou republiku, která doplňkový 

protokol ratifikovala. 387  Přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti bylo vyvrcholením 

mezinárodních jednání vedených již od roku 1988, kdy Mezinárodní svaz ochrany přírody 

(The International Union for Conservation of Nature – IUCN) představil návrh globální 

úmluvy. Úmluva o biologické rozmanitosti představuje potenciálně efektivní nástroj k 

prosazení mezinárodního režimu pro udržitelnou správu celosvětové biodiverzity a zároveň 

se snaží naplnit požadavky rozvojových zemí na mechanismus zaručující finanční 

kompenzaci za využívání jejich přírodního bohatství a přístup k technologiím.388 Ačkoliv 

mezinárodní právo není v současné době schopné zajistit komplexní ochranu a trvale 

udržitelné hospodaření se všemi přírodními zdroji, 389  režim Úmluvy o biologické 

																																																								
384 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. List of Parties [online]. [vid. 2017-07-
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[online]. 1992 [vid. 2017-07-28]. Dostupné z: http://chmnature.quickly.cz/umluva-o-
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Principles of international environmental law. Cambridge: Cambridge University Press, 
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rozmanitosti svým zaměřením a přístupy tvoří základní východisko pro ochranu většiny 

přírodních zdrojů na Zemi.  

 

Úmluva o biologické rozmanitosti má 3 základní cíle, kterými jsou ochrana 

biodiverzity, trvale udržitelný způsob využívání jejích složek a spravedlivé a rovnocenné 

rozdělení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů. Rovnocenného rozdělení 

přínosů má být dosaženo prostřednictvím zajištění přístupu ke genetickým zdrojům, 

předávání příslušných technologií a adekvátního způsobu financování.390 Biodiverzita je 

definována jako “variabilita všech žijících organismů včetně, mezi jiným, suchozemských, 

mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; 

zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy”.391  Ve vztahu k 

vnitřnímu významu biodiversity smluvní strany uznaly její ekologickou, genetickou, 

společenskou, vědeckou, naučnou, kulturní, rekreační a estetickou hodnotu.392 Tato definice 

zaměřená spíše na rozmanitost uvnitř druhů a mezi nimi vystihuje komplexnost biodiverzity 

v celé její šíři, což je výsledek prosazení konceptu udržitelného rozvoje, který přinesl nový 

ucelený pohled na problematiku životního prstředí.393 Za ekosystém pak Úmluva považuje 

“dynamický komplex společenstev mikroorganismů, rostlin a živočichů a jejich neživého 

prostředí, působící ve vzájemných vazbách jako funkční jednotka”.394  

 

Úmluva o biologické rozmanitosti obsahuje obecné cíle, koncepce, strategie a 

zároveň základní zásady, mezi něž patří princip předběžné opatrnosti a rovněž je zdůrazněna 

spolupráce na mezinárodní, celosvětové i regionální úrovni.395 Z hlediska dalších principů 

mezinárodního práva Úmluva o biologické rozmanitosti uznává suverenitu států nad 

biologickými zdroji, avšak s ohledem na význam biodiverzity pro vývoj a zachování 

životodárných systémů biosféry, označuje ochranu biologické rozmanitosti jako společný 

																																																								
390 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., m.s, o sjednání Úmluvy o 
biologické rozmanitosti. 1999, Článek 1 
391 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., m.s, o sjednání Úmluvy o 
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zájem lidstva (common concern of humankind). V tomto ohledu Úmluva učinila částečný 

průlom v omezení suverenity státu, jelikož se státy považuje zodpovědné za ochranu své 

biodiversity.396 Úmluva o biologické rozmanitosti stanovuje, že “státy mají, v souladu s 

Chartou OSN a principy mezinárodního práva, suverénní právo využívat své vlastní zdroje v 

souladu s vlastní politikou v životním prostředí; mají odpovědnost zajistit, aby aktivity v 

rámci jejich působnosti nebo dohledu nezpůsobily škody životnímu prostředí jiných států 

nebo území za hranicemi národní působnosti”. 397  Toto omezení je pak navázáno na 

specifické povinnosti smluvních stran, které jsou spojené s ochranou složek biodiversity, 

ekosystémů a přírodních stanovišť, a především se závazkem trvale udržitelného užíváním 

složek biologické různorodosti.398 Úmluva se rovněž odvolává na princip prevence v rámci 

kterého smluvní strany mají předvídat a preventivně odstraňovat příčiny významného 

snížení biodiverzity přímo zdroje. Na základě principu předběžné opatrnosti nemá být 

nedostatek naprosté vědecké jistoty využíván jako důvod k odkladu opatření směřujících k 

zabránění ztráty biodiverzity nebo ke snížení této hrozby na akceptovatelnou míru.399  

 

Ohledně volby prostředků ochrany biodiverzity Úmluva o biologické rozmanitosti 

akcentuje význam ochrany „in situ“, 400  která je spojená v obecné rovině s ochranou 

ekosystémů a přírodních stanovišť, včetně udržování a obnovy životaschopných populací 

druhů v jejich přirozeném prostředí,401 přičemž tam kde je to vhodné smluvní strany mají 

doplnit ochranu vytvořením chráněných území nebo přijmout zvláštní opatření k ochraně 

biologické rozmanitosti v daném území.402 V případě, že ochrana „in situ“ není možná 

smluvní strany mají přistoupit k ochraně „ex situ“ spočívající v ochraně biodiverzity mimo 
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jejich přirozená stanoviště,403 a to především v zemi původu jejích složek a genetických 

zdrojů.404 Za účelem doplnění těchto nástrojů konference smluvních stran na svém setkání 

v roce 2000 v keňském Nairobi přijala principy ekosystémového přístupu, 405  který je 

založen na integrovaném nakládání s půdou, vodou a živými přírodními zdroji zajišťující 

jejich ochranu, udržitelné využívání a spravedlivé rozdělení z nich plynoucích přínosů.406 

 

Ekosystémový přístup bere pro nalezení jednotlivých řešení v potaz procesy a 

interakce mezi organismy a jejich životním prostředím na všech funkčních úrovních. 

Efektivní přístup pro řešení jednotlivých problémů má být zacílen na vhodnou úroveň 

funkčních vztahů, které mohou probíhat jak na úrovni lesa, biomu nebo celé biosféry.407 

Účelem ekosystémového přístupu je najít vyvážený přístup ekonomickým, společenským a 

kulturním hodnotám ekosystémů trvale a zajistit trvale udržitelné využívání jejich služeb.408  

  

Úmluva o biologické rozmanitost potvrzuje také suverénní právo států na jejich 

přírodní zdroje, jenž stanovují podmínky pro přístup ke genetickým zdrojům národní 

legislativou, a klade důraz na spravedlivé a rovnoprávné rozdělení výsledků výzkumu a 

vývoje, a zisku vyplývajícího z komerčního a jiného využití genetických zdrojů.409 S tímto 

souvisí i požadavek na zajištění převodu biotechnologie, který představuje významný nástroj 

k dosažení cílů úmluvy, a to především ve vztahu k rozvojovým státům.410  

 

 

																																																								
403 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., m.s, o sjednání Úmluvy o 
biologické rozmanitosti. 1999, Článek 2 
404 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., m.s, o sjednání Úmluvy o 
biologické rozmanitosti. 1999, článek 9, odst. 1, písm. a), b) 
405 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - V/6. Ecosystem 
approach. 2000 
406 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - V/6. Ecosystem 
approach. 2000, Annex - A. Description of the ecosystem approach, bod 1 
407 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - V/6. Ecosystem 
approach. 2000, Annex - A. Description of the ecosystem approach, bod 2-3 
408 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - V/6. Ecosystem 
approach. 2000, Annex - B. Principles of the ecosystem approach, bod 6 
409 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., m.s, o sjednání Úmluvy o 
biologické rozmanitosti. 1999, Článek 15, odst. 1, 7 
410 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., m.s, o sjednání Úmluvy o 
biologické rozmanitosti. 1999, Článek 16, odst. 1  
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Strategický plán na ochranu biodiverzity pro roky 2011-2020 ve vztahu 

k lesnictví  

 

Ačkoliv Úmluva o biologické rozmanitosti potvrdila nezpochybnitelný význam 

biodiverzity a ekosystémů pro člověka, počáteční strategické plány a zapojení zúčastněných 

stran nedosahovaly zastavení ztráty biologické rozmanitosti. Z tohoto důvodu bylo nutné 

mobilizovat finanční, lidské a technické zdroje, které by tuto ztrátu zastavily. Za účelem 

posílení snah v ochraně biologické rozmanitosti se v říjnu roku 2010 uskutečnilo setkání 

Konference smluvních stran úmluvy CBD v městě Nagoja v japonské prefektuře Aichi. Toto 

setkání vyústilo v přijetí rozhodnutí COP X/2,411 kterým byl stanoven Strategický plán na 

Ochranu biodiverzity pro roky 2011-2020 a Cíle na ochranu biodiverzity z Aichi412. Mezi 

hlavní výzvy byla zařazena potřeba zaměřit se na základní příčiny úbytku biologické 

rozmanitosti, snížit přímé tlaky na biodiverzitu, zlepšit stav a zvýšit přínosy 

z biodiverzity.413 Vztah biodiverzity a lesnictví je obsahem několika strategických cílů a 

prvním z nich je Strategický cíl B, který má za úkol: „Snížit přímé tlaky na biodiverzitu a 

podporovat její udržitelné využívání“. Toho má být dosaženo mimo jiné i s pomocí Cíle 5, 

podle něhož má být do roku 2020 míra ztráty všech přírodních stanovišť, včetně lesů, 

snížena nejméně o polovinu, přičemž má být rovněž výrazně snížena jejich degradace a 

fragmentace. Tento úkol dále rozvádí Cíl 7, podle kterého má být lesnictví společně se 

zemědělstvím a vodním hospodářstvím do roku 2020 řízeno udržitelným způsobem. Stejně 

tak byl potvrzen význam programu pro lesní biodiverzity pro účely implementace 

vyhodnocení jednotlivých opatření.414 

 

 

																																																								
411 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - X/2.Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020. 2010 
412 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - X/2.Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020. 2010, Annex STRATEGIC PLAN FOR BIODIVERSITY 2011-
2020 AND THE AICHI BIODIVERSITY TARGETS “Living in harmony with nature” 
413 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Aichi Cíle [online]. 2010 
[vid. 2017-08-10]. Dostupné z: http://chmnature.quickly.cz/umluva-o-biologicke-
rozmanitosti-cbd/strategicky-plan-2011-2020cbd/aichi-cile/#strategicky-cil-bsnizit-prime-
tlaky-na-biodiverzitu-a-podporovat-jeji-udrzitelne-vyuzivani 
414 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - X/2.Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020. 2010, Annex Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020 And 
The Aichi Biodiversity Targets “Living in harmony with nature”, Článek V., bod 15.  



	 83	

Ochrana lesní biodiverzity v režimu Úmluvy o biologické rozmanitosti a 

Pracovního programu pro biologickou rozmanitost lesů 

 

Smluvní strany Úmluvy o biologické rozmanitosti si byly vědomy významu lesa a 

jeho role pro zachování biologické rozmanitosti do budoucna. Již na svém druhém zasedání 

v Indonésii v roce 1995 uznaly, že zachování lesních lesní biodiverzity je zásadní pro 

biodiverzitu na území lesa, ale i pro ochranu světového klimatu a ekosystémových funkcí, 

na kterých jsou přímo závislé stovky milionů lidí na celém světě.415 Již od počátku si 

konference smluvních stran byla vědoma komplexností vztahů v oblasti mezinárodní 

ochrany lesa a z tohoto důvodu se snažila navázat na spolupráci s tehdejším Mezivládním 

panelem o lesích (IPF - Intergovernmental Panel on Forests).416 Za lesní biodiverzitu 

přitom byly v širším smysl označeny všechny formy života nacházející se na území lesa a 

jejich funkce, přičemž se nejedná pouze o stromy, ale rovněž i o další rostliny, zvěř a 

mikroorganismy, a to na všech úrovních. Význam lesní biodiverzity byl potvrzen jako za 

důležitý prvek pro adaptaci lesů na klimatickou změnu.417  

 

Nejvýznamnějším nástrojem pro ochranu lesní biodiverzity v režimu Úmluvy o 

biologické rozmanitosti se stal Pracovní programu pro biologickou rozmanitost lesů (Work 

Programme on Forest Biological Diversity – dále jen „program WPFBD“), který byl 

zahájen konferencí smluvních stran v roce 1998.418 V tomto roce program WPFBD vznikl 

na základě rozhodnutí III/12419 s cílem integrovat cíle Úmluvy CBD do mezinárodních a 

národních plánů na ochranu lesa, a především zahájit mezinárodní spolupráci a výměně 

vědeckých informací s institucemi na ochranu lesa, jako je Mezivládní panel o lesích. Další 

úkoly byly vymezeny v oblasti prosazení trvale udržitelného hospodaření v lesích za účelem 

ochrany lesní biodiverzity prostřednictvím ekosystémového přístupu, které by bylo 

																																																								
415 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 2 Decision II/9 - Forests and 
biological divarsity, Annex to decision II/9. 1995, bod 5 
416 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 2 Decision II/9 - Forests and 
biological divarsity, Annex to decision II/9. 1995 
417 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. What is Forest Biological Diversity? 
[online]. [vid. 2017-08-12]. Dostupné z: https://www.cbd.int/forest/what.shtml 
418 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , str. 104 
419 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 3 Decision III/12 - Programme 
of work for terrestrial biological diversity: forest biological diversity. 1998 
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měřitelné s pomocí indikátorů.420 Za účelem posílení spolupráce v oblasti ochrany všech 

druhů lesa a obnovy lesních ekosystémů konference smluvních stran ustanovila v roce 2000 

Expertní technickou komisi pro ochranu lesní biodiverzity.421 Tento program se měl zaměřit 

na identifikaci hlavních příčin úbytku lesní biodiverzity a navrhnout mechanismy vedoucí 

k obnově degradovaných lesů a ochraně lesů uvnitř i vně chráněných územích.422 Dosažené 

poznatky o efektivním nástrojích k posuzování a plánování v oblasti ochrany a trvale 

udržitelného využívání lesní biodiverzity měly být sdíleny na mezinárodní úrovni společně 

s informacemi o vhodných technologiích.423 V roce 2002 byl konferencí smluvních stran 

konkretizován účel programu WPFBD, v rámci něhož byl do budoucna stanoven kompletní 

soubor cílů a opatření nezbytných k ochraně lesní biodiverzity, trvale udržitelného využívání 

jejích částí a spravedlivého a rovnocenného rozdělení přínosů genetických zdrojů lesa.424 

Jednotlivé cíle byly zařazeny do tematických okruhů: ochrana, udržitelné využívání 

biodiverzity a rozdělení přínosů; institucionální a socio-ekonomická podpora životního 

prostředí; a vědomosti, hodnocení a monitoring. 425  Z hlediska právní úpravy je 

nejvýznamnější okruh zaměřený na institucionální a socio-ekonomickou podporu životního 

prostředí, jehož cíle se týkaly kromě legislativní úpravy udržitelného hospodaření v lesích, 

také právní úpravy zajišťující dostatečné území trvale vyčleněné k plnění funkcí lesa, 

ochranu vlastnických práv ve vztahu k lesním pozemkům. 426 Ačkoliv rozšíření programu 

WPFBD nebylo zasazeno do pevnějšího institucionálního a legislativního rámce, jednotlivé 

cíle určily směrování ochrany lesní biodiverzity do dalších let.427 Rozšíření programu 

																																																								
420 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 3 Decision III/12 - Programme 
of work for terrestrial biological diversity: forest biological diversity. 1998, bod 6 
421 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 5 Decision V/4 - Progress 
report on the implementation of the programme of work for forest biological diversity. 2000, 
bod 4  
422 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 5 Decision V/4 - Progress 
report on the implementation of the programme of work for forest biological diversity. 2000, 
Annex I - Ad Hoc Technical Expert Group On Forest Biological Diversity 
423 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , str.105 
424 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 6 Decision VI/22 - Forest 
biological diversity. 2002, bod 9 
425 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 6 Decision VI/22 - Forest 
biological diversity. 2002., Annex Expanded Programme Of Work On Forest Biological 
Diversity 
426 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 6 Decision VI/22 - Forest 
biological diversity. 2002 
427 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , str. 105 
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obsahuje rovněž pozitivní prvek v tom, že akcentuje posílení mezinárodního režimu ochraně 

lesa požadavkem na posílení spolupráce na spolupráci mezi jednotlivými úmluvami a 

institucemi dotýkající se svým zaměřením ochrany lesa, mezi které byla zařazena například 

Úmluva o změně klimatu UNFCCC, Fórum Organizace spojených národů o lesích UNFFF, 

Partnerství spolupráce o lesích CPF, Mezinárodní organizace pro tropické dřevo ITTO.428 

S pomocí rozšířeného rámce a posílené spolupráce tak byly položeny základy pro zavedení 

ekosystémového přístupu a trvale udržitelného využívaní lesní biodiverzity nejen do režimů 

ostatních úmluv, ale i do národních plánů pro hospodaření s lesy, ochrany biodiverzity a 

ochrany životního prostředí. Společně se Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) 

byla zahájena podrobná diskuze o budoucí podobě chráněných území lesa a zahrnutí 

domorodých obyvatel do rozhodovacích procesů při jejich tvorbě. Ve věci prosazování 

práva v oblasti lesnictví pak byla zdůrazněna potřeba řešit otázku nelegální těžby a 

nelegálního lovu i odchytu lesních živočichů, zjistit jejich příčiny a stanovit nástroje k jejich 

předcházení na úrovni pravidel mezinárodního obchodu.429 Implementace výše uvedených 

tematických okruhů a hodnocení naplňování cílů bylo předmětem jednání konference 

smluvních stran i v dalších letech.430 přičemž hlavním tématem konference v roce 2010 

v Indii bylo i nadále posílení institucionální spolupráce.431 Další snahy o integrovaný přístup 

v ochraně lesní biodiverzity vyústily i v přijetí rozhodnutí XI/19,432 které navazovalo na 

přijetí podmínek k zajištění odstranění negativních dopadů mechanismu REDD+ 

(safeguards), které zajišťují podporu trvale udržitelného, ochranu biodiverzity a práv 

domorodých obyvatel v režimu Úmluvy o klimatické změně.433  

 

																																																								
428 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 6 Decision VI/22 - Forest 
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biological diversity. 2002, bod 19 
430 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 8 Decision VIII/19 Forest 
biological diversity: implementation of the programme of work. 2006 
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biodiversity - Cooperation with the United Nations Forum on Forests (UNFF) and the 
International Tropical Timber Organization (ITTO) and the Low Forest Cover Countries 
(LFCC). 2010 
432 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP 11 Decision XI/19 - Biodiversity 
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433 UNFCCC. Decision 1/CP.16 - Report of the Conference of the Parties on its sixteenth 
session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010 Addendum, 
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Na posledním shromáždění smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti 

v mexickém městě Cancún v prosinci roku 2016 byla v oblasti lesní biodiversity největší 

pozornost věnována potřebě nadále rozvíjet celkovou soudržnost a koordinaci v rámci 

politik a dohod dotýkajících se ochrany lesa, a to včetně jejich implementace na všech 

úrovních.434 K tomuto má dojít prostřednictví začlenění Strategického plánu na ochranu 

biodiverzity pro roky 2011-2020 a Cílů na ochranu biodiverzity z Aichi jednak do politik 

k prosazení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dosažení cílů Mezinárodního ujednání o 

lesích (IAF), jehož platnost byla prodloužena do roku 2030.435 Jednotlivé smluvní strany 

jsou pak vyzvány, aby při vytváření lesnických politik respektovaly cíle na ochranu 

biodiverzity a mezinárodní dohody týkající se ochrany lesa přijaté na mezinárodní úrovni. 

Zvláštní pozornost má být v budoucnu věnována změnám ve využití půdy související se 

zemědělstvím nebo turismem, ochraně a udržitelného využívání zejména přírodních lesů a 

negativním dopadům zalesňování nelesních biomů. Za účelem zachování lesní biodiverzity 

má být rovněž přihlíženo k dopadům klimatické změny, adaptaci na tyto změny a s tím 

souvisejícím opatřením k zmírnění rizika přírodních katastrof.436 S ohledem na význam lesní 

biodiverzity lze přepokládat, že pouze za splnění těchto dílčích podmínek bude dosaženo 

strategické vize ochrany biodiverzity do roku 2050, podle níž má být do této doby 

biologická rozmanitost moudře využívána a ekosystémové služby mají sloužit všemu životu 

na Zemi a celé lidské společnosti.437  

 

Úmluva o biologické rozmanitosti a sbližování cílů jednotlivých úmluv 
dotýkající se ochrany a trvale udržitelného užívání lesa 
 

Z výše uvedené analýzy jednotlivých rozhodnutí smluvních stran vyplývá, že v rámci 

vývoje režimu Úmluvy o biologické rozmanitosti lze spatřit snahu o sbližování nástrojů 

k dosažení společných cílů s jinými režimy, které svým zaměřením mají význam pro 

ochranu lesa a trvale udržitelného hospodaření. Nejvýrazněji se tento přístup projevil 
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v prolínání cílů s režimem Úmluvy o klimatické změně již od 10. shromáždění smluvních 

stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v Nagoji v roce 2010, kdy byl urychlen proces 

sbližování cílů v oblasti zmirňování klimatické změny a adaptace na klimatickou změnu ve 

vztahu k ochraně biologické rozmanitosti.438  

 

Z právního hlediska je ovšem velmi složité najít základy pro vytváření vhodného 

prostředí pro spolupráci mezi jednotlivými úmluvami, která je však zároveň nezbytná nejen 

pro dosažení cílů stanovených politik, ale i pro dodržení samotných závazků ze smluv 

vyplývajících. Základní ustanovení pro tento druh spolupráce lze v Úmluvě o biologické 

rozmanitosti v Článku 22, který v obecné rovině stanovuje „že ustanovení této úmluvy se 

nesmí dotknout práv a povinností kterékoli ze smluvních stran, vyplývajících z jakékoli 

stávající mezinárodní dohody, kromě případu, kdy by výkon takových práv a povinností 

způsobil vážné poškození nebo ohrožení biodiverzity“. 439  Ačkoliv samotná Úmluva o 

biologické rozmanitosti neodkazuje explicitně na klimatickou změnu, vztah k této 

problematice lze dovodit ze znění její preambule, na jehož základě má dojít k předvídání, 

prevenci a odstranění příčin významného snížení nebo ztráty biodiverzity přímo u jejich 

zdroje.440 Na úrovni mezinárodního práva je však nutné stanovit vhodné přístupy, které by 

překonaly odlišnosti navzájem konkurujících si ustanovení v jednotlivých úmluvách. 

V rámci takových přístupů lze využít obecné principy mezinárodního práva, a to především 

obecnou zásadu mezinárodního práva pacta sunt servanda441 založenou na právní závaznosti 

uzavřených dohod, kterou je nutné však v prostředí konkurujících si režimů doplnit o zásadu 

vzájemné podpory a spolupráce (principle of mutual supportiveness) spojenou s interpretací 

cílů trvale udržitelného rozvoje.442 Tato postupně se vyvíjející se zásada vyšla z potřeby 
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prosadit v mezinárodním právu takové principy, které by v dlouhodobém výhledu zaručily 

dosažení principů trvale udržitelného rozvoje na základě mezinárodní spolupráce a 

společného plánování rozvoje. S pomocí principů již explicitně obsažených v Úmluvě o 

biologické rozmanitosti lze najít základy pro prosazení této zásady vzájemné podpory a 

spolupráce, a to především na základě principu sdílené, avšak diferencované odpovědnosti a 

prostřednictvím chápání ochrany biologické rozmanitosti jako věcí společného zájmu lidstva 

(concept of common concern).443 Úmluva o biologické rozmanitosti se svými ustanoveními 

přímo dotýká posílení mezinárodní spolupráce, přenosu technologií a spravedlivého 

rozdělení přínosů, avšak proces sbližování jednotlivých režimů postupně probíhá na úrovni 

konferencí smluvních stran a na základě meziinstitucionální spolupráce.444  

 

Nejvýznamnější roli pro vytváření vzájemné spolupráce a kompatibility režimů 

jednotlivých úmluv přitom však hrají rozhodnutí přijaté konferencemi smluvních stran. 

Rozhodnutí konferencí smluvních stran mají potenciál překlenout nedostatečně konkrétní 

úpravu obsaženou v rámcových úmluvách a flexibilně reagovat na nové výzvy pro dosažení 

daných cílů. Jednotlivá rozhodnutí jsou však často projevem aktuální politické situace a 

vědeckého poznání v daném čase, a proto je úprava jednotlivých problematik obsažená ve 

vícero rozhodnutích a je zde riziko, že taková úprava se stane nepřehlednou. Rovněž 

samotná právní závaznost a vynutitelnost těchto rozhodnutí je předmětem četných diskuzí. 

Avšak nejen v případě režimu Úmluvy o biologické rozmanitosti se rozhodnutí konferencí 

smluvních stran staly základem pro mezinárodní spolupráci a pro přijetí konkrétních 

opatření na národních úrovních.445  

 

V oblasti ochrany lesa a jeho trvale udržitelného užívání došlo k nejdůležitějšímu 

prolnutí režimů Rámcové úmluvy o klimatické změně s cíli Úmluvy o biologické 

rozmanitosti rozhodnutím shromáždění smluvních stran Úmluvy o klimatické změně v roce 

																																																								
443 BRAGDON, Susan H. The Evolution and Future of the Law of Sustainable 
Development: Lessons from the Convention on Biological Diversity. Georgetown 
International Environmental Law Review. 1996, 8(3), 423–436. , str. 434 
444 BRAGDON, Susan H. The Evolution and Future of the Law of Sustainable 
Development: Lessons from the Convention on Biological Diversity. Georgetown 
International Environmental Law Review. 1996, 8(3), 423–436. , str. 435 
445 MORGERA, Elisa. Far away, So close: A Legal Analysis of the Increasing Interactions 
between the Convention on Biological Diversity and Climate Change Law. Climate Law. 
2011, 2. , str. 86 
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2010,446 kterým byl definitivně rozšířen účel mechanismu REDD o prosazování dalších 

hodnot a funkcí lesů (non carbon values), na dosažení celkové integrity životního prostředí a 

podpory ekosystémových služeb lesů. Z mechanismu REDD zaměřeného pouze na 

snižování emisí z odlesňování a degradaci lesů se tak vyvinul nástroj k prosazování trvale 

udržitelné hospodaření v lesích i ochrany biodiverzity REDD+. Z hlediska ochrany lesní 

biodiverzity bylo významné že dosažení cílů mechanismu podmíněno dodržením základních 

podmínek (safeguards), které měly zajistit odstranění negativních dopadů mechanismu 

REDD+. Na základě těchto podmínek mají být veškeré aktivity v souladu s ochranou 

původních lesů a biologické rozmanitosti, přičemž mý být podpořena funkce 

ekosystémových služeb a navazujících společenských a environmetální přínosů.447 Za projev 

zásady vzájemné podpory a spolupráce (principle of mutual supportiveness) lze označit 

podmínku, na jejímž základě má být činnost programu REDD+ v souladu s cíly národních 

lesnických programů a mezinárodních úmluv a dohod.448  

2.3.3 Úmluva organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích 

postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe  

Mezi další úmluvy s významem pro ochranu lesa a jeho trvale udržitelné využívání 

patří Úmluva OSN o desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo 

desertifikací, zejména v Africe (United Nations Convention to Combat Desertification in 

those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa 

– UNCCD).449 Nezbytnost přijetí Úmluvy UNCCD se zaměřením na problematiku sucha 

byla předmětem diskuze již na Konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 

1992, přičemž tyto snahy vedly k jejímu úspěšnému přijetí v Paříži v roce 1994 a v současné 

době má úmluva již 193 smluvních stran. Pro Českou republiku, která je smluvní stranou, 

																																																								
446 UNFCCC. Decision 1/CP.16 - Report of the Conference of the Parties on its sixteenth 
session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010 Addendum, 
FCCC/CP/2010/7/Add.1 67. 2011 
447 UNFCCC. Decision 1/CP.16 - Report of the Conference of the Parties on its sixteenth 
session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010 Addendum, 
FCCC/CP/2010/7/Add.1 67. 2011, Appendix I, bod 2, písm. e) 
448 UNFCCC. Decision 1/CP.16 - Report of the Conference of the Parties on its sixteenth 
session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010 Addendum, 
FCCC/CP/2010/7/Add.1 67. 2011, Appendix I, bod 2, písm. a) 
449 UN-GENERAL ASSEMBLY. Convention to Combat Desertification in Countries 
Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa - 1954 UNTS 3; 
33 ILM 1328. 1994 
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úmluva vstoupila v platnost v dubnu roku 2000.450 Mezi hlavní cíle úmluvy byl zařazen boj 

s desertifikací a s tím související odstraňování následků sucha v zemích postižených velkým 

suchem a rozšiřováním pouští, zvláště pak v nejvíce zasažených regionech Afriky. Ve svém 

konkrétním důsledku má úmluva napomoci ke zlepšení obnovy, ochrany a udržitelného 

využívání půdy a vodních zdrojů přispět k zachování biologické rozmanitosti. K naplnění 

těchto cílů má dojít na základě efektivních opatření na všech úrovních a za mezinárodní 

spolupráce.451 Zejména mezinárodní a interinstitucionální spolupráce je jedna ze základních 

principů úmluvy, která je založena na rozvoji mechanismu mezinárodní pomoci postiženým 

oblastem a zajistit efektivní výměnu informací mezi jejími dárci a příjemci takové pomoci. 

Za účelem dosažení výše uvedených cílů úmluvy se rozvinuté země v souladu s principem 

společné, ale rozdílné odpovědnosti, zavázaly poskytnout pomoc, která by měla spočívat ve 

finančním zajištění vhodných opatření, přenosu technologií a poskytnutí potřebných 

vědomostí rozvojovým zemím. Z hlediska mezinárodní spolupráce je režim Úmluvy 

UNCCD svázán s režimem Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a s Úmluvy o 

biologické rozmanitosti, a to z hlediska finančního a institucionálního zajištění.452  

Samotná Úmluva UNCCD uznává funkci lesů jako zásadní v boji proti desertifikaci, 

přičemž „desertifikací rozumí degradaci půdy v suchých, polosuchých a suchých 

subhumidních oblastech, a to v důsledku různých faktorů, včetně proměnlivosti klimatu a 

lidských činností“.453 Mezi takovou degradaci půdy Úmluva UNCCD řadí i snížení nebo 

ztrátu biologické nebo ekonomické produktivity a komplexu funkcí lesů a zalesněných 

území, které je způsobené využíváním půdy nebo procesem či kombinací procesů, včetně 

procesů vyplývajících z lidských činností, jakými jsou eroze půdy, zhoršení jejích vlastností 

																																																								
450 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002 
451 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Úmluva OSN o boji proti 
desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe 
[online]. 1994 [vid. 2017-09-21]. Dostupné 
z: https://www.mzp.cz/cz/umluva_osn_o_boji_proti_desertifikaci_afrika 
452 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , str. 353 
453 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002, Článek 1, písmn. a)  
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nebo dlouhodobá ztráta přírodní vegetace.454 V rámci boje proti desertifikaci pak mají být 

podporovány činnosti založené na integrovaném využívání půdy v těchto oblastech, 

spočívající v prevenci její degradace, opětovném zúrodnění či rekultivaci degradované 

půdy.455  

Jedním z hlavních nástrojů v boji proti desertifikaci a pro zmírnění důsledků sucha v 

postižených afrických zemí je vytváření národních akčních programů, které mají být 

součástí vnitrostátních politik vedoucích k udržitelnému rozvoji k zmírnění důsledků 

sucha. 456  Z hlediska ochrany lesa a jeho trvale udržitelného užívání je významné, že 

obsahem těchto národních akčních programů mají být i opatření k ochraně a udržitelné péči 

o přírodních zdroje, mezi které jsou výslovně zařazeny i lesy, včetně volně žijících 

živočichů a biodiverzity.457  

Úmluva UNCCD se za účelem naplnění jejích globálních cílů musí vypořádat 

s odlišnými problémy v jednotlivých částech světa a zvolit specifické přístupy k dosažení 

efektivních řešení. 458  Z tohoto důvodu Úmluva UNCCD obsahuje přílohy věnované 

jednotlivým regionům, které mají poskytnout všeobecné zásady pro provádění úmluvy s 

přihlédnutím k jejich zvláštním podmínkám.459 V těchto přílohách lze nalézt důraz na 

opatření dotýkající se ochrany lesa, obchodu s dřevními produkty a ochranou lesa před 

lesními požáry. V oblastech Latinské Ameriky a v karibském regionu se pak smluvní strany 

při provádění ustanovení úmluvy mají zaměřit na zhoršující se podmínky obchodu a 

obchodních praktik s lesnickými produkty a na klesající produktivity ekosystémů vedoucí k 
																																																								
454 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002, Článek 1, písmn. f)  
455 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002, Článek 1, písmn. b) 
456 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002, Článek 6  
457 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002Článek 8, odst. 3, pismn. b)  
458 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , str. 353 
459 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002, Příloha III Regionální Prováděcí Příloha Pro Latinskou Ameriku A Karibskou 
Oblast,. Článek 2, písmn. b) 
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snížení výnosů z lesního hospodářství. 460 Za zvláštní podmínky severního středomořského 

regionu se pak řadí ztráty rozsáhlých lesních pokryvů způsobené častými lesními požáry, 

přičemž národní akční plány smluvních stran v tomto regionu se mají zaměřit na způsobu 

využívání půdy, lesnictví o ochrany před lesními požáry;461 V regionu střední a východní 

Evropy smluvní strany mají brát v potaz problém úbytku zalesněné plochy způsobené 

klimatickými faktory a znečištěním ovzduší, nebo na časté lesní požáry.462  

Úmluva UNCCD se prostřednictvím svých ustanovení zabývá důležitostí funkcí lesa 

k ochraně půdy,463 avšak její hlubší význam je omezen úzce pojatou definicí desertifikace,464 

kterou mezinárodní společenství promarnilo příležitost přijmout úmluvu zajišťující 

komplexní úmluvu k ochraně půdy (soil convention).465 Její význam ve vztahu k lesů je 

rovněž limitován i faktem, že se zaměřuje především na oblasti postižené vážným suchem 

nebo desertifikací. Největší přínos pro ochranu lesa tak lze spatřovat v mezinárodním uznání 

spojitosti mezi odlesňováním a desertifikací, což je důležité pro prosazování trvale 

udržitelné užívání lesa, jako důležitého přírodního zdroje.466  

Vztah mezi ochranou půdy a ochranou lesa byl znovu na mezinárodní úrovni 

zdůrazněn v rámci již zmiňovaného trvale udržitelného cíle 15 (SDGs), který byl přijat 

Organizací spojených národů za účelem do roku 2030 rozvinout ochranu suchozemských 

																																																								
460 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002, PŘÍLOHA III , Článek 2, písmn. c) 
461 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002,Příloha IV, REGIONÁLNÍ PROVÁDĚCÍ PŘÍLOHA PRO SEVERNÍ 
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462 ČR. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v 
Africe. 2002, Příloha V Dodatečná regionální prováděcí příloha pro střední a východní 
Evropu, Článek 2, písmn. e) 
463 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , str. 127 
464 EIKERMANN, Anja. Forests in International Law, Is There Really a Need for an 
International Forest Convention? B.m.: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-14950-9. , str. 129 
465 BOER, Ben a Ian HANNAM. Legal Aspects of Sustainable Soils: International and 
National. Review of European Community and International Environmental Law. 2003, 
12(2), 149–163. ISSN 0962-8797. , strana 152 a rovněž ve WYATT, Alexandra M. The Dirt 
on International Environmental Law Regarding Soils: Is the Existing Regime Adequate? 
Duke Environmental Law & Policy Forum. 2008, (19), 165–208., strana 200 -203   
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ekosystémů, prosadit principy trvale udržitelného lesního hospodářství, posílit boj proti 

desertifikaci, zastavit degradaci půdy a úbytek biodiverzity.467 Vložením těchto problémů do 

jednoho cíle nebylo náhodné a na mezinárodní úrovni tak došlo k uznání, že problém 

odlesňování, degradace půdy a desertifikace nelze řešit odděleně. Především v nejvíce 

postižných oblastech rozvojových zemí by mělo dojít ke sjednocení nástrojů pro řešení 

těchto problémů, jelikož tyto země jsou závislé na příjmech ze zemědělství, a bez odstranění 

výše uvedených problémů, zde nebude možné dosáhnout dalších cílů trvale udržitelného 

rozvoje (SDGs) zaměřených na potravinové zajištění a zdravotní podmínky obyvatelstva.468 

Vztah trvale udržitelné hospodaření s půdou a lesy tak v období po roce 2015 bude do 

značné míry ovlivněn naplňováním výše uvedených cílů SDGs, přičemž lze stavět na 

základním rámci a nástrojích daných Úmluvou UNCCD. Tento rámec limitovaný úzkým 

pojetím definice desertifikace a geografickým zaměřením ve spojení s fragmentovaným 

rámcem pro ochranu a trvale udržitelné užívání lesů na mezinárodní úrovni, nebude schopen 

v současné podobě dostát naplnění ambiciózních SDGs a jejich naplnění vyžaduje dodatečné 

úsilí mezinárodního společenství v této oblasti.469  

V rámci trvale udržitelného cíle 15 (SDGs) je pro Úmluvu UNCCD nezbytné 

rozvíjet především nástroje k naplnění specifického podcíle 15.3., podle něhož má 

mezinárodní společenství „do roku 2030 bojovat proti rozšiřování pouští, obnovovat 

znehodnocenou půdu, včetně pozemků postižených rozšiřováním pouští, suchem či 

záplavami, usilovat o dosažení světa, ve kterém již nedochází k degradaci půdy“. 470 

V souvislosti s naplněním tohoto dílčího cíle 15.3 Konference smluvních stran Úmluvy 

UNCCD přijala v září roku 2015 rozhodnutí 3/COP.12471, v němž byl uznán význam tohoto 
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cíle pro naplňování smyslu samotné Úmluvy UNCCD. Rovněž se podařilo najít shodu a 

prosadit koncept neutrálního stavu degradace půdy (land degradation neutrality - LDN), 

kterým je míněn „stav, v rámci něhož množství a kvalita půdních zdrojů nezbytných 

k podpoře ekosystémových funkcí a služeb, včetně podpory potravinové bezpečnosti, zůstává 

stabilní nebo stoupá, ve vztahu ke specifickému období, místu a ekosystému“.472 Zároveň 

jsou smluvní strany vyzvány k přijetí dobrovolných konkrétních cílů k dosažení neutrálního 

stavu degradace půdy (LDN) v závislosti na specifických národních podmínkách,473 přičemž 

mezi hodnotící kritéria pro dosažení LDN je zařazen vývoj v půdním krytu a vývoj 

v zásobách uhlíku v půdě i v nadzemní části474, a to tedy včetně lesů. Zároveň zde lze nalézt 

spojení mezi současným režimem Úmluvy UNCCD a Úmluvou na ochranu klimatu 

UNFCCC, jelikož opatření k dosažení neutrálního stavu degradace půdy (LDN) by se měla 

promítnout do národních klimatických plánů (tzv. Intended Nationally Determined 

Contributions – INDCs), které státy předložily dobrovolně na klimatické konferenci OSN 

v Paříži v roce 2015, a které se v budoucnu stanou základem pro snižování emisí a 

posilování odolnosti proti klimatickým změnám.475  

K potvrzení prosazení konceptu neutrálního stavu degradace půdy (LDN) a zajištění 

dalšího prolínání cílů udržitelného rozvoje SDGs s cíli Úmluvy UNCCD došlo v září roku 

2017 na 13. zasedání Konference smluvních stran v Číně. V rámci snahy nastavit jasnou 

strategickou vizi pro konkrétní budoucí kroky do budoucna bylo přijato 37 rozhodnutí, které 

se svým obsahem dotýkají komplexních a aktuálních problémů spojených s desertifikací 

																																																																																																																																																																											
Desertification and the Intergovernmental Working Group report on land degradation 
neutrality - ICC. 2014 
472 UNCCD. UNCCD - Decision 3/COP.12 - Integration of the Sustainable Development 
Goals and targets into the implementation of the United Nations Convention to Combat 
Desertification and the Intergovernmental Working Group report on land degradation 
neutrality - ICC. 2014, Bod 2 
473 UNCCD. UNCCD - Decision 3/COP.12 - Integration of the Sustainable Development 
Goals and targets into the implementation of the United Nations Convention to Combat 
Desertification and the Intergovernmental Working Group report on land degradation 
neutrality - ICC. 2014, Bod 5 a) 
474 UNCCD. UNCCD - Decision 3/COP.12 - Integration of the Sustainable Development 
Goals and targets into the implementation of the United Nations Convention to Combat 
Desertification and the Intergovernmental Working Group report on land degradation 
neutrality - ICC. 2014, Annex Progress indicators for strategic objectives 1–3 
475 UNCCD. Land degradation neutrality [online]. 2016 [vid. 2017-10-22]. Dostupné 
z: http://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-neutrality 
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jako je sucho, písečné bouře nebo migrace.476 Nejvíce konkrétním krokem v tomto směru 

bylo přijetí Strategického rámce Úmluvy UNCCD do budoucna (the UNCCD 2018–2030 

Future strategic framework of the Convention).477 Tento Strategický rámec si klade za cíl 

vytvořit efektivní nástroje s konkrétním zaměřením na eliminaci dopadů desertifikace a 

degradace půdy (Desertification/land degradation and drought - DLDD), které vedou 

k ekonomickým a sociálním problémům. Rovněž má dojít k lepší ochraně životního 

prostředí a to především ve vztahu k ochraně biologické rozmanitosti, nedostatku vodu a 

zlepší adaptace na klimatickou změnu.478 Dosažení cílů Strategického rámce pak má být 

dosaženo také respektováním výsledků mezinárodních jednání v souvisejících oblastech 

jako je Pařížská úmluva a Cíle na ochranu biodiverzity z Aichi.479 Samotný Strategický 

rámec pak obsahuje 5 strategických cílů,480 které jsou zaměřeny na oblasti od zmírnění 

desertifikace a ochrany životního prostředí, přes zlepšení adaptačních schopností obyvatel 

postižených dopady desertifikace, po mobilizaci finančních a jiných zdrojů k naplnění 

Úmluvy UNCCD.  

Vztah Strategického rámce Úmluvy UNCCD k ochraně a trvale udržitelnému 

využívání lesa lze charakterizovat prostřednictvím tří nejrelevantnějších Strategických cílů. 

V tomto smyslu je nejvýznamnější Strategický cíl 1, v rámci něhož má dojít ke zlepšení 

postižených ekosystémů desertifikací a k podpoře trvale udržitelného využívání půdy.481 

Indikátorem pro posuzování dosažení tohoto cíle pak je vývoj zemského pokryvu a vývoj 

																																																								
476 UNCCD. UNCCD COP 13 Adopts 37 Decisions, Links LDN to Emerging Issues 
[online]. 2017 [vid. 2017-10-24]. Dostupné 
z: http://knowledge.unccd.int/publications/unccd-cop-13-adopts-37-decisions-links-ldn-
emerging-issues 
477 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017 
478 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
Introduction 
479 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
Preambule 
480 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
III. Strategic objectives and expected impacts  
481 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
III. Strategic objectives and expected impacts 5., Strategic objective 1 
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v ukládání uhlíku v půdě a nad jejím povrchem.482 Přitom vývoj v ukládání uhlíku v půdě a 

nad jejím povrchem je rovněž indikátorem pro Strategický cíl 4, který je zaměřen na 

podporu ochrany životního prostředí prostřednictvím implementace Úmluvy UNCCD.483 

S ohledem na citlivost lesních ekosystémů vodní poměry v krajině, je pro jejich ochranu 

rovněž klíčový Strategický cíl 3, který má dosáhnout omezení a zmírnění dopadů sucha za 

účelem zvýšení odolnosti postižených ekosystémů. 484  Nedostatek Strategického rámce 

v souvislosti s ochranou lesa a jeho trvale udržitelného využívání lze spatřit především 

v tom, že výslovně neodkazuje na tuto problematiku, tak jako je to v případě přímého 

odkazu na režim na ochranu klimatu nebo na ochranu celosvětové biodiverzity. Tento 

nedostatek se Strategický rámec snaží překonat uznáním významu Doporučujících pokynů 

pro odpovědnou správu držby půdy, rybářství a lesnictví v kontextu národní potravinové 

bezpečnosti (the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security) pro dosažení jeho cílů.485 

2.3.4 Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin CITES 

 

Mezi významnou úmluvu z hlediska ochrany a trvale udržitelného způsobu 

využívání lesa lze zařadit rovněž Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora -CITES)486, která byla sjednána v roce 1973 

ve Washingtonu a účinnosti nabyla v roce 1975.487 Především rozvojové země mají zájem 

na vývozu cenných druhů živočichů a rostlin, jelikož tak mohou získat prostředky na pro 
																																																								
482 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
List of progress indicators used to report on strategic objectives 1–5 of the Strategy Strategic 
483 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
III. Strategic objectives and expected impacts 5., Strategic objective 4 
484 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
III. Strategic objectives and expected impacts 5., Strategic objective 3 
485 UNCCD. UNCCD - ICCD/COP(13)/L.18 - The future strategic framework of the 
Convention - Draft decision submitted by the Chair of the Committee of the Whole. 2017, 
Preambule  
486 UNEP. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora - CITES - 993 UNTS 243. 1972 
487 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. CITES [online]. 1973 [vid. 2017-
11-16]. Dostupné z: http://www.env.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy 
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hospodářský rozvoj, přičemž ekonomicky vyspělé země jsou hlavními oblastmi dovozu, 

včele s Evropskou unií. V minulosti však tato celosvětová poptávka mezinárodního obchodu 

po volně žijících živočiších a planě rostoucích rostlinách vedla u řady z nich k jejich 

vyhubení nebo ohrožení a vyvstala potřeba tuto oblast regulovat na mezinárodní úrovni.488 

Úmluvu CITES nelze vnímat jako klasickou obchodní úmluvu, ale jako úmluvu na ochraně 

přírody, jelikož prostřednictvím regulace obchodu spíše slouží jako prostředek pro ochranu 

celosvětově nejvýznamnější biologické rozmanitosti.489 Úmluva se zaměřuje především na 

obchod s ohroženými druhy získanými z volné přírody, nicméně reguluje i obchod 

s živočichy, kteří byli odchováni v zajetí nebo rostlinami vypěstovanými člověkem, které 

jsou však v přírodě ohroženy.490 Smluvní strany tak uznaly vysokou hodnotu volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin z hlediska jejich estetického, vědeckého, kulturního, 

rekreačního a ekonomického významu, které státy dokážou nejlépe ochránit prostřednictvím 

mezinárodní spolupráce.491 Hlavním cílem Úmluvy CITES je nastavit celosvětově společná 

pravidla mezinárodního obchodu především s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin za účelem zabránění jejich vyhynutí nebo vyhubení v důsledku 

neudržitelného využívání pro jejich zpeněžení na mezinárodním trhu.492 Výrazná potřeba 

takové regulace vyplývá z toho, že využívání původních částí přírody pro účely 

mezinárodního obchodu představuje druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů na naší 

planetě, přičemž vůbec nejvýznamnější příčina spočívá v ničení přirozených stanovišť.493  

 

Tato úprava regulace mezinárodního obchodu je tedy velmi důležitá ve vztahu 

k problému odlesňování, jelikož odlesňováním dochází jednak ke ztrátám vzácných druhů 

dřevin které přitom zároveň nemohou nadále vytvářet přírodní stanoviště. V souvislosti 

s trvale udržitelným využíváním lesa a jeho ochranou má tedy Úmluva CITES potenciál 
																																																								
488 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Úmluva o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin základní informace se 
zaměřením na Českou republiku a Evropskou Unii. 2010. , str. 4 
489 STEJSKAL, Vojtěch a Veronika VILÍMKOVÁ. Zákon o obchodování s ohroženými 
druhy, s komentářem. Praha: Linde Praha a.s., 2005. ISBN 80-7201-512-5. , strana 20 
490 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. CITES [online]. 1973 [vid. 2017-
11-16]. Dostupné z: http://www.env.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy 
491 ČR. Sdělení federálního ministertsva zahraničních věcí ČR a SR č. 572/1992 Sb., částka 
115, o sjednání Úmluvy o mezninárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a rostlin. 1992, Preambule  
492 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , str. 345 
493 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. CITES – základní informace. 2015. 
, str. 1 
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snížit tlak poptávky mezinárodního obchodu po nejvzácnějších dřevinách a přispět 

k ochraně nejvzácnějších částí lesa. Bohužel se na mezinárodní úrovni, a to i přes snahu 

Evropské unie, stále nedaří v dostatečné míře Úmluvou CITES pokrýt komerčně využívané 

ohrožené dřeviny, což má především dopad na lesy tropických oblastí, kde dochází k 

neudržitelnému kácení tropických lesů. 494  

 

Základním prostředkem regulace Úmluvy CITES je nutnost získat povolení k vývozu 

nebo dovozu daného exempláře tzv. „permit“, přičemž úpravu podmínek obchodu s nimi a 

podmínky pro vydání permitu se liší na základě jejich zařazení do jednotlivých Příloh 

Úmluvy. Exemplářem se přitom rozumí živý nebo neživý volně žijící živočich nebo planě 

rostoucí rostlina, včetně jakékoliv části těla, věci nebo výrobku z nich.495 Tyto exempláře 

jsou podle stupně jejich ohrožení rozděleny celkem do 3 Příloh Úmluvy. Nejpřísnější režim 

byl zvolen pro exempláře v první příloze, která je vyčleněna pro všechny druhy ohrožené 

vyhubením, se kterými je obchod povolen jen ve výjimečných případech a za předpokladu, 

že neohrozí jejich přežití.496 Do druhé přílohy jsou pak zařazeny druhy, které by se mohly 

stát bezprostředně ohroženy v případě, že by přísná regulace nezaručovala využívání 

slučitelné s jejich přežitím.497 Výrazem principu předběžné opatrnosti je i to, že Úmluva 

CITES v rámci druhé přílohy chrání i podobné, příbuzné nebo zaměnitelné druhy.498 

V rámci projevu suverénního práva států vykonávat kontrolu nad svými přírodními zdroji 

pak mohou smluvní strany zařadit do třetí přílohy druhy, o kterých prohlásí, že je nutné 

preventivně omezit nebo zabránit jejich využívání prostřednictvím regulace obchodu a 

spolupráce dalších smluvních stran. 499 
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Režim Úmluvy CITES uznává důležitost lesů jako ekosystémů s nejbohatší 

biologickou rozmanitostí a napomáhá k jeho ochraně prostřednictvím regulace 

mezinárodního obchodu. Nastavená pravidla Úmluvy CITES zajišťují, že před uvedením na 

trh vybraných druhů vzácných dřevin je zkontrolován jejich legální původ a v rámci 

přechodu hranic je zkontrolována pravost vydaných povolení k vývozu nebo dovozu, a 

rovněž Úmluva CITES s pomocí svých vědeckých orgánů poskytuje poradenství státům 

v oblasti udržitelného sklízení a exportu těchto druhů.500  

 

V zájmu ochrany lesa a jeho trvale udržitelného využívání na základě možnosti 

uplatnění příslušných mechanismů Úmluvy CITES je tedy žádoucí, aby se podařilo do jejích 

jednotlivých příloh zařadit co největší počet ohrožených druhů dřevin nebo dřevin, které by 

byly ohroženy za situace, že by taková regulace mezinárodního obchodu neexistovala. 

Bohužel se na mezinárodní úrovni, a to i přes snahu Evropské unie, po dlouhou dobu nedaří 

v dostatečné míře Úmluvou CITES pokrýt komerčně využívané ohrožené dřeviny, což má 

především dopad na lesy tropických oblastí, kde dochází k neudržitelnému kácení 

tropických lesů. 501 V tomto ohledu došlo k pozitivnímu vývoji na 17. zasedání konference 

smluvních stran Úmluvy CITES, které se konalo v Johannesburgu v Jihoafrické republice na 

přelomu měsíce září a října v roce 2017.502 Jen na tomto zasedání smluvní strany dosáhly 

shody503 na zařazení dalších 300 druhů dřevin do jednotlivých příloh, které tak budou 

chráněny přísnějším režimem pro obchodování s nimi. Na začátku své účinnosti v roce 1975 

Úmluva CITES pokrývala pouhých 18 dřevinných druhů, zatímco k dnešnímu dni je nyní 

režimem Úmluvy CITES chráněno přes 900 druhů stromů.504  
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Úmluva CITES sice reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy, nelze jí však 

chápat jako klasickou obchodní úmluvu omezující nakládání, jelikož rovněž svými nástroji 

pomáhá k prosazení trvale udržitelného hospodaření v lesích. K takové podpoře principů 

trvale udržitelného hospodaření v lesích dochází především při vyhodnocování, zda obchod 

neohrozí přežití dřevinných druhů podle Přílohy 1 nebo zda se druhy mohou stát 

bezprostředně ohroženy v případě chybějící regulace. Při tomto hodnocení tak autority 

smluvních stran musí touto cestou zajistit, že lesy s ohroženými druhy budou trvale 

udržitelně obhospodařovány. Mezi další pozitivní aspekty lze zařadit to, že označení CITES 

může kladně působit na spotřebitele a motivovat zvýšenou poptávku po udržitelně 

vytěženém dřevě nebo výrobků z nich.505 

 

Za účelem zlepšení implementace, finančního zajištění a mezinárodní spolupráce 

přijalo Shromáždění smluvních stran Úmluvy CITES v roce 2013 Strategickou vizi CITES 

pro roky 2008-2020 (CITES Strategic Vision: 2008-2020).506 Tato vize má potenciál přispět 

k prosazování principů trvale udržitelného lesa, jelikož mezi hlavní cíle zařadila výrazné 

přispění ke snížení ztráty biologické rozmanitosti a zapojení do úsilí globálně dohodnutých 

cílů, včetně posílení spolupráce s režimy ostatních úmluv, které jsou relevantní pro dosažení 

cílů Úmluvy CITES.507 K těmto podporovaným cílům tak budou patřit Cíle na ochranu 

biodiverzity z Aichi508 a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), včetně cíle 15, který je zaměřen 

na ochranu a trvale udržitelné využívání lesa. 509  Pro rozvoj režimu Úmluvy CITES 

v budoucnu tak bude nutné hledat možnosti dosažení synergie s ostatními relevantními 

úmluvami, přičemž svým zaměřením má nejblíže k režimu Úmluvy o biologické 

rozmanitosti CBD. Úmluva o biologické rozmanitosti CBD může tento režim doplnit svým 

širším zaměřením, jelikož je zacílena na obecnou ochranu biologické rozmanitosti a není 

limitována okruhem nejohroženějších druhů rostlin a živočichů. Zvláštností Úmluvy CITES 

pak je, že se jí podařilo do určité míry podařilo prolomit zásadu suverénního práva států na 
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506 CITES. Resolution Conf. 16.3 (Rev. CoP17) - CITES Strategic Vision: 2008-2020. 2008 
507 CITES. Resolution Conf. 16.3 (Rev. CoP17) - CITES Strategic Vision: 2008-2020. 2008, 
Goal 3 
508 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. COP Decision - X/2.Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020. 2010 
509 UN-GENERAL ASSEMBLY. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 2015 
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kontrolu nad svými přírodními zdroji, když omezuje obchod s jednotlivými druhy, které 

mohou mít ekonomický přínos zejména pro rozvojové země. Rovněž není Úmluva CITES 

založena na zásadě „společné, i když rozdílné odpovědnosti“, což umožňuje větší efektivitu 

jejího fungování a snadnější zařazování druhů do jednotlivých příloh prostřednictvím 

hlasování. Naproti tomu Úmluva o biologické rozmanitosti je postavena na těchto 

principech, avšak i přes menší efektivitu může do svého rozhodovacího procesu zahrnout 

ekonomické a sociální hlediska.510  

 

Úmluva CITES regulující mezinárodní obchod s ohroženými druhy je rovněž 

významná pro boj s pytláctvím, nelegální těžbou a nelegálním obchodem s těmito druhy, 

jelikož jako jediná mezinárodní úmluva zavazuje státy k přijetí trestů při nedodržování 

pravidel mezinárodního obchodu s jednotlivými druhy.511 Úmluva CITES tak podporuje boj 

proti zločinu v oblasti lesnictví, který zahrnuje širokou škálu činností od nelegální těžby, 

přes následný nelegální export a import takto vytěženého dřeva nebo výrobků z něho.512 

 

3 Ochrana a udržitelné užívání lesů v Evropě a na úrovni 

Evropské unie 
 

V celoevropském kontextu právní úprava ochrany lesa a udržitelného rozvoje 

reflektuje specifické přírodní podmínky lesů, vychází z tradičních úprav jednotlivých 

evropských států a zároveň je zde politické odhodlání k prosazení právně závazné 

universální úmluvy o ochraně všech typů lesů v Evropě za účelem sjednocení jednotlivých 

prvků právní úpravy a nalezení společného hodnocení trvale udržitelného hospodaření 

v lesích. S ohledem na výše uvedená specifika je tak žádoucí se zabývat v samostatné 

kapitole celoevropským politickým procesem pro udržitelného obhospodařování lesů 

v rámci Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě a především pak právem a 

strategickými dokumenty Evropské unie, jelikož mají zásadní vliv na plnění mezinárodních 

závazků a na vnitrostátní právní úpravu.  

																																																								
510  
511 UNODC. Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit. 2012. , str. 15 
512 UNODC. Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit. 2012. , str. 34 
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3.1 Celoevropský politický proces pro udržitelného obhospodařování lesů - 

FOREST EUROPE a Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji 

Karpat 

 

Významnou platformou pro prosazování ochrany a trvale udržitelného užívání lesa 

na celoevropské úrovni představuje Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (the 

Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe nebo Forest Europe – dále 

jen „Ministerská konference“), která je založena na politickém dialogu na vrcholné vládní 

úrovni vedeném za účelem spolupráce v rámci lesnické politiky mezi signatářskými státy. 

Tento politický dialog za dosažením jednotných postupů v oblasti lesnické politiky byl 

zahájen na 1. ministerské konferenci, která se uskutečnila v prosinci roku 1990 ve 

Štrasburku ve Francii, přičemž v současnosti je do tohoto procesu zapojeno již 47 

signatářských států z Evropy, včetně Evropské unie. 513  Ministerská konference si 

předsevzala posílit spolupráci mezi signatáři v oblasti ochrany a udržitelného lesního 

hospodaření a především si pak klade za cíl najít shodu na základních principech 

udržitelného hospodaření a ochraně evropského lesního dědictví, včetně ekologických, 

ekonomických a společenských funkcí.514  

 

Ministerská konference v globálním měřítku navázala na přijaté mezinárodní 

dokumenty týkající se udržitelného lesního hospodaření,515 jako jsou Principy lesního 

hospodaření a mezinárodní úmluvy na ochranu biologické rozmanitosti516 nebo klimatu.517 

V rámci snahy přispět k rozvoji udržitelného lesního hospodaření signatářské státy na 

konferenci v roce 1993 v Helsinkách stanovily společné základní zásady takového 

																																																								
513 FOREST EUROPE. About Forest Europe [online]. [vid. 2018-05-25]. Dostupné 
z: http://foresteurope.org/foresteurope/ 
514 FOREST EUROPE. General Declaration - Ministerial Conference for the Protection of 
Forests in Europe 18 December 1990, Strasbourg/France. 1990 
515 FOREST EUROPE. Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management 
of Forests in Europe - Second Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe 16-17 June 1993, Helsinki/Finland. 1993, Bod A,B 
516 UN. Convention on Biological Diversity adopted 5 June 1992, Rio de Janeiro, [1993] 
ATS 32 / 1760 UNTS 79 / 31 ILM 818 (1992). 1993 
517 UN. United Nations Framework Convention on Climate Change -1771 UNTS 107; S. 
Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992). 1992 
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hospodaření a zavázaly se k jejich dalšímu rozvoji. 518 S ohledem na akcent rozvoje 

mezinárodní spolupráce se pak signatáři zavázali, že se v budoucnu budou podílet a 

podporovat proces přijetí globální dohody na ochranu všech typů lesů pod záštitou 

Organizace spojených národů.519  

 

Ministerská konference si uvědomovala, že společné prosazování udržitelného 

lesního hospodaření není možné bez jednotného rámce pro jeho uplatnění i následné 

vyhodnocování a za tímto účelem byla na konferenci v Lisabonu v roce 1998 přijata pan-

evropská kritéria a ukazatele udržitelného obhospodařování lesů, kterých má být dosaženo 

prostřednictvím doporučení obsažených v celoevropské směrnici pro trvale udržitelné 

hospodaření na provozní úrovni.520  

 

Celkem se jedná o 6 kritérií, která jsou zaměřena na: zvyšování lesních zdrojů a 

jejich příspěvek ke globálnímu oběhu uhlíku, zachování životaschopnosti lesních 

ekosystémů, zachování a podpora produkčních funkcí lesů, ochranu biologické diverzity 

lesních ekosystémů, zvyšování ochranných funkcí v lesním hospodářství a zachování dalších 

společensko-hospodářských funkcí lesů. 521  Tato kritéria a jejich aspekty byla nadále 

rozvíjena v rámci dalších Ministerských konferencí, přičemž byly zasazeny do kontextu 

jednotlivých funkcí lesů nebo významných hrozeb pro životní prostředí i lesy samotné. Na 

Ministerské konferenci ve Vídni v roce 2003 byla vyzdvižena potřeba zajistit synergii mezi 

politikami s dopadem na udržitelné hospodaření v lesích, a to především s ohledem na 

podporu lesní biologické rozmanitosti a navázání na úsilí vyvinuté v rámci Úmluvy o 

biologické rozmanitosti ve vztahu k lesům.522 Stejně tak se signatářské státy zavázaly 

																																																								
518 FOREST EUROPE. Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management 
of Forests in Europe - Second Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe 16-17 June 1993, Helsinki/Finland. 1993, PART I: GENERAL GUIDELINES 
519 FOREST EUROPE. Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management 
of Forests in Europe - Second Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe 16-17 June 1993, Helsinki/Finland. 1993, PART II: FUTURE ACTION, Bod 16 
520 FOREST EUROPE. Resolution L2 Pan-European Criteria, Indicators and Operational 
Level Guidelines for Sustainable Forest Management - Third Ministerial Conference on the 
Protection of Forests in Europe 2-4 June 1998, Lisbon/Portugal. 1998 
521 FOREST EUROPE. Resolution L2 Pan-European Criteria, Indicators and Operational 
Level Guidelines for Sustainable Forest Management - Third Ministerial Conference on the 
Protection of Forests in Europe 2-4 June 1998, Lisbon/Portugal. 1998, Příloha 1 
522 FOREST EUROPE. Vienna resolution 4 - Conserving and enhancing forest biological 
diversity in Europe - Fourth ministerial conference on the protection of forests in Europe 28 
and 30 April 2003, Vienna, Austria. 2003 
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k vytvoření právního rámce pro zvýšení ekonomické životaschopnosti udržitelného 

hospodaření v lesích, a to především podporou investic a zlepšení vymahatelnosti lesního 

práva.523 Signatářské státy rovněž uznaly sociální a kulturní funkce, které je zapotřebí nadále 

prosazovat prostřednictvím vzděláni, rozvoje venkova a ochranou vlastnického práva.524 

V reakci na hrozbu v podobě klimatické změny pak Ministerská konference uznala potřeba 

začlenit lesnictví a lesnické aktivity do úsilí vedoucí ke snížení emisí v rámci mezinárodního 

režimu na ochranu klimatu Rámcové úmluvy o změně klimatu a Kjótského protokolu.525 

V dalších letech pak byla hlavním tématem úloha lesů pro energetiku, včetně zvyšování 

využití lesní biomasy pro energetické účely 526  a ochranné funkce lesů ve vztahu 

k zadržování vody v krajině a ochraně půdy.527  

 

Přelomová Ministerská konference se uskutečnila roku 2010 v Oslu, jelikož zde 

signatářských státy přijaly strategický dokument „European Forests 2020“, v němž byla 

přestavena společná vize podoby trvale udržitelného hospodaření, která je založená na 8 

hlavních cílech pro oblast evropského lesnictví do roku 2020 a konkrétní nástroje pro jejich 

dosažení na vnitrostátní úrovni.528 Zároveň významným milníkem bylo přijetí Ministerského 

mandátu k vyjednávání právně závazné dohody o lesích v Evropě.529 Ministerská konference 

přistoupila k tomuto kroku na základě komplexnosti vztahů mezi ochranou jednotlivých 

složek životního prostředí a trvale udržitelného lesního hospodaření v signatářských státech, 

																																																								
523 FOREST EUROPE. Vienna resolution 2 - Enhancing economic viability of sustainable 
forest management in Europe - Fourth ministerial conference on the protection of forests in 
Europe 28 and 30 April 2003, Vienna, Austria. 2003 
524 FOREST EUROPE. Vienna resolution 3 - Preserving and enhancing the social and 
cultural dimensions of sustainable forest management in Europe - Fourth ministerial 
conference on the protection of forests in Europe 28 and 30 April 2003, Vienna, Austria. 
2003 
525 FOREST EUROPE. Vienna resolution 5 - Climate change and sustainable forest 
management in Europe - Fourth ministerial conference on the protection of forests in 
Europe 28 and 30 April 2003, Vienna, Austria. 2003 
526 FOREST EUROPE. Warsaw resolution 1 - Forests, Wood and Energy - Fifth Ministerial 
Conference on the Protection of Forest in Europe 5-7 November, 2007, Warsaw, Poland. 
2007 
527 FOREST EUROPE. Warsaw resolution 2 - Forests and Water - Fifth Ministerial 
Conference on the Protection of Forest in Europe 5-7 November, 2007, Warsaw, Poland. 
2007 
528 FOREST EUROPE. Oslo Ministerial Decision: European Forests 2020 - Ministerial 
Conference on the Protection of Forests in Europe - Oslo 14-16 June 2011. 2011 
529 FOREST EUROPE. Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding 
Agreement on Forests in Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe - Oslo 14-16 June 2011. 2011 
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která vyžaduje posílení mezinárodní spolupráce v této oblasti v Evropě s tím, že tato snaha 

bude navazovat na úsilí vedoucí k prosazení globální mezinárodní dohody o lesích.530 Za 

účelem sjednání právně závazné dohody o lesích v Evropě byl ustanoven Mezivládní 

vyjednávací výbor s vytyčenými pravidly pro jeho fungování, byl zvolen jeho předseda a 

Rada výboru, která se skládá z deseti stálých pozorovatelů z vybraných signatářských států, 

včetně České republiky.531 Mezivládní vyjednávací výbor má za úkol do vyjednávané 

dohody začlenit 11 základních oblastí sahajících od ochrany produkčních funkcí lesů po 

dlouhodobé zajištění mimoprodukčních funkcí a zamezení nelegální těžby dřeva.532 Dohoda 

pak má být postavena na mezinárodně uznávaných definicích a Mezivládní vyjednávací 

výbor má zahrnout do přípravy této dohody možnosti uzavření globální dohody o ochraně 

všech typů lesů.533 

 

Poslední a velmi důležitá Ministerská konference se konala v říjnu roku 2015, 

v rámci níž signatářské státy aktualizovaly kritéria pro trvale udržitelné hospodaření 

v lesích, zavázaly se posílit příspěvek lesního hospodářství k nízkouhlíkovému 

hospodářství,534 rozhodly se zvýšit úsilí k vytvoření nástrojů pro přizpůsobování lesů a 

lesnického sektoru na změnu klimatu i přírodních podmínek,535 a rovněž se dohodly na 

budoucí podobě směřování Ministerské konference.536 

 

Na základě bilancování prosazování trvale udržitelného lesního hospodaření 

signatářské na základě bilancování po 25 letech v rámci Ministerské konference, sloužící 

																																																								
530 FOREST EUROPE. Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding 
Agreement on Forests in Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe - Oslo 14-16 June 2011. 2011, Bod 1, 2 
531 FOREST EUROPE. Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding 
Agreement on Forests in Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe - Oslo 14-16 June 2011. 2011, Bod 18 – 20 
532 FOREST EUROPE. Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding 
Agreement on Forests in Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe - Oslo 14-16 June 2011. 2011, Bod 23 
533 FOREST EUROPE. Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding 
Agreement on Forests in Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in 
Europe - Oslo 14-16 June 2011. 2011Bod 24 
534 FOREST EUROPE. Madrid Ministerial Resolution 1 - Forest sector in the center of 
Green Economy - 7th Ministerial Conference - Madrid 20-21 October 2015. 2015 
535 FOREST EUROPE. Madrid Ministerial Resolution 2 - Protection of forests in a 
changing environment -7th Ministerial Conference. 2015 
536 FOREST EUROPE. Madrid Ministerial Decision The future direction of FOREST 
EUROPE - 7th Ministerial Conference - Madrid 20-21 October 2015. 2015 
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jako dobrovolný politický proces k jeho dosažení, signatářské státy vyzdvihly jeho význam 

pro globální dosažení cílů celkového trvale udržitelného rozvoje, připomněly nutnost 

ochrany komplexních funkcí lesů a pokračovat v implementaci i ve vyhodnocování cílů 

stanovených v ministerské deklaraci z Osla. 537  Zároveň signatářské státy schválily 

aktualizovaná pan-evropská kritéria a ukazatele udržitelného obhospodařování lesů, přičemž 

nyní je tento rámec složen z 6 kritérií, 34 kvantitativních a 11 kvalitativních ukazatelů, 

včetně nových ukazatelů 2.5 Degradace lesní půdy, 4.7 Fragmentace lesů, 4.10 Běžné lesní 

druhy ptactva.538 

 

V Madridu se rovněž ve stejné době konala Mimořádná ministerská konference,539 

která se zabývala výsledky činnosti Mezivládního vyjednávacího výboru a dosažením 

konsensu na právně závazné dohodě o lesích v Evropě.540 Mezivládní vyjednávací výbor na 

svém posledním čtvrtém zasedání v listopadu roku 2013 v Ženevě představil prozatímní 

návrh dohody obsahující dojednaná ustanovení, ale i sporné body k dořešení. 541 

Mezivládnímu vyjednávacímu výboru se podařilo dosáhnout shody u všech věcných 

ustanovení o hospodaření v lesích, avšak nepodařilo se dohodnout na institucionálním 

zajištění dohody, rozdělení hlasovacích práv, otázkách vstupu dohody v platnost ani na 

možnostech účasti pozorovatelů na jednání.542 Nejvíce diskutovanou otázkou ve vztahu 

k institucionálnímu zajištění bylo, zda vedoucí úlohu a hostitelskou organizací dohody by 

měla být Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Program OSN pro životní prostředí 

(UNEP) nebo Evropská hospodářská komise OSN, přičemž nebyla vyloučena možnost 

vytvoření společného sekretariátu se zapojením všech výše uvedených organizací a orgánů 

																																																								
537 FOREST EUROPE. Madrid Ministerial Declaration - 25 years together promoting 
Sustainable Forest Management in Europe - 7th Ministerial Conference. 2015 
538 FOREST EUROPE. Madrid Ministerial Declaration - 25 years together promoting 
Sustainable Forest Management in Europe - 7th Ministerial Conference. 2015, Annex 1 a 
dále pak ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Ministerská konference FOREST 
EUROPE v Madridu - Tomáš Krejzar - prezentace. 2015 
539 FOREST EUROPE. Madrid Ministerial Decision - Extraordinary Ministerial 
Conference. 2015 
540 IISD. Resumed Fourth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee for a 
Legally-Binding Agreement on Forests in Europe (INC-Forests4) [online]. 2013 [vid. 2018-
05-31]. Dostupné z: http://enb.iisd.org/forestry/inc/inc4r/ 
541 FOREST EUROPE. INC4 Draft Negotiating Text as at 8 November 2013 -Annex F. 2013 
542 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Ministerská konference FOREST EUROPE v 
Madridu - Tomáš Krejzar - prezentace. 2015,  
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OSN.543 Signatářské státy na Mimořádné ministerské konferenci v Madridu uznaly návrh 

textu dohody jako podklad pro další vyjednávání právně závazného dokumentu, přičemž 

mají být nejpozději do roku 2020 znovu posouzeny možné způsoby dosažení konečného 

konsensu.544 

 

Ve střední a východní Evropě je pro posilování spolupráce v oblasti lesnictví 

významná Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat,545 která byla přijata 

v Kyjevě v roce 2003, aby vstoupila v platnost roku 2006, poté co byla ratifikována čtyřmi 

smluvními stranami, a to Českou republikou, Maďarskem, Slovenskem a Ukrajinou. 

Karpatská úmluva formuluje základní politické cíle pro zajištění integrovaného přístupu k 

ochraně karpatského přírodního a kulturního bohatství, která má být inspirována Alpskou 

úmluvou a v současnosti ke smlouvě přistoupily rovněž Polsko, Rumunsko a Srbsko.546 

Samotná Karpatská úmluva obsahuje pouze obecná ustanovení a smluvním stranám je tak 

dána možnost uzavírat k úmluvě tematické protokoly, které obsahují konkrétní 

hmotněprávní povinnosti, přičemž prozatím byly přijaty celkem 4 protokoly, vztahující se 

k udržitelnému využívání biologické a krajinné rozmanitosti, udržitelnému hospodaření 

v lesích, udržitelnému cestovním ruchu a udržitelné dopravě. 547  Protokol o trvale 

udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji 

Karpat548 stanovil obecný cíl a zásady, mezi které patří udržování nebo zvyšování lesnatosti, 

zvětšování úlohy lesů při rozvoji venkova, podporování obnovy přírodě blízkých lesů, 

podporování společenských funkcí a kulturního dědictví lesů a dodržování plánů péče 

																																																								
543 IISD. INC-Forests Forwards Unfinished Convention Text to Ministerial Conference 
[online]. 2013 [vid. 2018-05-31]. Dostupné z: http://sdg.iisd.org/news/inc-forests-forwards-
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548 ČR, HU, PL, RU, RS, SK a UA. Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k 
Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. 2003 



	 108	

v chráněných územích. 549  Těchto cílů má být pak dosaženo na základě mezinárodní 

spolupráce, zapojení regionálních orgánů do vytváření jednotlivých opatření a začlenění 

těchto cílů i do dalších sektorových politik.550 Česká republika měla předsednictví v rámci 

Karpatské úmluvy v letech 2014 až 2017, přičemž si kladla za cíl posílit možnosti 

financování ze zdrojů EU, I. zefektivnění fungování úmluvy a především se snažila rozšířit 

spolupráci s s Alpskou úmluvou a se slovenským předsednictvím v Radě EU.551 
 
 

3.2 Ochrana lesů v Evropské unii - stav lesů, základy pramenů práva a 

lesnické politiky  

 

Přestože oblasti lesnictví není věnováno žádné konkrétní ustanovení ve Smlouvě o 

Evropské unii552  ani ve Smlouvě o fungování Evropské unie,553 ochrana a udržitelné 

obhospodařování lesů v členských státech je prosazována především prostřednictvím sdílené 

pravomoci EU v oblastech životního prostředí,554 zemědělství555 a energetiky.556 V tomto 

ohledu je oblast lesní politiky EU vzájemně provázána i s politikou rozvoje venkova, 

klimaticko-energetickým balíčkem EU, strategií v oblasti biologické rozmanitosti i strategií 

biohospodářství a v širší perspektivě i se Strategií Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění.557 Samotná lesnická politika EU je pak uskutečňována na základě 

zásady subsidiarity, v jejímž rámci EU může jednat v oblastech a do té míry, pokud cílů 

																																																								
549 ČR, HU, PL, RU, RS, SK a UA. Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k 
Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. 2003, Kapitola 1, Článek 1  
550 ČR, HU, PL, RU, RS, SK a UA. Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k 
Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. 2003, Kapitola III 
551 ÚHUL. Karpatská úmluva [online]. [vid. 2018-06-17]. Dostupné 
z: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/dalsi-cinnost/karpatska-umluva 
552 EU. Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) - C 202/13. 2016 
553 EU. Smlouva o fungování Evropské unie - Úřední věstník Evropské unie - C 326/49. 2012 
554 EU. Smlouva o fungování Evropské unie - Úřední věstník Evropské unie - C 326/49. 
2012, Článek 5 odst. 2., písmeno e) 
555 EU. Smlouva o fungování Evropské unie - Úřední věstník Evropské unie - C 326/49. 
2012, Článek 5 odst. 2., písmeno d) 
556EU. Smlouva o fungování Evropské unie - Úřední věstník Evropské unie - C 326/49. 2012, 
Článek 5 odst. 2., písmeno i) 
557 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, 
strana 3  
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zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy,558 přičemž v souladu 

se zásadou proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti EU rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení cílů zakládacích smluv EU.559 K dosažení efektivní spolupráce mezi 

členskými státy byl v roce 1998 ustanoven Stálý lesnický výbor (Standing Forestry 

Committee - SFC), který je složen ze zástupců všech členských zemí a jemuž předsedá 

Evropská komise. 560 Stálý lesnický výbor je poradním orgánem v otázkách lesnictví, 

přičemž se zabývá i specifickými lesnickými opatřením v dalších politikách EU, jako je 

politika v oblasti životního prostředí a společná zemědělská politika, a zároveň výbor 

zprostředkovává výměnu informací mezi členskými zeměmi.561  

 

V členských státech EU činí celková plocha lesů a jiných zalesněných ploch 128 

milionů ha a lesní plocha tak představuje 43 % procent souše v EU, což je nepatrně více než 

činí plocha půdy využívaná k zemědělským účelům v členských státech.562 Lesy hrají 

v členských státech EU rovněž významnou ekonomickou funkci a celková produkce 

kulatiny tak dosáhla 425 milionů m³ v roce 2014, přičemž nebylo dosaženo vrcholu této 

produkce v roce 2007, který byl spojen s odstraňováním škod v lesích po nepříznivých 

klimatických povětrnostních jevech.563 Celková výše produkce řeziva pak v EU dosahovala 

přibližně 100 milionů m³ v letech 2010 až 2014 a je tak srovnatelná s výsledky před 

ekonomickou krizí.564  

 

Lesům jako obnovitelnému přírodními zdroji je pak rovněž přisouzena úloha pro 

dosahování národních cílů členskými státy v rámci hlavní hospodářské reformní agendy 

Strategie Evropa 2020, podle které má být zvýšen podíl obnovitelných zdrojů energie v 

																																																								
558 EU. Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) - C 202/13. 2016, Článek 5 odstavec 
3 
559 EU. Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) - C 202/13. 2016. Článek 5 odstavec 
4 
560 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Standing Forestry Committee [online]. 1989 [vid. 2018-04-
18]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/agriculture/forest/standing-committee_en 
561 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Standing Forestry Committee [online]. 1989 [vid. 2018-04-
18]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/agriculture/forest/standing-committee_en 
562 EU - EUROSTAT. Agriculture, forestry and fishery statistics 2016 edition. 2016. Strana 
166 
563 EU - EUROSTAT. Agriculture, forestry and fishery statistics 2016 edition. 2016. , strana 
172 
564 EU - EUROSTAT. Agriculture, forestry and fishery statistics 2016 edition. 2016. , strana 
172 
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konečné spotřebě energie na 20 %.565 Dřevní hmoty a výrobků ze dřeva jsou součástí 

biomasy využívané k energetickým účelům a v roce tvořily 45 % hrubé produkce energie 

z obnovitelných zdrojů v roce 2014.566 Lesy jsou významné rovněž pro průmyslová odvětví 

založená na zpracování dřeva, který je tvořen 432 000 podniky, což představuje 20.8 % 

všech výrobních podniků v EU.567  

 

S ohledem na mezinárodní obchod se dřevem a Akční plán EU pro vymahatelnost 

práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – 

FLEGT) je rovněž významné, že v roce 2014 činila celková hodnota importovaného dřeva 

do EU 9 463.6 milionů EUR, s tím že hodnota importu ze zemí, které uzavřely Dobrovolné 

dohody o partnerství v režimu FLEGT, činila 1 371.9 milionů EUR.568 

 

S ohledem na význam lesů pro zachování životního prostředí byla jejich ochrana 

zařazena do Šestého akčního programu ES pro životní prostředí,569 v rámci něhož byl 

stanoven požadavek, aby politika životního prostředí zohlednila různé funkce lesů a 

začlenila výsledky činnosti především Fóra na ochranu lesů OSN UNFF, Ministerské 

konference k ochraně lesů v Evropě a výsledky globálních konferencí na ochranu životního 

prostředí.570 V současné době je na úrovni EU význam lesů zdůrazněn i v Sedmém akčním 

programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020,571 jehož prostřednictvím mají 

být řešeny globální systémové trendy a výzvy v oblasti životního prostředí. Sedmý akční 

program navazuje na plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, klimatický a 

																																																								
565 EU - EVROPSKÁ KOMISE. SDĚLENÍ KOMISE - EVROPA 2020 Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění - KOM(2010) 2020 v konečném znění. 
2010, Příloha 1 
566 EU - EUROSTAT. Agriculture, forestry and fishery statistics 2016 edition. 2016. , strana 
174 
567 EU - EUROSTAT. Agriculture, forestry and fishery statistics 2016 edition. 2016. , strana 
181 
568 EU - EUROSTAT. Agriculture, forestry and fishery statistics 2016 edition. 2016. , strana 
184 
569 EU. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 
2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí. 2002 
570 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , kapitola 4.5. 
571 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013 
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energetický balíček EU, strategii v oblasti biologické rozmanitosti 572  a zároveň má 

napomoci k „zastavení úbytku čisté celosvětové zalesněné plochy do roku 2030 a na snížení 

hrubého úbytku tropických lesů do roku 2020 nejméně o 50 % ve srovnání s úrovněmi v roce 

2008“.573 

 

Ochrana a zachování multifunkčních přínosů lesů je také identifikována jako jeden 

ze základních předpokladů pro hospodářskou prosperitu a dobré životní podmínky v EU.574 

V návaznosti na ozeleňování rozpočtu Unie na období 2014–2020, včetně společné 

zemědělské politiky, mají být podporovány environmentálně přínosné lesnické postupy, jako 

je agrolesnictví nebo tvorba zalesněných a především má být posílen potenciál propadů 

uhlíku v kategorii změn ve využívání území a lesnictví (LULUCF).575 V rámci zachování 

přírodního bohatství EU na základě Sedmého akčního programu má být zajištěno, aby bylo 

„hospodaření v lesích udržitelné a aby lesy, jejich biologická rozmanitost a služby, které 

poskytují, byly chráněny a v nejvyšší možné míře podporovány a aby byla odolnost lesů vůči 

změně klimatu, požárům, bouřkám, napadením škůdci a chorobám zvýšena“.576 Za účelem 

dosažení výše uvedených cílů pak byl vyzdvižen význam přijetí nové strategie Unie v 

oblasti lesnictví, která by zohlednila různorodost tlaků na lesy a poskytla by strategické 

přístupy, včetně udržitelného obhospodařování lesů.577 

 

Významné postavení EU na mezinárodním trhu poskytuje možnosti k prosazování 

politiky k udržitelnému hospodaření s celosvětovou základnou přírodních zdrojů, včetně 

																																																								
572 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, (8) 
573 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, (12) 
574 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, Příloha (17) 
575 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, Příloha (20) 
576 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, Příloha (28) 
577 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, Příloha (28) viii) 
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lesů, a to prostřednictvím zvláštních ustanovení v mezinárodních obchodních dohodách, 

přičemž účinným nástrojem jsou rovněž dobrovolné dohody o dvoustranném partnerství při 

prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví.578 S ohledem na vliv mezinárodního 

obchodu by měly být analyzovány možnosti dalších politiky s vlivem na odlesňování a 

znehodnocování lesů.579 V globálních souvislostech je pak třeba posoudit dopad spotřeby 

potravinářských a nepotravinářských komodit v EU.580 Sedmý akční program Unie pro 

životní prostředí na období do roku 2020 tak shrnuje základní předpoklady pro lesnickou 

politiku EU, úlohu lesů pro dosažení trvale udržitelného ekonomického růstu v EU a jejich 

roli pro dosažení cílů stanovených v rámci ostatních politik EU. 

  

3.3 Základy lesnické politiky v Evropské unii 

 

S ohledem na výše uvedený na multifunkční význam lesů pro jednotlivé politiky EU, 

celkový udržitelný ekonomický rozvoj i pro ochranu přírody a životního prostředí obyvatel 

má lesnická politika Evropské unie dlouholetou tradici. Lesnická politika EU si klade za cíl 

navázat a vytvořit jednotný referenční rámec pro jednotlivé národní lesnické politiky, které 

vychází z odlišných přírodních podmínek, struktury vlastnictví a historie právní úpravy, a to 

za účelem sjednocení ochrany lesa a prosazení trvale udržitelného lesního hospodaření.581  

 

Základy lesnické politiky v Evropské unii byly položeny přijetím první strategie 

Evropské unie v oblasti lesního hospodářství a to na základě usnesení Rady ze dne 15. 

prosince 1998.582 Strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství vytvořila rámec pro 

koordinaci činností k prosazování udržitelného hospodaření v lesích a zároveň navazuje na 

																																																								
578 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, Příloha (103) 
579 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, Příloha (103) 
580 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 
2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 
„Spokojený život v mezích naší planety“ - L 354/171. 2013, Příloha (106) vi) 
581 EU - EVROPSKÁ KOMISE. EU forests and forest related policies [online]. 2016 
[vid. 2018-04-17]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm 
582 EU. COUNCIL RESOLUTION of 15 December 1998 on a forestry strategy for the 
European Union 1999 C 56/1. 1998 
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závazky členských států přijatých na mezinárodní úrovni.583 Strategie potvrdila význam 

multifunkční roli lesů, včetně sociální, ekonomické, environmentální i kulturní a stejně tak 

vyzvedla úlohu udržitelného hospodaření v lesích pro udržitelný ekonomický rozvoj 

především venkovských oblastí.584 Ve vztahu k definici a ke stanovení obsahu multifunkční 

role lesů a samotného udržitelného hospodaření v lesích pak strategie navazuje na výsledky 

Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě, která se poprvé uskutečnila v roce 1993 

v Helsinkách.585 S ohledem na neexistenci konkrétních ustanovení o společné lesnické 

politice, má k prosazení cílů strategie na úrovni EU dojít na základě zásady subsidiarity a 

konceptu sdílené odpovědnosti členských států za ochranu lesních zdrojů. 586  V rámci 

strategie by pak trvale udržitelné hospodaření v lesích mělo vést k ochraně biologické 

rozmanitosti, životních podmínek živočichů a rostlin i k posílení boje proti klimatické 

změně, 587 přičemž jednotlivá opatření k ochraně lesa mají být začleněna do ostatních 

sektorových politik EU.588  

 

Strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství z roku 1998 stanovila základní 

přetrvávající principy a přístupy, jejichž implementace byla vyhodnocena Evropskou komisí 

v roce 2005.589 Na základě tohoto hodnocení bylo konstatováno, že rostoucí veřejný zájem 

na mnohostranném hospodaření s lesy společně s otevřeným globálním trhem kladou nároky 

na ekonomickou životaschopnost lesního hospodářství a je tak žádoucí do budoucna 

podpořit změny v postupech řízení v rámci lesního hospodaření.590 Zároveň byla zdůrazněna 

																																																								
583 EU - EVROPSKÁ KOMISE. ARCHIVE: 1998 Forestry Strategy and 2007-2011 Forest 
Action Plan [online]. 1998 [vid. 2018-04-18]. Dostupné 
z: https://ec.europa.eu/agriculture/forest/1998-strategy-2006-action-plan/stategy_en 
584 EU. COUNCIL RESOLUTION of 15 December 1998 on a forestry strategy for the 
European Union 1999 C 56/1. 1998, Článek 1 
585 EU. COUNCIL RESOLUTION of 15 December 1998 on a forestry strategy for the 
European Union 1999 C 56/1. 1998, Článek 2 písmeno a) 
586 EU. COUNCIL RESOLUTION of 15 December 1998 on a forestry strategy for the 
European Union 1999 C 56/1. 1998, Článek 2 písmeno b) 
587 EU. COUNCIL RESOLUTION of 15 December 1998 on a forestry strategy for the 
European Union 1999 C 56/1. 1998, Článek 2 písmeno g) 
588 EU. COUNCIL RESOLUTION of 15 December 1998 on a forestry strategy for the 
European Union 1999 C 56/1. 1998, Článek 2 písmeno j) 
589 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení komise Radě a Evropskému Parlamentu podávající 
zprávu o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství KOM(2005) 84 v konečném 
znění. 2005 
590 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení komise Radě a Evropskému Parlamentu podávající 
zprávu o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství KOM(2005) 84 v konečném 
znění. 2005, bod 5.  
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potřeba zavedení mechanismů ke sledování soudržnosti a propojení aspektů udržitelného 

lesního hospodaření s jinými politikami EU.591  

Rovněž byl vyzdvižen význam dobrého vládnutí na ochranu lesů prostřednictvím 

posílení strukturovaného dialogu se všemi zúčastněnými stranami pro lesní hospodářství na 

unijní i vnitrostátní úrovni.592 Dále pak byla potvrzena úloha lesů pro celosvětový udržitelný 

rozvoj a nutnost podpořit mezinárodních závazků týkajících se udržitelného hospodaření 

s lesy a to především s ohledem na boj s klimatickou změnou a ochranu biologické 

rozmanitosti.593  

 

V návaznosti výsledky tohoto hodnocení byl v roce 2006 přijat Akční plán EU pro 

lesnictví pro roky 2007 až 2011,594 který tvořil rámec pro opatření v oblasti se lesnictví na 

unijní úrovni i na úrovni členských států a sloužil jako nástroj koordinace lesnické politiky 

EU.595 Akční plán EU pro lesnictví byl postaven na zásadách, na jejichž základě měly 

národní programy pro lesy sloužit jako udržitelný rámec pro provádění mezinárodních 

závazků, mělo dojít k posílení koordinace v rámci průřezových problémů v politice lesního 

hospodářství a zvýšení konkurenceschopnosti lesnického odvětví při respektování zásady 

subsidiarity.596 Základním cílem Akčního plánu EU pro lesnictví bylo rozvíjet udržitelnou 

správu lesů a multifunkční úlohu lesů a mezi dílčí cíle bylo zařazeno zlepšení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí, zvýšení kvality života obyvatel a 

podpora koordinace a komunikace.597 

 

																																																								
591 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení komise Radě a Evropskému Parlamentu podávající 
zprávu o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství KOM(2005) 84 v konečném 
znění. 2005, bod 5. 
592 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení komise Radě a Evropskému Parlamentu podávající 
zprávu o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství KOM(2005) 84 v konečném 
znění. 2005, bod 5. 
593 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení komise Radě a Evropskému Parlamentu podávající 
zprávu o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství KOM(2005) 84 v konečném 
znění. 2005, bod 5. 
594 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu o akčním 
plánu EU pro lesnictví KOM(2006) 302 v konečném znění. 2006 
595 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu o akčním 
plánu EU pro lesnictví KOM(2006) 302 v konečném znění. 2006, bod 2.  
596 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu o akčním 
plánu EU pro lesnictví KOM(2006) 302 v konečném znění. 2006, bod 2. 
597 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu o akčním 
plánu EU pro lesnictví KOM(2006) 302 v konečném znění. 2006, bod 2.  
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Směřování lesnické politiky bylo na úrovni EU aktuálním tématem i v následující 

letech a v roce 2010 byly hlavní myšlenky shrnuty do Zelené knihy Komise o ochraně lesů a 

souvisejících informacích.598 Hlavním cílem této Zelené knihy bylo zahájit podrobnou 

diskuzi o možnostech EU  

v přístupu k ochraně lesů i informacím, a především pak byla řešena otázka, jak 

změna klimatu mění podmínky lesního hospodářství a ochranu lesů, včetně úlohy EU 

v podpoře iniciativ členských států v oblasti lesnictví.599 V implementaci opatření v Zelené 

knize pokračovala Zpráva k zelené knize Komise o ochraně lesů a souvisejících informacích 

v EU– příprava lesů na změnu klimatu.600. 

 

V návaznosti na poptávku po reformě lesnické politiky byla 20. září 2013 přijata 

„Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“,601 která 

odpovídá novým výzvám pro lesy a poskytuje rámec odrážející společenské i politické 

změny s vlivem na lesnickou politiku v EU, jenž nastaly během předchozích 15 letech.602 

Tyto změny znamenaly posun v nahlížení společnosti na úlohu lesů a přinesly rostoucí 

nároky na lesy vedoucí k jejich ohrožení s tím, že zvyšující se provázanost s ostatními 

oblastmi vedla k roztříštěné prostředí politiky v oblasti lesnictví.603 Nová strategie EU v 

oblasti lesnictví tak navazuje na potřebu zajistit udržitelné využívání multifunkčního 

potenciálu lesů a ochranu ekosystémových služeb lesů,604 stanovuje akční priority a cíle, 

																																																								
598 EU - EVROPSKÁ KOMISE. ZELENÁ KNIHA - Ochrana lesů a související informace v 
EU – příprava lesů na změnu klimatu KOM(2010)66 v konečném znění. 2010 
599 EU - EVROPSKÁ KOMISE. ZELENÁ KNIHA - Ochrana lesů a související informace v 
EU – příprava lesů na změnu klimatu KOM(2010)66 v konečném znění. 2010, strana 2 
600 EU - EVROPSKÝ PARLAMENT. Report on the Commission Green Paper on forest 
protection and information in the EU: preparing forests for climate change 
(2010/2106(INI)). 2009  
601 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013 
602 EU - EVROPSKÁ KOMISE. The new EU Forest Strategy | Agriculture and rural 
development [online]. 2013 [vid. 2018-04-24]. Dostupné 
z: https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy_en 
603 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
2. 
604 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
2. 
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propojuje strategie a plány financování těchto opatření v EU a členských státech.605 Nová 

strategie má také vytvořit udržitelné hranice rostoucí poptávky po dřevní hmotě jako po 

surovině v nových oblastech biohospodářství a bioenergie, přičemž je nutné brát v potaz 

dopad spotřeby EU na lesy po celém světě.606 Rovněž reaguje na vzrůstající hrozby 

v podobě bouří, požárů, nedostatku vodních zdrojů a škůdců, jejichž výskyt se zvyšuje 

v návaznosti na změnu klimatu.607 Za účelem podrobnějšího popisu historického vývoje 

lesnické politiky EU, současných výzev a především konkrétních opatření do budoucna byl 

přijat Doprovodný pracovní dokument útvarů Komise k nové strategii EU.608 

 

S ohledem na výše uvedené je hlavním cílem této strategie vytvořit komplexní rámec 

pro obhospodařování lesů v EU, který by učinil odvětví lesnictví zásadním prvkem v úsilí o 

ekologické hospodářství, přičemž by zajistil jejich ochranu a podpořil politické odhodlání 

všech zúčastněných stran k zahrnutí těchto zásad udržitelného rozvoje do ostatních 

politik.609 Nová strategie však především obsahuje konkrétní cíle v oblasti lesnictví do roku 

2020, které byly stanoveny společně s orgány členských států a jsou založeny na principech 

udržitelného rozvoje a mají vést ke komplexnímu přístup ve vztahu k obhospodařování lesů 

a k lesnické politice.610 Mezi tyto cíle v oblasti lesnictví do roku 2020 patří „zajistit a 

prokázat, že všechny lesy v EU jsou spravovány podle zásad udržitelného obhospodařování 
																																																								
605 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
1 
606 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
2. 
607 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
2. 
608 EU - EVROPSKÁ KOMISE. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 
Accompanying the document COMMUNICATION - A new EU Forest Strategy: for forests 
and the forest-based sector - SWD(2013) 342 final. 2013 
609 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
5. 
610 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
3.2 
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lesů a že příspěvek EU k podpoře udržitelného obhospodařování lesů a snižování míry 

odlesňování na celosvětové úrovni je posílen, tedy: – přispívat k rovnováze různých funkcí 

lesa, splňovat poptávku a poskytovat zásadní ekosystémové služby, – poskytovat základ pro 

to, aby lesnictví a celý hodnotový řetězec založený na lesnictví byly konkurenceschopnými a 

životaschopnými přispěvateli biohospodářství.611 

 

K dosažení výše uvedených cílů Nová strategie EU v oblasti lesnictví stanovuje osm 

souvisejících prioritních oblastí a strategické směry, které odpovídají různým hodnotám 

udržitelného obhospodařování lesů pro důležité společenské cíle.612 První prioritní oblastí je 

podpora venkovských oblastí a obyvatelstva, přičemž hlavním strategickým směrem je 

zlepšení využití finančních prostředků na rozvoj venkova a zlepšení lesnických opatření v 

rámci politiky rozvoje venkova. 613  Dalším cílem je podpořit konkurenceschopnost a 

udržitelnosti odvětví EU založených na lesnictví, včetně bioenergetiky a rozšíření 

nízkouhlíkového ekologického hospodářství s tím, že má být podpořen potenciál dřeva jako 

udržitelné a obnovitelné suroviny šetrné k životnímu prostředí a klimatu.614 S ohledem na 

klimatickou politiku EU bylo mezi strategické cíle zařazeno posílení potenciálu lesů zmírnit 

účinky změny klimatu a schopnosti jejich přizpůsobení na tuto změnu, včetně nutnosti 

udržet a posílit jejich odolnost a schopnost přizpůsobení, stejně tak jako prosazování 

pravidel pro odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF).615 

Zároveň byl zařazen strategický cíl ve vztahu k ekosystémovým službám lesů, včetně 

																																																								
611 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
3.2 
612 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
3.3 
613 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
3.3.1 
614 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, bod 
3.3.2 
615 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, 3.3.3 
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naplňování strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 prostřednictvím 

hospodářských lesních plánů a provádění právních předpisů EU tvořící soustavu Natura 

2000.616 V souvislosti s globálním přesahem lesnické politiky EU byl dále na celoevropské 

úrovni stanoven strategický cíl soustředit se na probíhající jednání o vytvoření právně 

závazné dohody o lesích a na celosvětové úrovni podporovat nástroj na snižování emisí z 

odlesňování a znehodnocování lesů v rozvojových zemích (REDD+), a nástroj k 

prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT).617 Na závěr byly stanoveny 

strategické cíle vedoucí k posílení základny znalostí o lesích prostřednictvím programu, jako 

je LIFE+618 a inovativní lesnictví na základě rámcovém programu pro výzkum a v programu 

Horizont 2020.619 

 

3.4 Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví 

 

S ohledem na významné postavení EU v globálním obchodu se dřevem je důležitým 

nástrojem EU k zamezení nelegální těžby dřeva na celosvětové úrovni Akční plán EU pro 

vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance 

and Trade – FLEGT), který podporuje úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení správy v 

oblasti lesnictví, a jenž v současnosti pokrývá 60 % lesů na Zemi.620 Členské země EU jsou 

jedněmi z největších celosvětových spotřebitelů dřeva se značným potencionálním vlivem 

na podobu hospodaření s lesy především v produkujících státech Afriky, Jižní Ameriky a 

Asie, kdy vytvoření požadavků na legálnost původu dřeva vstupujícího na trh EU může 

																																																								
616 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, 3.3.4 
617 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, 3.3.8 
618 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, 3.3.5 
619 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, 3.3.6 
620 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Forests - Illegal Logging/FLEGT Action Plan [online]. 
2005 [vid. 2018-04-25]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm 
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podpořit efektivní právní rámec pro ochranu a udržitelné hospodaření v lesích v těchto 

zemích.621 

 

Vzrůstající rozsah ilegální těžby tak vedl Evropskou komisi k vypracování a 

předložení návrhu Akčního plán EU FLEGT již v roce 2003,622 který byl následně v témže 

roce odsouhlasen Radou.623 Hlavním záměrem přijatých opatření bylo vytvoření systému 

záruk, že dřevo a dřevařské výrobky uváděné na trh EU hospodářskými subjekty mají 

zákonný původ,624 a to prostřednictvím podpory takových systémů v zemích produkujících 

dřevo, podporou investic vedoucích k zabránění nelegální těžbě, mezinárodní spolupráce a 

přijetím dobrovolných opatření zaručujících možnost vstupu legálně vytěženého dřeva a 

výrobků na trh EU.625 Za účelem dosažení těchto cílů Akční plán EU FLEGT stanovil sedm 

základních opatření k předcházení dovozu nelegálně vytěženého dřeva a ke zvýšení 

poptávky po dřevě z udržitelně obhospodařovaných zdrojů.626 Tato opatření jsou zaměřena 

především na podporu produkujících rozvojových zemí k zavedení právních reforem 

v oblasti lesnické politiky a na vybudování institucionálního zajištění za účelem vybudování 

transparentního mechanismu k ověřenému nakládání se dřevem.627  

 

Další opatření přímo reaguje na problematiku mezinárodního obchodu se dřevem a 

podporuje mezinárodní spolupráci především s hlavními exportními zeměmi 

prostřednictvím dvoustranných i regionálních partnerských dohod a dobrovolných 

																																																								
621 EU - FLEGT FACILITY. What is the EU FLEGT Action Plan? [online]. [vid. 2018-04-
25]. Dostupné z: http://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan 
622 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the commission to the Council and 
the European Parliament forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) - COM 
(2003) 251 final. 2003 
623 EU. Council Conclusions, Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 
(2003/C 268/01). 2003 
624 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana  
625 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the commission to the Council and 
the European Parliament forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) - COM 
(2003) 251 final. 2003 
626 EU - FLEGT FACILITY. What is the EU FLEGT Action Plan? [online]. [vid. 2018-04-
25]. Dostupné z: http://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan 
627 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the commission to the Council and 
the European Parliament forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) - COM 
(2003) 251 final. 2003 
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certifikačních systémů.628 Poslední opatření se věnují vlivu veřejných zakázek na podporu 

legální těžby dřeva, 629  prosazování investic respektujících záruky legální těžby 630  a 

možnostem navázaní na existující právní úpravu, jako je Úmluva o mezinárodním obchodu 

ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES.631  

 

V současné době jsou opatření Akčního plánu EU FLEGT prováděna na základě 

dvou hlavních právních pramenů, kterými jsou Nařízení č. 2173/2005 o zavedení režimu 

licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství z roku 2005 (dále jen „Nařízení 

FLEGT“) 632 a Nařízení č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 

uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále jen „Nařízení EU o dřevě “) z roku 

2010.633  

 

Mezi základní opatření Akčního plánu EU v oblasti lesnictví patří vybudování 

transparentního mechanismu k ověřenému nakládání se dřevem prostřednictvím 

partnerských dohod a dobrovolných certifikačních systémů, a právě k tomuto účelu mají 

sloužit ustanovení Nařízení FLEGT, které bylo v roce 2008 doplněno o implementační 

nařízení (ES č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení 

FLEGT).634 Na základě těchto dvou nařízení je vytvořen licenční systém FLEGT a pravidla 

pro ověřování legálního původu dřeva při vstupu na trh EU ze zemí, se kterými EU uzavřela 

																																																								
628 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the commission to the Council and 
the European Parliament forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) - COM 
(2003) 251 final. 2003, bod 4.2. 
629 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the commission to the Council and 
the European Parliament forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) - COM 
(2003) 251 final. 2003, bod 4.3. 
630 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the commission to the Council and 
the European Parliament forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) - COM 
(2003) 251 final. 2003, bod 4.5. 
631 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the commission to the Council and 
the European Parliament forest law enforcement, governance and trade (FLEGT) - COM 
(2003) 251 final. 2003, bod 4.6. 
632 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005 
633 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010 
634 EU. Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví 
podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 277/23. 2008 
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dobrovolné dohody o partnerství (Voluntary Partnership Agreements - VPAs).635 V rámci 

těchto právně závazných obchodních dohod je pak v partnerských zemích zaveden ověřený 

systém kontroly zákonnosti, na jehož základě jsou udělovány dřevu a výrobkům ze dřeva 

licence FLEGT, které umožní jejich vstup na trh EU.636 

 

Nařízení FLEGT tak stanoví soubor pravidel pro dovoz dřevařských výrobků 

obsažených v přílohách pro účely provádění režimu licencí FLEGT, který je uskutečňován 

na základě dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo.637 Dohodou o partnerství se 

partnerské země zavazují spolupracovat na dodržování zásad Akčního plánu FLEGT i 

režimu licencí FLEGT,638 které představují ověřitelný dokument, vztahující se k dodávce 

nebo účastníkovi trhu a potvrzující, že dodávka splňuje požadavky režimu licencí FLEGT, 

který byl řádně vydán a potvrzen licenčním orgánem partnerské země.639 Licence FLEGT se 

tak nemusí vztahovat k samotné dodávce, ale licence FLEGT může být vydána i účastníkovi 

trhu, kterým je soukromý nebo veřejný subjekt působící v lesním hospodářství nebo v 

oblasti zpracování dřevařských výrobků či obchodu,640 a jehož licence je přijímá po celou 

dobu její platnosti.641  

 

Základní požadavek spočívá v tom, aby dřevo bylo zákonně získáno, přičemž za 

takové dřevo jsou považovány „dřevařské výrobky vyrobené z domácího dřeva, které bylo 

zákonným způsobem vytěženo, nebo ze dřeva, které bylo do partnerské země zákonně 

dovezeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy určenými danou partnerskou zemí, 

																																																								
635 EU - EVROPSKÁ KOMISE. FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPAs) 
[online]. 2018 [vid. 2018-04-27]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
636 EU - EVROPSKÁ KOMISE. FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPAs) 
[online]. 2018 [vid. 2018-04-27]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
637 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005, Článek 1  
638 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005, Článek 2, odstavec 3 
639 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005, Článek 2, odstavec 5 
640 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005Článek 2, odstavec 6 
641 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005Článek 5, odstavec 1 
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které jsou uvedeny v dohodě o partnerství“. 642 Požadavek na zákonnost je naplňován 

prostřednictvím vyhodnocených a schválených režimů v partnerských zemích vývozu, které 

zaručují spolehlivé sledování původu dřeva.643 K zaručení zákonnosti slouží licenčním 

orgány určené partnerskými zeměmi k vydávání a potvrzování licencí FLEGT,644 a rovněž 

celkové fungování režimu licencí FLEGT v partnerských zemích je sledováno nezávislými 

třetími stranami, které o tomto fungování podávají zprávy,645jenž jsou následně posuzovány 

společnými výbory pro provádění jednotlivých dobrovolných dohod (VPA joint 

implementation commitees)646  

 

Předložení licence FLEGT u každé dodávky při vstupu na trh je základním 

požadavkem samotného režimu licencí FLEGT, který se však vztahuje pouze na dovoz z 

partnerských zemí,647 přičemž je zakázán dovoz dřevařských výrobků z partnerských zemí, 

pokud dodávka není kryta licencí FLEGT.648 Při vstupu dodávky do volného oběhu musí být 

licence FLEGT předložena společně s celním prohlášením649 s tím, že při podezření na 

neplatnost licencí FLEGT mohou celní orgány pozdržet propuštění dřevařských produktů do 

volného oběhu nebo je dokonce zabavit.650  

 

V současné době EU uzavřela dobrovolné dohody o partnerství VPA s Ghanou, 

Republikou Kongo, Kamerunem, Indonésií, Středoafrickou republikou a Libérií s tím, že 

vyjednávání další dohody bylo v květnu roku 2017 uzavřeno s Vietnamskou socialistickou 

																																																								
642 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005 Článek 2, odstavec 10  
643 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005, Článek 4, odstavec 2  
644 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005, Článek 2 odstavec 7 
645 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005, Článek 2 odstavec 14 
646 EU - EU REDD FACILITY. Joint implementation committees | FLEGT [online]. 
[vid. 2018-05-12]. Dostupné z: http://www.vpaunpacked.org/joint-implementation-
committees1 
647 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005Článek 3, odstavec 1 
648 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005Článek 4, odstavec 1 
649 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005Článek 5, odstavec 1 
650 EU. Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství - L 347/1. 2005Článek 5, odstavec 7 
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republikou a dohoda nyní prochází ratifikačním procesem.651 Uzavření dobrovolných dohod 

o partnerství VPA předchází složitá vyjednávání s cílem dosáhnout shody na opatřeních 

zaručujících legálnost těžby dřeva, avšak samotná ratifikace dohody VPA neumožňuje 

partnerské zemi a jejím licenčním orgánů vydávat licence FLEGT. Vydávání těchto licencí 

FLEGT může být zahájeno až po vzájemném ověření správného nastavení systému kontroly 

zákonnosti dřeva (timber legality assurance system).652 První režim licencí FLEGT se začal 

používat v březnu roku 2016 pro Indonésii, 653  poté co společné nezávislé hodnocení 

indonéského systému zajištění zákonnosti dřeva (TLAS) prokázalo, že je tento systém 

spolehlivý a splňuje kritéria funkčnosti v příloze VIII dobrovolné dohody FLEGT s tím, že 

bylo rovněž přijato nařízení EU upravující dovoz takového dřeva z Indonésie do EU.654 

 

Dalším pilířem k prosazení Akčního plánu EU FLEGT je nařízení č. 995/2010, 

kterým se stanovují povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 

výrobky (dále jen „Nařízení EU o dřevě“) z roku 2010655 a jenž bylo přijato na základě 

zásady subsidiarity a proporcionality v souladu s článkem 5 Smlouvy o Evropské unii.656 

Nařízení o dřevě vešlo v platnost dne 3. prosince 2010 a jeho základním cílem je vytvoření 

právního nástroje, který prostřednictvím regulace oblasti obchodování s dřevem a 

dřevařskými výrobky bude mít pozitivní vliv na omezení nezákonné těžby dřeva a 

v globálním měřítku bude přispívat k zmírňování změny klimatu, na zlepšení stavu lesních 

ekosystémů a na ekonomiku produkujících zemí.657 Základním opatřením tohoto nařízení je 

zákaz uvádět nezákonně vytěžené dřevo či dřevařské výrobky z tohoto dřeva poprvé na 

																																																								
651 EU - EVROPSKÁ KOMISE. FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPAs) 
[online]. 2018 [vid. 2018-04-27]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
652 EU - FLEGT FACILITY. VPA phases [online]. [vid. 2018-05-03]. Dostupné 
z: http://www.vpaunpacked.org/en/vpa-phases 
653 EU - FLEGT FACILITY. FLEGT licences from Indonesia [online]. 2016 [vid. 2018-05-
03]. Dostupné z: http://www.flegtlicence.org/flegt-licences-from-indonesia 
654 EU. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387 ze dne 9. června 2016, 
kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. 2016 
655 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010 
656 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Preambule, bod (31) 
657 VENTRUBOVÁ, Kateřina. Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Lesnická 
práce. 2012, 91(11).  



	 124	

vnitřní trh EU658 a zároveň doplnit a podpořit režim dobrovolných dohod o partnerství 

FLEGT a usnadnit tak součinnost politik na ochranu lesů.659 Za účelem zamezení vstupu 

nezákonně vytěženého dřeva hrají významnou úlohu samotné hospodářské subjekty, kterým 

je umožněno uvádět dřevo a dřevařské výrobky pouze za předpokladu, že vybudují systém 

náležité péče k tomuto účelu,660 přičemž tento systém je založen na třech prvcích pro řízení 

rizik: přístup k informacím, posouzení rizik a zmírnění zjištěného rizika.661 

 

Jak bylo výše uvedeno, Nařízení o dřevě zakazuje uvádění nezákonně vytěženého 

dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh,662 které jsou uvedeny v příloze, 

ledaže jsou již na konci cyklu použitelnosti a byly by jinak odstraněny jako odpad,663 čímž 

je podpořeno využívání recyklovaného dřeva a výrobků. Za účelem ocenění úsilí zemí, které 

uzavřely dobrovolné dohody o partnerství FLEGT a podpory uzavírání dalších takových 

dohod, se dřevo a dřevařské výrobky z těchto partnerských zemí splňující podmínky 

nařízení FLEGT považuje za zákonně vytěžené,664 stejně tak jako dřevo a dřevařské výrobky 

splňující nároky nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi naplňující 

																																																								
658 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Preambule, bod (12) 
659 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Preambule, bod (8)  
660 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Preambule, (16) 
661 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Preambule, (17) 
662 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 4 
663 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 2, písmeno a) 
664 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 3 
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požadavky Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin (CITES) na úrovni EU.665 

 

Uváděním na trh je rozuměno jakékoliv dodávání za účelem distribuce nebo použití 

v průběhu obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně.666 Ve vztahu k problematice 

zákonitosti dřeva se za zákonně vytěžené dřevo považuje „dřevo vytěžené v souladu 

vytěžené v souladu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva“,667 

přičemž mezi takovou právní úpravu jsou zařazeny nejen předpisy upravující těžební práva 

na dřevo, ale mimo jiné i přepisy z oblasti ochrany životního prostředí a lesnictví včetně 

obhospodařování lesů, zachování biologické rozmanitosti a práv zainteresovaných třetích 

stran.668 

 

Hlavní povinnosti ve vztahu k zajištění zákonnosti vyplývající z Nařízení o dřevě 

jsou rozděleny mezi hospodářské subjekty, které poprvé uvádí dřevo nebo dřevařské 

výrobky na trh669 a obchodníky, kteří je prodávají nebo nakupují po jejich uvedení na vnitřní 

trh.670 Zatímco hospodářské subjekty mají za hlavní povinnost vybudovat systém náležité 

péče pro uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh minimalizující vstup nezákonně 

vytěženého dřeva nebo využívat systém náležité péče zavedený kontrolní organizací,671 

obchodníci mají povinnost zavést systém zaručující možnost zpětného vysledování 

																																																								
665 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 3 
666 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 2, písmeno b) 
667 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 2, písmeno f) 
668 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 2, písmeno h) 
669 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 2, písmeno c) 
670 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 2, písmeno d) 
671 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 4, odstavec 2 
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informací, od jakého hospodářského subjektu nebo obchodníka se dřevem a dřevařské 

výrobky převzali, případně jakým subjektům dřevo a dřevařské výrobky dodaly.672 Systém 

náležité péče je pak založen nejen na evidenci a zpětném vysledování informací, ale hlavně 

na postupech umožňujících posoudit riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo 

dřevařských výrobků na trh, a není-li takové riziko zanedbatelné, na povinnosti snížit takové 

riziko prostřednictvím dalších postupů, které mohou zahrnovat požádání o doplňkové 

informace či doklady nebo ověření třetí strany.673 Dodržování systému náležité péče je pak 

kontrolováno příslušnými orgány v jednotlivých členských státech, přičemž je zkoumána 

evidence nebo systém posuzování rizik a hospodářským subjektům hrozí zabavení dřeva a 

dřevařských výrobků i zákaz obchodovat s nimi.674 

 

3.5 Lesy a evropská ekologická soustava chráněných území NATURA 2000 

 

Významný nástroj k ochraně lesů na úrovni Evropské unie představuje souvislá 

evropská ekologická soustava chráněných území NATURA 2000,675 která byla vytvořena na 

základě směrnice č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „Směrnice o 

ptácích“) 676  a směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „Směrnice o stanovištích).677 V rámci soustavy 

NATURA 2000 mají být zajištěny základní jednotné požadavky na územní ochranu ve 

všech členských států EU, přičemž členské státy mohou rozhodnout o ochraně dalších území 

																																																								
672 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 5 
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výrobky - L 295/23. 2010, Článek 6 
674 EU. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky - L 295/23. 2010, Článek 10 
675 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 
rozmanitost. 3.vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1. , strana 282 
676 EU. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků - L 20/7. 2009 
677 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992 



	 127	

v závislosti na stavu své přírody.678 Soustava chráněných území NATURA 2000 má umožnit 

v členských státech zachovat, a pokud je to vhodné, obnovit na stupeň příznivého stavu 

z hlediska ochrany přírody populace ohrožených druhů i typy přírodních stanovišť, přičemž 

členské státy mají povinnost zajistit přísnou ochranu lokalit soustavy NATURA 2000, 

včetně vytvoření plánů péče a zahrnutí aspektů ochrany do územně plánovací dokumentace i 

do posuzování vlivů projektů a plánů.679 Vzájemný vztah tohoto nástroje a lesů vyplývá 

z toho, že lesní ekosystémy tvoří celkově polovinu rozlohy soustavy NATURA 2000 s tím, 

že naopak soustava NATURA 2000 pokrývá čtvrtinu lesů v rámci EU.680  

 

Směrnice č.2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, a představuje 

konsolidované znění směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, která 

byla přijata již v roce 1979 a jejím hlavním cílem je zajistit efektivní nástroje k ochraně 

volně žijících ptáků, jejichž stav je ohrožen z důvodů intensifikace zemědělství, 

neudržitelného hospodaření v lesích, používání pesticidů a nadměrného lovu jednotlivých 

druhů ptactva.681 V obecné rovině největší hrozbu představuje ztráta stanovišť a to i vlivem 

neudržitelného hospodaření v lesích a směrnice tak cíli na ochranu 500 druhů ptactva, které 

se přirozeně vyskytuje na území EU, přičemž klade důraz na ochranu ohrožených a 

migrujících druhů vyžadujících posílení přeshraniční spolupráce.682 Směrnice o ptácích 

dopadá na ptáky, jejich vejce hnízda i stanoviště s tím,683 že členské státy mají povinnost 

přijmout opatření nezbytná k tomu, aby populace ptáků byly zachovány na úrovni nebo 

přivedeny na úroveň, která odpovídá zejména ekologickým, vědeckým a kulturním 

požadavkům, 684  a zároveň přijmout opatření k zachování nebo obnovení dostatečné 

																																																								
678 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 
rozmanitost. 3.vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1. , strana 283 
679 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 360 - 361 
680 EU - EVROPSKÁ KOMISE. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 
Accompanying the document COMMUNICATION - A new EU Forest Strategy: for forests 
and the forest-based sector - SWD(2013) 342 final. 2013 
681EU - EVROPSKÁ KOMISE. The Birds Directive [online]. 2009 [vid. 2018-06-01]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 
682 EU - EVROPSKÁ KOMISE. The Birds Directive [online]. 2009 [vid. 2018-06-01]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 
683 EU. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků - L 20/7. 2009Článek 1 
684EU. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků - L 20/7. 2009, Článek 2 
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rozmanitosti a rozlohy jejich stanovišť.685 Dále pak mají členské státy povinnost vyhlásit 

zvláště chráněné oblasti (Special Protection Areas - SPAs) pro ptačí druhy uvedené v příloze 

I, které jsou ohrožené vyhubením, vzácné nebo spojené se specifickým druhem stanoviště, 

přičmež obdobná opatření mají být přijata i pro pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, 

které nejsou uvedeny v Příloze I.686 

 

Směrnice o stanovištích pak spojuje druhovou a územní ochranu přírody687 a jejím 

hlavním cílem je zajistit biologickou rozmanitosti prostřednictvím ochrany přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů i planě rostoucích rostlin, které se nachází na území 

členských států EU a především docílit zachování nebo obnovy jejich příznivého stavu.688 

Územní ochrana je zajištěna prostřednictvím vyhlášení významných lokalit pro EU (Sites of 

Community Importation dále jen „SCI“), které zahrnují jednak přírodní stanoviště 

s významem pro EU obsažené v Příloze 1, a dále pak lokality spojené s druhy živočichů a 

rostlin stanovené v Příloze 2, pro které mají členské státy povinnost vyhlásit zvláštní oblasti 

ochrany.689 Druhová ochrana v rámci Směrnice o stanovištích je prováděna na základě 

povinnosti členských států přijmout nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné ochrany 

živočišných druhů uvedených v Příloze IV a)690 a především pro vytvoření takové ochrany 

pro rostlinné druhy uvedené v příloze IV b).691 

 

Na základě Směrnice o stanovištích rovněž vznikla samotná spojitá evropská 

ekologická soustava zvláštních oblastí ochrany Natura 2000, která zahrnuje lokality s 

přírodními stanovišti uvedenými v Příloze I a stanovišti druhů uvedenými v Příloze II podle 

tohoto nařízení a dále pak i zvláště chráněná území označená členskými státy podle 

																																																								
685 EU. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků - L 20/7. 2009, Článek 3 
686 EU. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků - L 20/7. 2009, Článek 4 
687 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 360 
688 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992, Článek 2 
689 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992, Článek 3, odstavec 2 
690 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992, Článek 12 
691 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992,Článek 13 
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Směrnice o ptácích.692 Ve vztahu k ekologické soustavě NATURA 2000 mají členské státy 

v případ nutnosti vyvinout snahu o posílení ekologické soudržnosti, včetně rozvoje 

krajinných prvků významných pro rozvoj volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny.693  
 

Vztah lesů a ekologické soustavě lokalit NATURA 2000 je tak utvářen ve třech 

základních rovinách, jelikož lesy jsou zahrnuty mezi přírodní stanoviště s významem pro EU 

obsažené v Příloze 1 Směrnice o stanovištích, představují lokality spojené s druhy živočichů 

a rostlin stanovené v Příloze 2 této směrnice nebo zvláště chráněné oblasti pro ptačí druhy 

uvedené v příloze I Směrnice o ptácích. V poslední rovině pak lesy mohou představovat 

významný prvek zjištující ekologickou soudržnost lokalit NATURA 2000, i když nejsou 

v samotném jádru lokalit NATURA 2000, ale mohou vytvářet například důležitý biokoridor 

nebo plnit funkci takzvaných nášlapných kamenů (stepping stones).694  

 

Ve smyslu Přílohy 1 Směrnice o stanovištích se lesy rozumí „přirozená nebo téměř 

přirozená lesní vegetace složená z původních druhů dřevin vytvářejících vysokokmenné lesy 

s typickým podrostem a splňující tato kritéria: vzácná nebo zbytková vegetace a/nebo výskyt 

druhů v zájmu Společenství“,695 přičemž jsou mezi tyto lokality zařazeny vybrané druhy 

evropských lesů mírného pásu, středomořských opadavých lesů, středomořských tuholistých 

lesů a horských jehličnatých lesů mírného pásu, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení 

zláštních oblastí ochrany v jednotlivých biogeografických regionech.696 Celkem je tak do 

Přílohy 1 zařazeno 85 lesních typů stanovišť, včetně 29 prioritních typů přírodních 

stanovišť.697 Ve vztahu k Příloze II Směrnice o stanovištích je pak 121 druhů rostlin a 

																																																								
692 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992Článek 3, odstavec 1  
693 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992Článek 3, odstavec 3 
694 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Natura 2000 and Forests Part I-II [online]. 2015 
[vid. 2018-04-21]. Dostupné z: doi:10.2779/699873  
695 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992, Příloha 1 
696 EU. SměrniceRady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - L 206/7. 1992, Příloha 1 
697 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Natura 2000 and Forests Part I-II [online]. 2015 
[vid. 2018-04-21]. Dostupné z: doi:10.2779/699873, strana 35 
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živočichů spojeno s lesy, a rovněž je tomu tak u 63 druhů ptactva zařazených do Přílohy 1 

Směrnice o ptácích.698  

 

Významným nástrojem nejen k ochraně lesů v rámci ekologické soustavy NATURA 

2000 je posuzování vlivů projektů a plánů na tyto lokality zahrnuté do této sítě, a to včetně 

ptačích oblastí.699 Jakýkoliv plán nebo projekt, u kterého je pravděpodobné, že bude mít na 

tyto lokalitu významný vliv, podléhá posouzení jeho dopadů pro lokality z hlediska cílů její 

ochrany. Až na základě výsledku takového hodnocení pro danou lokalitu mohou členské 

státy schválit plán nebo projekt, a to pouze za předpokladu že nebude mít nepříznivý účinek 

na celistvost příslušné lokality, a že v případě potřeby zajistí stanovisko široké veřejnosti.700 

 

V případě negativního výsledku posouzení vlivů pro lokalitu může být plán nebo 

projekt schválen jen, pokud pro jejich realizaci existuje naléhavý důvod veřejného zájmu a 

není možné využít alternativního řešení, a zároveň jsou zajištěna kompenzační opatření 

k zachování celkové ekologické soudržnosti soustavy NATURA 2000.701 U prioritních typů 

přírodních stanovišť a prioritních druhů rostlin a živočichů jsou důvody naléhavého 

veřejného zájmu dokonce omezeny pouze na „ochranou lidského zdraví a veřejné 

bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí 

nebo jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska Komise.“702 

 

Význam vybudování ekologické soustavy NATURA 2000 a jejích právních institutů 

pro ochranu a trvale udržitelné užívání lesa se naplno projevil ve sporu Komise EU a vlády 

Polské republiky703 týkající se kácení lesních dřevin v lokalitě NATURA 2000 Puszcza 

Białowieska v Bělověžském pralese, který je součástí ekologické soustavy NATURA 2000, 

																																																								
698 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Natura 2000 and Forests Part I-II [online]. 2015 
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Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 361 
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i když samotný národní park pokrývá pouze přibližně 17 % rozlohy této lokality.704 Ve 

vztahu k samotnému systému ochrany v rámci soustavy NATURA 2000 je tento spor 

významný z důvodu, že Soudní dvůr mohl vymezit hranice pro možnosti využití 

mimořádných zásahů do ochrany lokalit NATURA 2000 na základě nejlepších vědeckých 

poznatků, a zároveň mohl prokázat jak se prostřednictvím předběžného opatření je schopen 

vypořádat s upozorněním Komise na závažné poškozování životního prostředí v rámci 

členského států EU.705 Lokalita NATURA 2000 Puszcza Białowieska vyhlášená v roce 2007 

představuje jeden nejzachovalejších přirozených lesů v Evropě,706 skládající se z přírodních 

stanovišť uvedených v příloze I a stanovišť druhů uvedených v příloze II směrnice o 

stanovištích, a rovněž i ze zvláště chráněných území označených členskými státy podle 

směrnice o ptácích.707 Lokalita je charakteristická přítomností velkého množství odumřelého 

dřeva i staletých stromů a byla vyhlášena za účelem ochrany deseti typů přírodních 

stanovišť a 55 rostlinných nebo živočišných druhů podle směrnice o stanovištích, přičemž 

její území zahrnuje i prioritní stanoviště podle přílohy I směrnice o stanovištích, jako jsou 

rašelinné lesy, lužní lesy s olšemi, jasany, vrby a topoly, a další významné lesy jako 

subkontinentální dubohabrové lesy.708  

 

Předmětem sporu a právním základem hlavních důvodů žaloby bylo schválení 

přílohy k lesnímu hospodářskému plánu z roku 2012 rozhodnutím ministra životního 

prostředí Polské republiky ze dne 25. března 2016, kterým s odvoláním na rozšíření 

lýkožrouta smrkového bylo umožněno ztrojnásobit těžbu dřeva v lesní oblasti Białowieza a 

provádět lesnické zásahy v oblastech, ve kterých takový postup odstraňování starých stromů 

byl doposud zakázán.709 Dalším důvodem žaloby bylo přijetí rozhodnutí č. 51 ze dne 17. 

																																																								
704SDEU. Rozsudek SDEU ze dne 17. dubna 2018 ve věci C-441/17 (Komise v. Polsko, 
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Bělověžského pralesa (Komise vs. Polsko – Věc C-441/17 R, usnesení z 20. 11. 2017). 
Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2017, 45(3).  
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února 2017 generálním ředitelem Státních lesů rozhodnutí „o odstraňování stromů 

napadených lýkožroutem smrkovým a těžbě stromů představujících hrozbu pro veřejnou 

bezpečnost a pro ochranu před požáry ve všech věkových kategoriích lesních porostů 

lesních oblastí Białowieża, Browsk a Hajnówka“, tedy ve všech oblastech, které tvoří 

lokalitu Natura 2000 Puszcza Białowieska.710 

 

Evropská komise výše uvedené kroky považovala za porušení směrnic tvořící 

soustavu NATURA 2000 a dne 20. července 2017 podala u SDEU žalobu pro nesplnění 

povinnosti na základě článku 258 SFEU Smlouvy o fungování Evropské unie. Zároveň 

Evropská komise podala návrh na předběžné opatření, aby se Polská republika až do 

vyhlášení rozsudku zdržela, s výjimkou případu ohrožení veřejné bezpečnosti, aktivních 

lesnických zásahů ve stanovištích a odstraňování odumřelých stoletých smrků v lokalitách a 

odstraňování odumřelých stoletých smrků v lokalitě Natura 2000 Puszcza Białowieska, tedy 

opatření vyplývajících z přílohy lesního plánu z roku 2016 a z rozhodnutí č. 51.711 

 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o akceptaci návrhu Evropské komise usnesením 

ze dne 27. července 2017 a z důvodu možných nezvratných zásahů do této lokality až do 

konce řízení o předběžných opatřeních takto rozhodl ještě před doručením stanoviska Polské 

republiky.712 Řízení o předběžných otázkách bylo ukončeno usnesením SDEU ze dne 20. 

listopadu 2017, které znovu vyhovělo návrhu předběžných opatření až do konce vyhlášení 

rozsudku.713 Z pohledu vymahatelnosti práva životního prostředí se SDEU musel v tomto 

usnesení vypořádat s návrhem Evropské komise uložit Polské republice penále v případě 

nerespektování předběžných opatření, jelikož podle jejích zjištění neoprávněné zásahy do 

lokality Natura 2000 Puszcza Białowieska pokračovaly i po usnesení SDEU ze dne 27. 

července 2017, nicméně SDEU si vyhradil právo rozhodnout o uložení takové pokuty v 
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budoucnu a nařídil, aby Polská republika poskytla Komisi do patnácti dnů veškeré opatření 

ke splnění svých povinností.714  

 

V konečném rozsudku ze dne 17. dubna 2018 se velký senát SDEU ve svých 

závěrech ztotožnil se žalobními důvody Evropské komise a rozhodl, že Polská republika 

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají: 

– z článku 6 odst. 3 směrnice o stanovištích, tím, že přijala přílohu k lesnímu 

hospodářskému plánu pro lesní oblast Białowieża, aniž se ujistila, že tato příloha 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost lokality významné pro Společenství 

a zvláště chráněné oblasti PLC200004 Puszcza Białowieska; 

– z článku 6 odst. 1 směrnice o stanovištích a čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice o ptácích 

o ochraně volně žijících ptáků, tím, že nestanovila nezbytná ochranná opatření, 

která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených 

v příloze I a druhů uvedených v příloze II směrnice o stanovištích, jakož i druhů 

ptáků uvedených v příloze I směrnice o ptácích, a pravidelně se vyskytujících 

stěhovavých druhů neuvedených v této příloze, pro něž byla vyhlášena lokalita 

významná pro Společenství a zvláště chráněná oblast PLC200004 Puszcza 

Białowieska; 

– z článku 12 odst. 1 písm. a) a d) směrnice o stanovištích, tím, že nezajistila 

přísnou ochranu saproxylických brouků, uvedených v příloze IV této směrnice, 

když v lesní oblasti Białowieża nezakázala jejich úmyslné usmrcování či 

vyrušování a poškozování či ničení míst jejich rozmnožování, a 

– z článku 5 písm. b) a d) směrnice 2009/147 o ptácích, tím, že nezajistila ochranu 

druhů ptáků uvedených v článku 1 této směrnice, zejména kulíška nejmenšího, 

sýce rousného, strakapouda bělohřbetého a datlíka tříprstého, když nezajistila, 

aby tyto druhy nebyly v lesní oblasti Białowieża úmyslně usmrcovány či 

																																																								
714 SDEU. Usnesení SDEU ze dne 2O. listopadu 2017 ve věci C-441/17 R (Komise v. Polsko, 
ECLI:EU:C:2017:877). 2017, bod 115 a 118 
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vyrušovány během rozmnožování a odchovu mláďat a aby jejich hnízda a vejce 

nebyla úmyslně ničena, poškozována nebo odstraňována.715 

Rozsudek SDEU ukázal, jaké právní nástroje existují na úrovni EU k ochraně lesů a 

prosazování udržitelného lesního hospodaření, ovšem jen ve vztahu k těm nejcennějším 

lokalitám a druhům uvedeným ve směrnici o ptácích a směrnici o stanovištích. Prostředky 

ochrany tak odpovídají multifunkcionální úloze lesů, v rámci které jsou předmětem ochrany 

nejen hodnoty samotného lesa, ale lesy jsou rovněž chráněny z důvodu ochrany vzácných 

rostlinných a živočišných druhů a kvůli své roli pro udržení soudržnosti lokalit NATURA 

2000. Výsledek tohoto soudního sporu je založen na tom, že Polská republika neunesla 

důkazní břemeno a nepředložila dostatečné vědecky podložené argumenty ospravedlňující 

přijetí výjimečných opatření a zásahů, které vyplývaly z přílohy k lesnickému plánu z roku 

2016 a rozhodnutím č. 51.716 Ve vztahu k postavení hospodářského lesního plánu pak SDEU 

shledal, že především pak nebyla dodržena povinnost provést posouzení vlivů a přezkum 

proveditelnosti alternativních řešení u změny lesního hospodářského plánu z roku 2012 

Přílohou 1 v roce 2016 a rozhodnutím č. 51, u kterých bylo SDEU shledáno, že takovému 

posouzení podléhají, jelikož se nejedná o ochranná opatření, ale o využívání lesních zdrojů, 

vedoucí k odstraňování nejen stromů zasažených lýkožroutem smrkovým, přičemž nebyla 

naplněna ani povinnost zajisti kompenzační opatření.717  

 

3.6 Politika ochrany klimatu a evropské lesy 

 
S ohledem na úlohu lesů v boji proti klimatické změně důležitou roli pro jejich 

ochranu a prosazování udržitelného užívání lesa hraje politika EU k ochraně klimatu, 

v rámci níž byla úloha lesů do budoucna významně posílena, a to především novým 

začleněním kategorie užívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (kategorie 

LULUCF) do závazku redukčních cílů emisí mezi lety 2021 a 2030.  

 

																																																								
715 SDEU. Rozsudek SDEU ze dne 17. dubna 2018 ve věci C-441/17 (Komise v. Polsko, 
ECLI:EU:C:2018:255). 2018, Bod 1 
716 SDEU. Rozsudek SDEU ze dne 17. dubna 2018 ve věci C-441/17 (Komise v. Polsko, 
ECLI:EU:C:2018:255). 2018, Bod 192, 220, 237, 265 
717 SDEU. Rozsudek SDEU ze dne 17. dubna 2018 ve věci C-441/17 (Komise v. Polsko, 
ECLI:EU:C:2018:255). 2018, Bod 122, 124, 192,  
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Politika ochrany klimatu EU je do značné míry provázána se závazky přijatými na 

základě Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), 

přičemž i za jejich dosažením bylo přijato rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, 

kterým byly stanoveny cíle EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 20 %.718 Do 

těchto cílů EU však nebyly emise a pohlcení skleníkových plynů způsobené odvětvím 

LULUCF započítány, jelikož bylo rozhodnuto o potřebě nejdříve vybudovat řádná pravidla 

pro započítávání,719 nicméně členské státy jsou povinny plnit jednotlivé závazky v oblasti 

LULUCF na mezinárodní úrovni vyplývající z Kjótského protokolu.720 V rámci vedoucí role 

EU v boji proti klimatické změně tak bylo rozhodnuto vytvořit v první fázi jednotný 

samostatný systém započítávání pro členské státy a to mimo systém EU obchodování s 

emisemi (EU ETS) a mimo oblast upravující rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (the Effort Sharing 

Decision).721  

 

Za účelem zlepšení pravidel pro započítávání rozhodnutí bylo přijato rozhodnutí č. 

529/2013/EU o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcení v důsledku činností souvisejících s oblastí LULUCF.722 Prostřednictvím tohoto 

rozhodnutí tak byl učiněn první krok ke stanovení pravidel pro započítávání v odvětví 

LULUCF, která mají přispět k formulaci politik EU s cílem začlenit toto odvětví do závazku 

Unie v oblasti snižování emisí v druhé fázi. 723  Za účelem zamezení dodatečné 

administrativní zátěže a zajištění soudržnost mezi vnitřními pravidly Unie a pravidly 

dohodnutými v rámci režimu UNFCCC, pravidla obsažena v rozhodnutí mají být v souladu 
																																																								
718 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství 
v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 - L 140/136. 2009 
719 CALSTER, Geert van, Wim VANDENBERGHE a Leonie REINS. Research handbook 
on climate change mitigation law. B.m.: Edward Elgar Publiching Limited, 2015. 
ISBN 9781849803809. , strana 315 
720 CALSTER, Geert van, Wim VANDENBERGHE a Leonie REINS. Research handbook 
on climate change mitigation law. B.m.: Edward Elgar Publiching Limited, 2015. 
ISBN 9781849803809. , strana 305 
721 EU. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Accounting 
for land use, land use change and forestry (LULUCF) in the Union’s climate change 
commitment. 2012, Bod 1.  
722 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013 
723 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Preambule (3) 
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se zásadami stanovenými v rámci režimu UNFCCC pro druhé kontrolní období Kjótského 

protokolu, přičemž je zapotřebí brát v potaz i postavení EU, která je jeho smluvní stranou.724  

 

Ve vztahu k lesnictví mají členské státy pro každé období započítávání stanovené 

v Příloze 1 vypracovat záznamy o všech emisích a pohlceních v důsledku činností na jejich 

území v kategorií: a) zalesňování; b) opětovné zalesňování; c) odlesňování; d) 

obhospodařování lesů.725 Pravidla pro první tři kategorie se vztahují pouze na půdu, na které 

nebyl lesní porost ke dni 31. prosince 1989, přičemž členské státy v záznamech zohlední 

celkové emise a pohlcení pro každý rok v příslušném období započítávání.726 Odlišný 

přístup byl pak zvolen v rámci pravidel započítávání pro obhospodařování lesů, kde jsou pro 

výpočet emisí a pohlcení z obhospodařování lesů využívány referenční úrovně stanovené v 

příloze II.727 Stanovení referenčních úrovní umožňuje zohlednit přírodní vlivy, jako je 

věková struktura, předchozí postupy obhospodařování a jejich cyklické důsledky pro změny 

v jednotlivých letech. Jedná se tak o předpověď ročních čistých emisí nebo pohlcení 

vyplývajících za roky zahrnuté v každém období započítávání, která by měla být v souladu 

s referenčními úrovněmi stanovenými v rámci režimu UNFCCC.728 V rámci metod výpočtů 

mají být zohledněny zvláštní aspekty spojené s obhospodařováním lesů, a to: „a) zásobníky 

uhlíku a skleníkové plyny; b) obhospodařovaná plocha lesů; c) výrobky z vytěženého dřeva; 

d) přírodní škodlivé činitele“.729 Za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy a 

vybudování vědomostní základny pak členské státy mají povinnost ve stanovených 

termínech zasílat Evropské komisi zasílat informace o svých stávajících i budoucích 

opatřeních v rámci odvětví LULUCF přijatých ke omezení nebo snížení emisí a zachování 

nebo zvýšení pohlcování.730 

 
																																																								
724 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Preambule (5) 
725 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Článek 3  
726 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Článek 5 
727 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Článek 6, odstavec 1 
728 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Preambule (12) 
729 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Článek 6, odstavec 3 
730 EU. Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013. 
2013, Článek 10 
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Ve vztahu k rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 Evropská 

rada v roce 2014 schválila závazný cíl snížit domácí emise o 40 % v porovnání s rokem 

1990 na úrovni celého hospodářství.731 Tohoto cíle má být dosaženo kolektivně s nejvyšší 

mírou nákladové efektivity, přičemž v rámci odvětví mimo systém obchodování s emisemi 

(„EU ETS“), do kterého spadá i oblast LULUCF, má dojít do roku 2030 ke snížení emisí o 

30 % v porovnání s rokem 2005.732 S ohledem na oblast LULUCF byla Evropská komise 

vyzvána ke stanovení politiky pro zahrnutí této oblasti do redukčních cílů, jakmile to 

technické podmínky dovolí, nejpozději však do roku 2020 tak, aby se oblast LULUCF stala 

samostatným třetím pilířem politiky v rámci politiky klimatu a energetiky do roku 2030.733  

 

V návaznosti na pokyn Evropské rady k začlenění odvětví LULUCF do rámce 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 Evropská komise předložila v červenci 

roku 2016 legislativní návrh nařízení na zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví.734 Návrh 

Evropské komise rovněž navazuje na mezinárodní závazky EU a členských států vyplývající 

z Pařížské dohody o změně klimatu, jelikož v současné době jim Kjótský protokol ukládá, 

aby odvětví LULUCF neprodukovalo další emise, avšak na konci roku 2020 pozbude 

platnosti a je zapotřebí zavést nová pravidla zajišťující splnění mezinárodních závazků 

k ochraně klimatu Země.735 Začlenění odvětví LULUCF do rámce politiky v oblasti klimatu 

a energetiky do roku 2030 také výraznou měrou přispívá ke zvýšení vzájemné podpory cílů 

politiky na ochranu klimatu a cílů obsažených v akčního plánu EU pro lesnictví z roku 2013, 

který je postaven na principech respektujících dlouhodobý cyklus vývoje lesa.736  

 

																																																								
731 EU - EVROPSKÁ RADA. Závěry ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 23. a 24. 
října 2014 - EUCO 169/14. 2014, Bod 2 
732 EU - EVROPSKÁ RADA. Závěry ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 23. a 24. 
října 2014 - EUCO 169/14. 2014, Bod 2.1 
733 EU - EVROPSKÁ RADA. Závěry ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 23. a 24. 
října 2014 - EUCO 169/14. 2014, Bod 2.14 
734 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zahrnutí 
emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání 
půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. 2016 
735 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zahrnutí 
emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání 
půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. 2016, 
Důvodová zpráva, Bod 1 
736EU - EVROPSKÁ KOMISE. Agriculture and LULUCF in the 2030 Framework, Final 
Report [online]. 2016. Dostupné z: doi:10.2834/818173, Bod 7.3.3. 
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Návrh nařízení Evropské komise o LULUCF byl po projednávání a úpravách v rámci 

legislativního procesu schválen Evropským parlamentem dne 17. dubna 2018737 a následně 

rovněž přijat Radou Evropské unie dne 14. května 2018.738 Přijetím tohoto nařízení bylo 

odvětví LULUCF zařazeno pro období let 2021 až 2030 do závazků EU pro snižování emisí 

a stalo se tak třetím pilířem v rámci politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, 

společně se systémem EU (EU ETS) pro obchodování s emisemi a s rozhodnutím o 

společném úsilí (the Effort Sharing Decision).739  

 

Hlavní závazek je postaven na principu nulového pasivního zůstatku („no debit 

rule“), podle něhož všechny členské mají povinnost zajistit, aby jejich emise nepřekračovaly 

pohlcení v rámci celkového odvětví LULUCF při započítání veškerých kategorií využití 

půdy na jejich území.740 Ve vztahu k ochraně a udržitelnému hospodaření v lesích je 

nejvýznamnější kategorií zalesněná půda, do které bylo zařazeno „využití půdy vykazované 

jako orná půda, pastviny, mokřady, sídla nebo ostatní půda, které byly přeměněny na lesní 

půdu“,741 kategorie "odlesněná půda" spočívající ve „využití půdy vykazované jako lesní 

půda, která byla přeměněna na ornou půdu, pastviny, mokřady, sídla nebo ostatní půdu“742 

a zejména pak kategorie obhospodařovaná lesní půda, do které spadá „využití půdy 

vykazované jako lesní půda zůstávající lesní půdou“.743  

 

																																																								
737 EU - EVROPSKÝ PARLAMENT. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení 
dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) P8_TA-
PROV(2018)0096. 2014 
738 EU - RADA EVROPSKÉ UNIE. Adoption of a legislative act 3615th meeting of the 
Council of the European Union (General Affairs) 14 May 2018, Brussels - 8810/18. 2018 
739 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Regulation on land use, land use change and forestry in 
2030 climate and energy framework adopted [online]. 2018 [vid. 2018-05-21]. Dostupné 
z: https://ec.europa.eu/clima/news/regulation-land-use-land-use-change-and-forestry-2030-
climate-and-energy-framework-adopted_en 
740 EU - EVROPSKÝ PARLAMENT. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení 
dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) P8_TA-
PROV(2018)0096. 2014Článek 4 
741 EU - EVROPSKÝ PARLAMENT. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení 
dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) P8_TA-
PROV(2018)0096. 2014, Článek 2, odstavec 1, bod i) 
742 EU - EVROPSKÝ PARLAMENT. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení 
dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) P8_TA-
PROV(2018)0096. 2014, Článek 2, odstavec 1, bod ii) 
743 EU - EVROPSKÝ PARLAMENT. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení 
dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) P8_TA-
PROV(2018)0096. 2014, Článek 2,odstavec 1 bod v) 
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Nejvíce problematické téma při vyjednávání podoby nařízení bylo zavedení pravidel 

pro započítávání pro kategorii obhospodařovaná lesní půda, 744  jelikož bylo zapotřebí 

stanovit úrovně emisí a propadů, se kterými by se poměřovaly emise a propady v této 

kategorii v budoucím období 2021 až 2030. Na rozdíl od jiných dalších kategorií by použití 

referenčního roku neumožnilo zohlednit přírodní faktory, věkové struktury, předešlé 

způsoby obhospodařování a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k použití referenčních 

úrovní.745 Referenčními úrovněmi se rozumí „odhad, vyjádřený v tunách ekvivalentu CO2 

ročně, průměrných ročních čistých emisí nebo pohlcení z obhospodařované lesní půdy na 

území daného členského státu v obdobích 2021–2025 a 2026– 2030“,746 přičemž samotné 

nařízení stanovuje pouze základní kritéria k jejich stanovení v Příloze IV a samotné členské 

státy mají povinnost předložit referenční úrovně pro jednotlivá období747 určené na základě 

historického referenčního období, tj. období 1990–2009.748 Odhad referenčních úrovní do 

budoucna tak vychází z údajů z historického referenčního období, z předpokladu zachování 

postupů udržitelného obhospodařování lesů tak, zachycení vlivů dynamických charakteristik 

lesů souvisejících s věkem v budoucnu, přičemž nemají vést k nepřiměřenému omezování 

obhospodařování lesů.749 

 

V rámci nařízení dochází i k podpoře většího využívání dřevěných výrobků s 

dlouhou životností, jelikož především zvýšené udržitelné využívání výrobků z vytěženého 

dřeva může prostřednictvím substitučního účinku podstatně snížit emise a členské státy mají 

povinnost v odvětví LULUCF zohlednit změny v zásobníku uhlíku z výrobků z vytěženého 
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dřeva,750 jelikož jejich použití nevede k okamžitému uvolnění emisí. Výrobky z vytěženého 

dřeva a emise spojené s nimi mají tak na základě výpočtů v souladu s funkcí rozkladu 

prvního řádu být zohledněny při započítávání emisí a pohlcení v kategoriích: papír; dřevěné 

desky; řezivo.751 Nařízení také reaguje na dlouholetou kritiku, že emise pocházející z 

využívání biomasy nebyly doposud předmětem právní regulace na úrovni EU.752 Započtení 

využití biomasy v odvětví energetiky lze podle mezinárodních pokynů IPCC považovat za 

nulové, jen pokud jsou započteny v odvětví LULUCF753 S ohledem na výše uvedené a na to, 

že biomasa má svůj původ v obhospodařování lesů, jsou členské státy povinny při 

stanovování referenčních úrovní zajistit, že jsou řádně započteny emise a pohlcení v 

důsledku používání biomasy.754 S ohledem na samotnou hrozbu klimatické změny pro lesy 

je členským státům umožněno vyjmout ze svých záznamů pro zalesněnou půdu a 

obhospodařovanou lesní půdu emise skleníkových plynů v důsledku přírodních škodlivých 

činitelů.755 Ve vztahu ke kategorii obhospodařovaná lesní půda je dána členským státům 

možnost v případě potřeby využít flexibilního mechanismu a dočasně zvýšit míru těžby, 

jelikož je jim poskytnuta možnost využít kompenzace za jimi vypočítané emise do výše 

podle přílohy VII za předpokladu, že v rámci Unie celkové emise nepřekročí celkové 

pohlcení v odvětví LULUCF a lesy těchto členských států vytváří propad.756 Úroveň této 

flexibility je větší u členských států s vysokou mírou zalesnění jako je Finsko, jelikož 
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členské státy závislé na obhospodařované lesní půdě a jejich možnosti ke zvýšení svého 

pokrytí lesy jsou omezenější za účelem vyrovnání emisí v dalších kategoriích LULUCF.757 

 

Za účelem dalšího zvyšování motivace členských států ke snižování emisí celkově 

v odvětví LULUCF a poskytnutí možnosti zvolit vhodné nástroje ke splnění závazků 

„nulového pasivního zůstatku“ byla za tímto účelem členským státům poskytnuta možnost 

využít obecné flexibility 758  V rámci této flexibility lze při splnění dalších podmínek 

vyrovnávat emise z jedné kategorie využití půdy pohlceními z jiné kategorie využití půdy,759 

je možné převést zbývající množství pohlcení na jiný členský stát760 nebo je možné započítat 

zbývající množství pohlcení do druhého období 2026–2030.761 

4 Ochrana a udržitelné užívání lesů v České republice 

4.1 Úvod do národních poměrů v České republice 

 
S ohledem na to, že lesy a pozemky určené k plnění funkcí lesa představují více jak 

třetinu rozlohy České republiky, je velkou výzvou pro právní úpravu na národní úrovni 

zajistit ochranu tohoto obnovitelného přírodního bohatství a prosadit zásady trvale 

udržitelného lesního hospodaření za účelem zachování všech jeho funkcí.762 Z důvodu 

mnohosti důležitých funkcí lesů pro společnost roste význam efektivní právní regulace 

užívání lesů, která má za cíl zajistit nejen ochranu lesů, ale umožnit uspokojení rostoucích 
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různorodých společenských nároků prostřednictvím úpravy komplexních společenských 

vztahů. Právní úprava těchto složitých společenských vztahů se projevuje ve vysoké míře 

zásahů do vlastnických práv při nakládání s lesním majetkem z důvodů jeho nadčasové 

hodnoty, přičemž lesní právo v ČR bývá považováno za nejpřísnější v Evropě. 763 

Vnitrostátní právní úprava pak musí reflektovat mezinárodní závazky a závazky vyplývající 

z členství v Evropské unii, které však zasazuje do specifických přírodních, hospodářských a 

kulturních podmínek na území České republiky.  

 

Česká republika je smluvní stranou mezinárodních úmluv týkajících se ochrany a 

trvale udržitelného užívání lesa, o kterých bylo pojednáno v kapitolách č. 2.2 a č. 3.1 a 

zároveň je aktivní ve snaze uzavírání nových mezinárodních dokumentů pro posílení 

přeshraniční spolupráce v této oblasti. Dokladem takové snahy je Pražská deklarace o lesích, 

která byla přijata mezi odpovědnými resortními ministry ČR a Spolkové republiky Německo 

na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci 

Lesnické strategie EU" , která byla uspořádána v roce 2016 v Praze.764 Pražská deklarace 

potvrdila význam strategického dialogu pro udržitelné lesní hospodaření a především pro 

biologickou rozmanitost lesů za účelem dosažení globálních cílů Agendy 2030, přičemž 

byla vyzdvižena důležitost demonstračních projektů v rámci sítě INTEGRATE+ spravované 

Evropským lesnickým institutem EFI za účelem zkoumání lesní biodiverzity.765 

 

Vnitrostátní právní úprava musí zohlednit, že v České republice představují lesy 

významný produkční kapitál, jelikož lesní pozemky pokrývají podle údajů shromážděných 

v roce 2016 266 850 ha, přičemž se tato výměra lesů od druhé poloviny 20. století soustavně 

zvyšuje.766 Plocha lesních pozemků tedy stále mírně roste s tím, že samotná těžba v roce 

2016 dosáhla objemu 17, 62 mil. m3 surového dříví, což představuje pouze 80% celkového 
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běžného přírůstu, jelikož za stejné období přirostlo v lesích 22 mil. m3 dříví a celkové 

zásoby dřeva v lesích tak vyšplhaly 695,8 mil. m3.767 Nárůst celkové zásoby dřeva vyplývá 

ze zvětšování věku porostů a vyšší míry zakmenění, avšak je nutné vzít na vědomí, že 

panuje značná rozmanitost v dostupnosti těchto zásob především v místech, kde je 

těžitelnost dříví limitována z důvodů nutnosti zachování ochranných funkcí lesů nebo 

upřednostnění ochrany přírody. 768  Podobný trend nárůstu celkové zásoby dřeva lze 

zaznamenat u většiny lesů v EU, avšak zvyšování přírůstků začalo stagnovat, přičemž 

příčiny takového vývoje nebyly doposud definitivně zjištěny.769  

 

Ve vztahu k druhovému složení lesa na území České republiky tvořily v roce 2016 

jehličnany 71,2 % celkové plochy porostní půdy a listnaté dřeviny se pak podílely 26,7 %. 

V důsledku dlouhodobého úsilí lesníků a finančních nástrojů ze strany státu se však daří 

plochu jehličnatých stromů nadále snižovat a zároveň zvyšovat plochu smíšených porostů i 

porostů s převahou listnáčů, které jsou více vhodné pro místní klimatické podmínky.770 

 

S ohledem na právní úpravou rozřazující lesy do jednotlivých kategorií podle jejich 

převažujících funkcí, stále největší kategorii tvoří lesy hospodářské 74,3 %, přičemž 

kategorie lesů zvláštního určení představuje 23,6 % a kategorie lesů ochranných pak 2,1%. 

V návaznost na společenskou poptávku po akcentaci mimoprodukčních funkcí lesů dochází 

ke zvyšování plochy kategorie lesů zvláštního určení, avšak plocha lesů ochranných má 

mírně klesající tendenci, což může svědčit o tom, že není plně využíván potenciál 

zařazování lesů do této kategorie s tím,771 že přímo ze zákonna jsou například lesy na území 

národních parků nebo národních přírodních rezervací zařazovány do lesů zvláštního určení, i 

když by je bylo z důvodu zvýšené funce půdoochranné nebo vododoochrané vhodnější 

zařadit do kategorie lesů ochranných. 772  Lesy a lesní ekosystémy představují rovněž 
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významnou část zvláště chráněných území podle zákona o ochraně přírody,773 přičemž lesy 

tvoří 85,3 % území národních parků, i když samotné přirozené lesy zaujímají pouze 1,1 % 

plochy všech lesů ČR.774  

 

V rámci právní regulace užívání lesů jako přírodního zdroje je rovněž významná 

netržní produkce, která se projevila v dlouhodobém průměru sběru lesních plodů v objemů 

39,3 tis. tun ročně a nezanedbatelným prvkem je také návštěvnost lesa, která byla v roce 

2016 výrazně nadprůměrná a činila 105, 1 návštěv/ha lesa, přičemž nejvyšší návštěvnost 

byla zjištěna v okolí velkých aglomerací. 775  Nedílnou součástí užívání a hospodaření 

v lesích je rovněž myslivost, která je vykonávána na celkové ploše 6 887 969 ha, přičemž 

z toho 37,7% tvoří lesní půda a 56,6 % zemědělská půda.776 

 

Na území České republiky je rovněž významná i vlastnická struktura lesů, jelikož 

právě vlastníkům lesa právní řád ukládá mnoho práv a povinností, přičemž v roce 2016 lesy 

fyzických osob tvořily 19, 19 %, městské a obecní lesy 17, 06 % a lesy církevní a 

náboženských společností pak 2,01 %. Největší měrou jsou zastoupeny lesy ve vlastnictví 

státu, které v roce 2016 představovaly 57,42 % lesů, přičemž 48,04 % je spravováno státním 

podnikem Lesy ČR a zbytek připadá do správy Vojenských lesů a statků ČR, s.p., 

Ministerstva životního prostředí a krajů.777 V současné době vlastnické vztahy prochází 

vývojem v souvislosti s přijetím zákona zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi,778 který nabyl účinnosti 1. ledna 2013 a má za cíl mírnit 

následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým 

režimem, včetně navrácení lesních pozemků.779 
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4.2 Lesnická politika a programy v České republice  

 
Podoba lesního práva v ČR je do značné míry ovlivněna strategickými dokumenty, 

které nejen vytyčují základní cíle v oblasti lesnictví, ale zabývají se i vlivy jiných sektorů na 

hospodaření a ochranu lesů. Takovým strategickým dokumentem je i naposledy přijatý 

Národní lesnický program pro období do roku 2013 (dále jen „Národní lesnický 

program“),780 který byl schválen vládou v roce 2008. Národní lesnický program navázal na 

program z roku 2003 za účelem vytvoření rámcového nástroje pro prosazování udržitelného 

lesního hospodaření při zachování konkurenceschopnosti celého lesního hospodářství a pro 

zajištění kooperace pro řešení sporných otázek mezi odpovědnými ministerskými resortya 

zainteresovanými subjekty.781 Národní lesnický program reflektoval i mezinárodní závazky 

České republiky, včetně panevropského procesu o ochraně lesů, a především pak představil 

klíčové nástroje pro dosažení 4 základních cílů v oblasti lesnictví stanovených Akčním 

plánem pro lesy EU, které zohledňují nejdůležitější problémy českého lesního 

hospodářství. 782  Mezi klíčové akce tak bylo zařazeno například zvýšení 

konkurenceschopnosti trvale udržitelného obhospodařování lesů, zlepšení zhodnocování 

lesních nedřevních užitků a služeb, snížení dopadů klimatické změny, zachování a zlepšení 

biologické rozmanitosti, rozvíjení monitoringu lesů prostřednictvím národní inventarizace 

lesů a v neposlední řadě pak dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a populacemi zvěře.783 

Implementace a kontrola naplňování Národního lesnického programu probíhala i v roce 

2016, přičemž relevantnost jednotlivých opatření byla konfrontována s výsledky Národní 

inventarizace lesů, jejíž druhý cyklus proběhl její v období let 2011 až 2015.784 Na základě 

výsledků inventarizace má být rozhodnuto o budoucí podobě lesnické politiky a nové 

																																																								
780 ČR. Národní lesnický program pro období do roku 2013 - schválen vládou České 
republiky usnesením č. 1221 dne 1. října 2008. 2008 
781 ČR. Národní lesnický program pro období do roku 2013 - schválen vládou České 
republiky usnesením č. 1221 dne 1. října 2008. 2008, Bod 1 
782 ČR. Národní lesnický program pro období do roku 2013 - schválen vládou České 
republiky usnesením č. 1221 dne 1. října 2008. 2008, Bod 6 
783 ČR. Národní lesnický program pro období do roku 2013 - schválen vládou České 
republiky usnesením č. 1221 dne 1. října 2008. 2008, Bod 6, Klíčová akce 1, 3, 6, 7, 8, 11  
784 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Výroční zpráva o stavu lesa a lesního 
hospodářství České republiky v roce 2016. 2016. , strana 15 
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celkové koncepce lesního hospodářství, včetně případné přípravy nového národního 

lesnického programu.785 

 

V roce 2012 pak byly přijaty Zásady státní lesnické politiky, 786  kterými byla 

stanovena zásadní východiska a dlouhodobá opatření k zajištění ochrany lesa a lesní půdy 

jako přírodního bohatství prostřednictvím lesního hospodaření vedoucímu k rovnoměrnému 

naplnění všech funkcí lesů. V rámci obecných východisek má být lesní přírodní bohatství 

obhospodařováno pouze v takovém rozsahu, aby byla zachována biodiverzita, produkční 

schopnost a regenerační kapacita lesů, přičemž má být vyvinuto úsilí o zachování podílu 

lesů ponechaných samovolnému vývoji. Z hlediska právní úpravy společenských vztahů je 

významné, že obecná východiska se dotýkají i spravedlivé rovnováhy mezi zájmy vlastníků 

lesa a veřejnými zájmy, a to spravedlivým rozdělením práv a povinností na základě druhu 

vlastnictví a kategorie lesů.787 Veřejný zájem má být uspokojován především lesy ve 

vlastnictví státu a jestliže dojde k omezení vlastnického práva v důsledku zvýšených 

požadavků na způsob hospodaření, musí být vlastníkovi poskytnuta odpovídající náhrada. 

Veřejná moc se má vyvarovat nepřiměřených zásahů do vlastnického práva a k jeho 

omezení má dojít pouze v případě, že vlastník požadovaného účelu nemůže dosáhnout 

v rámci přirozené péče o majetek a mají být využity nástroje zaručující nejmenší a současně 

přiměřený zásah do práv vlastníků lesů.788 Zásady státní lesnické politiky zároveň stanovily 

dlouhodobé cíle státní lesnické politiky, které mají: „1. Zajistit zachování lesa a lesní půdy 

pro budoucí generace. 2. Zvyšovat konkurenceschopnost lesního hospodářství. 3. Zvyšovat 

biodiverzitu v lesních ekosystémech, jejich celistvost a ekologickou stabilitu. 4. Posílit 

význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova. 5. Posílit význam 

školství, výzkumu a inovací v lesním hospodářství“.789 Těchto dlouhodobých cílů má být 

dosaženo na základě dílčích opatření, mezi které patří omezení administrativních zásahů 

státu, při zvýšení zvyšování odpovědnosti vlastníků lesů za svůj majetek a motivačního 
																																																								
785 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Strategie resortu Ministrstva zemědělství 
České republiky s výhledem do roku 2030 - schválená usnesením vlády ČR č. 392 ze dne 2. 
května 2016. 2016, strana 71 
786 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012 
787 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012, Bod I. Obecná východiska  
788 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012, Bod II. Uplatňování veřejné moci  
789 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012, Bod III. Dlouhodobé cíle státní lesnické politiky  
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působení na podporu veřejných zájmů, stejně tak jako posílení charakteru lesních 

hospodářských plánů jako nástrojů vlastníka lesa nebo zavedení základních pravidel pro 

hospodaření v lese, a to především stanovení minimálního věku těženého porostu, 

maximální plochy těžeb a povinnosti obnovit les. 790 Rovněž má dojít k podpoře přírodě 

blízkým způsobům hospodaření v lese, k podpoře zachování podílů lesů ponechaných 

samovolnému vývoji a zvyšování podílu těchto lesů ve vlastnictví státu a k přizpůsobení 

stavů zvěře ke stavu lesních ekosystémů791 a podmínit jakékoliv užívání lesa nad rámec 

obecného užívání souhlasem vlastníka lesa s možností vázat souhlas na poskytnutí 

peněžního plnění.792 Ke splnění těchto opatření je pak z legislativního hlediska za nezbytné 

považováno přijetí nového lesního zákona, přijetí nového zákona o národních parcích a 

novely zákona o myslivosti.793 Myšlenka přijetí nového zákona o národních parcích byla 

obsahem senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava,794 který byl Poslanecké 

sněmovně předložen roku 2014, avšak byl pro svou nekoncepčnost zamítnut a rovněž byl 

v rozporu s výše popsanými cíli, a to především ve vztahu k podpoře zachování podílů lesů 

ponechaných samovolnému vývoji a trvale udržitelnému hospodaření v lesích. K naplnění 

těchto cílů přispěla novela zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017,795 která 

především přinesla novou právní úpravu národních parků koncepčně zařazenou do rámce 

zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž se jedná o kompromisní návrh ve prospěch 

ochrany přírody a krajiny zahrnující i nakládání s lesy v národních parcích,796 který však 

bylo nutné prosadit přes pozměňovací návrhy Senátu i veto prezidenta republiky.797  

 

																																																								
790 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012, Bod IV. Opatření k dosažení dlouhodobých cílů, A.  
791 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012, Bod IV. Opatření k dosažení dlouhodobých cílů, C. 
792 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012, Bod IV. Opatření k dosažení dlouhodobých cílů, D.  
793 ČR. Zásady státní lesnické politiky - schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 
854 ze dne 21. listopadu 2012. 2012, Bod IV. Opatření k dosažení dlouhodobých cílů 
794 ČR. Návrh senátního návrhu zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o 
Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů - Senátní tisk č. 252. 2014 
795 ČR. zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 2017 
796 ČR. zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 2017, Článek 1 Bod 1 § 22a 
797 STEJSKAL, Vojtěch. Nová právní úprava národních parků. Časopis České společnosti 
pro právo životního prostředí. 2017, 43(1), 142. , strana 22- 23 
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Významným dokumentem pro lesnickou politiku je Strategie resortu Ministerstva 

zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030,798 která byla přijata roku 2016 za 

účelem stanovení dlouhodobého strategického a koncepční rámce pro zajištění udržitelnosti 

nejen českého zemědělství, potravinářství nebo vodního hospodářství, ale i lesnictví. 

Strategie stanovuje pro oblast lesnictví dva základní strategické cíle zaměřené na „trvale 

udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu“ a 

„konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním hospodářství“, které mají 

vést k podpoře využívání dřeva za podmínky zachování ekosystémových služeb lesa, včetně 

zapojení lesů do biohospodářství představující klíčový prvek pro inteligentní a zelený růst v 

Evropě799 a do zelené ekonomiky.800  

 

Strategického cíle ve vztahu k zajištění trvale udržitelného lesního hospodaření má 

být dosaženo prostřednictvím dílčích cílů a opatření, mezi které patří i zvýšení ochrany a 

udržitelné využívání lesních pozemků, ochrany lesní půdy a dalších přírodních zdrojů, 

včetně ochrany reprodukce genofondu lesních dřevin. Zároveň má být omezena fragmentace 

lesů a v reakci na klimatickou změnu má být zvýšeno úsilí k zabránění šíření hmyzích 

škůdců, mají být využívána opatření k melioraci a hrazení bystřin ve veřejném zájmu podle 

zákona o lesích a zvýšena protipožární prevence. 801 S ohledem na strategický cíl vázající se 

na konkurenceschopnost hodnotového řetězce byly stanoveny dílčí cíle ke stanovení 

podmínek pro vyšší spotřebu dřeva a výrobků ze dřeva, a to především zamezením 

neodůvodněných zákonných i technických překážek a vytvořením prostředí pro investice do 

sektoru lesního hospodářství, přičemž tyto cíle mají být podpořeny poznatky výzkumu o 

nových možnostech uplatnění dřeva. 802  Odstranění neodůvodněných zákonných i 

																																																								
798 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Strategie resortu Ministrstva zemědělství 
České republiky s výhledem do roku 2030 - schválená usnesením vlády ČR č. 392 ze dne 2. 
května 2016. 2016 
799 EU - EVROPSKÁ KOMISE. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, 
RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU 
REGIONŮ - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu - COM(2012) 60 final 
800 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Strategie resortu Ministrstva zemědělství 
České republiky s výhledem do roku 2030 - schválená usnesením vlády ČR č. 392 ze dne 2. 
května 2016. 2016, strana 76-77, Strategické cíle D.1 a D.2 
801 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Strategie resortu Ministrstva zemědělství 
České republiky s výhledem do roku 2030 - schválená usnesením vlády ČR č. 392 ze dne 2. 
května 2016. 2016 
802 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Strategie resortu Ministrstva zemědělství 
České republiky s výhledem do roku 2030 - schválená usnesením vlády ČR č. 392 ze dne 2. 
května 2016. 2016 



	 149	

technických překážek by především mělo navazovat na Novou strategie EU v oblasti 

lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví, která zdůrazňuje principu kaskádového 

využívání dřeva, podle něhož mají být vytvořeny předpoklady pro používání dřeva v tomto 

pořadí priorit: „výrobky ze dřeva, prodloužení jejich životnosti, opětovné použití, recyklace, 

bioenergie a likvidace“, 803  s možným vlivem na stavební předpisy a právní úpravu 

odpadového hospodářství. K zajištění transparentního a efektivního prosazení výše 

uvedených cílů má sloužit Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství na 

období 2017-2020,804 který byl přijat v roce 2017 a obsahuje karty cílů pro oblast lesního 

hospodářství definující míru priorit cílů a systém indikátorů pro vyhodnocení míry jejich 

dosažení.805 

 

S ohledem na postavení státního podniku Lesy ČR jako největšího správce lesů na 

území ČR, je pro lesnickou politiku významná i Koncepce strategického rozvoje státního 

podniku Lesy ČR na období 2015 – 2019,806 který byl státním podnikem přijat za účelem 

stanovení základních cílů podniku ve vztahu lesního hospodaření a navazuje na Koncepci 

Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky 

z roku 2012.807  

 

 

 

																																																								
803 EU - EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů; Nová strategie EU v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví - COM(2013) 659 final. 2013, Bod 
3.1 
804 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Implementační plán Strategie resortu 
Ministerstva zemědělství na období 2017-2020 - schválený usnesením vládou České 
republiky č. - ze dne 29. listopadu 2017. 2017 
805 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Implementační plán Strategie resortu 
Ministerstva zemědělství na období 2017-2020 - schválený usnesením vládou České 
republiky č. - ze dne 29. listopadu 2017. 2017, 4.4 Karty cílů v lesním hospodářství 
806 ČR - LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.p. Koncepce strategického rozvoje státního 
podniku Lesy ČR na období 2015 – 2019 přijatá v prosinci roku 2015. 2015 
807 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Koncepce Ministerstva zemědělství k 
hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012 přijatá v únoru 
roku 2011,ve znění po úpravách parametrů na základě výsledků Kulatého stolu, který se 
uskutečnil dne 15. 3. 2012. 2011 
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4.3 Ochrana lesů a udržitelné hospodaření v lesích podle zákona o lesích  

 

Na území České republiky byly první právní úpravy vztahující se k hospodaření v 

lesích a ochraně lesů vydávány ve středověku samotnými vlastníky lesů v podobě lesních 

řádů za účelem omezit volné nakládání s lesy a stanovit povinnosti subjektů spravujících 

lesní majetky. Významným pokusem o prosazení takové právní je návrh zákoníku „Maiestas 

Carolina“ z roku 1350, který v reakci na devastaci části královských lesů v důsledku 

ekonomického rozvoje stanovil přísné tresty za krádež dříví a jeho přepravu, způsobení 

požáru v lesích, přičemž zdůraznil ochranu hraničních hvozdů, avšak tento návrh se nikdy 

nestal zákonnou normou.808 Do konce 17. století byly zásady lesního hospodaření určovány 

výhradně vlastníky těchto lesů, kteří vydávali pro jednotlivá panství lesní řády a instrukce, 

jenž s ohledem na zhoršující se stav lesů obsahovaly přísnější povinnosti spojené s lesním 

hospodařením a poprvé se objevuje i zásada vyrovnanosti a trvalosti těžeb.809 Významnou 

změnou prošla právní úprava lesního hospodaření za vlády Marie Terezie, která od roku 

1754 postupně prosadila přijetí Lesních řádů pro Čechy, Moravu a naposledy i pro Slezsko, 

které zdůraznily převahu veřejného zájmu na účelném lesním hospodářství a potvrdily 

význam dřeva jako strategické suroviny pro rozvoj společnosti.810  

 

Začátek moderní právní úpravy ochrany lesa je spatřován v přijetí lesního zákona 

císařským patentem č. 205 z roku 1852, který však ochranu lesa spojoval spíše s potřebou 

zajištění tvorby dřeva prostřednictvím řádného lesního hospodářství.811 Tento lesní zákon 

zavedl inovativní prvky lesního hospodaření s důrazem na ochranu lesní půdy, rozdělení 

lesů nejen na základě vlastnického principu, ale i na lesy ochranné i chráněné, stejně tak 

jako zakotvení povinnosti hospodaření v lese s péčí řádného hospodáře.812 Právní úprava 

ochrany lesa a lesního hospodaření v 19. století a v první polovině 20. století byla postavena 

především na zvyšování ochrany lesní půdy a na povinnosti hospodařit v lesích na základě 

																																																								
808 NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Consult, 2009. 
ISBN 9788090348257. , strana 46 
809 NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Consult, 2009. 
ISBN 9788090348257. , strana 47 
810 CEMPÍREK, Martin. Vývoj právní úpravy lesů. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 
ISBN 978-80-7418-187-0. , strana 23 a 26 
811 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 320 
812 CEMPÍREK, Martin. Vývoj právní úpravy lesů. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 
ISBN 978-80-7418-187-0. , strana 33 - 36 
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lesního hospodářského plánu, přičemž tato povinnost se rozšiřovala na stále větší plochu 

obhospodařovaných lesů.813 V období socialismu představoval lesní zákon č. 166/1960 Sb., 

první ucelenou právní úpravu založenou na socialistickém společném vlastnictví a na pojetí 

lesa jako přírodního zdroje představujícího výrobní prostředek celé společnosti, i když 

z pohledu ochrany lesů byla vnímána pozitivně.814 Navazující právní úprava z roku 1977 

v podobě zákona č. 61/1977 Sb., pak stanovila kategorie lesů i zásady pro jejich rozvoj, 

stejně tak jako byly zavedeny na federální úrovni pravidla pro zachování lesního půdního 

fondu.815 

 

Současná právní úprava ochrany lesa a trvale udržitelného lesního hospodaření je 

založena na zákonech, které mají oblast lesnictví jako hlavní předmět úpravy, jako je zákon 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“),816 

včetně jeho prováděcích předpisů nebo navazující speciální zákon č. 149/2003 Sb., o 

uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a 

umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodu s 

reprodukčním materiálem lesních dřevin“).817 S ohledem na multifunkční přínosy lesů a na 

to, že lesní pozemky s porosty jsou významné pro další složky životního prostředí,818 je 

právní úprava v této oblasti ovlivněna i zákony přijatými primárně k regulaci právních 

vztahů v jiných oblastech, jako je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů819 nebo zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.820  

 

																																																								
813 NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Consult, 2009. 
ISBN 9788090348257. , strana 49 
814 NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Consult, 2009. 
ISBN 9788090348257. , strana 54 
815 NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Consult, 2009. 
ISBN 9788090348257. , strana 54 
816 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995 
817 ČR. zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2003 
818 DAMOHORSKÝ, Milan, Hana MÜLLEROVÁ, Martin SMOLEK a Tereza 
SNOPKOVÁ. Zemědělské právo. B.m.: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-584-5. , 
strana 100 
819 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992 
820 ČR. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 2001 
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Základním pramenem právní úpravy je lesní zákon z roku 1995, který reflektuje 

společensko-ekonomický vývoj, který v České republice nastal v souvislosti se změnou 

politického režimu po roce 1989, přičemž je výsledkem úsilí nastavit vhodné podmínky 

hospodaření i pro menší vlastníky lesů a zároveň zajistit synergii při uspokojování 

produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů.821 Zákon navazuje na zavádění moderních 

právních úprav v Evropě a za účelem naplnění trvale udržitelného hospodaření v lese 

definuje vztah k lesům podle okruhu jejich vlastníků, stanovuje základní povinnosti 

vlastníků lesa, vymezuje obecné užívání lesů, stejně tak jako nástroje státní lesnické politiky 

a vlastníků lesů.822 Lesní zákon stanovuje základní prostředky právní úpravy ochrany lesa, 

kterými jsou: „ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa; ochrana lesa při 

hospodaření v lesích; ochrana lesa před škodlivými vlivy a ochrana lesa při obecném 

užívání“.823  

 

Hlavní cílem zákona o lesích pak je „stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o 

les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního 

prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření 

v něm“.824 Lesní zákon definuje les jako „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené 

k plnění funkcí lesa“,825 přičemž mezi takové lesní porosty zařazuje „stromy a keře lesních 

dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa“.826 V nahlížení na jednotlivé funkce 

lesa vyplývající z jeho existence lesní zákon tyto funkce rozděluje na produkční a 

mimoprodukční827 s tím, že takové funkce mají být zajištěny hospodařením v lese, za které 

je považována „obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti 

																																																								
821 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana IX 
822 NĚMEC, Jan a Michal HRIB. Lesy v České republice. Praha: Consult, 2009. 
ISBN 9788090348257. , strana 55 
823 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 326 
824 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 1 
825 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 2 písmeno a) 
826 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 2 písmeno c) 
827 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 2 písmeno b) 
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zabezpečující plnění funkcí lesa“.828 V rámci produkční funkce nelze na les nahlížet jako na 

pouze jako na obnovitelný zdroj s dřevoprodukční funkcí, jelikož zajišťuje produkci lesních 

plodů. I když celková hodnota lesa spočívá především ve stále více akcentované funkci 

mimoprodukční, význam produkční funkce stoupá s využitím dřeva jako obnovitlené 

suroviny.829 Zachování všech funkcí lesa je tedy spojeno i s jeho ochranou, která zahrnuje 

„činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým 

činitelům a zmírňování následků jejich působení“.830  

 

Významným nástrojem k ochraně jednotlivých funkcí lesa je kategorizace lesů, na 

jejímž základě dochází ke zvolení odlišných přístupů ochrany a lesního hospodaření 

v závislosti na převažujících přínosech a funkcích daného lesa.831 V rámci zařazení do určité 

kategorie přitom nedojde k úplné eliminaci ostatních funkcí, ale jsou podpořeny funkce, 

které převažují.832 Lesy jsou tak zákonem rozděleny do jednotlivých tří kategorií, které tvoří 

lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.833 Mezi lesy ochranné jsou 

zařazovány „lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí 

stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, a lesy v 

klečovém lesním vegetačním stupni“,834 přičemž o takovém zařazení jej rozhodováno ze 

strany orgánu státní správy na návrh samotného vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.835 

Tato kategorie lesů je určena pro lesy s půdoochranným a vodoochranným významem 

																																																								
828 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 2 písmeno d) 
829 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 4 
830 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 2 písmeno e) 
831 DAMOHORSKÝ, Milan, Hana MÜLLEROVÁ, Martin SMOLEK a Tereza 
SNOPKOVÁ. Zemědělské právo. B.m.: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-584-5. , 
strana 102 
832 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 16 
833 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 6 
834 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 7 odstavec 1 
835 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 7 odstavec 2 
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v místech, kde hrozí eroze vedoucí k degradaci stanoviště a znemožnění případného 

následného zalesnění.836  

 

V rámci kategorie lesů zvláštního určení lze nalézt lesy, které se nachází „v pásmech 

hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních 

léčivých a stolních minerálních vod a na území národních parků a národních přírodních 

rezervací“.837 K zařazení lesů do výše uvedené kategorie může dojít rovněž v případech, 

kdy převažuje veřejný zájem nebo jiný oprávněný zájem na upřednostnění 

mimoprodukčních funkcí lesa, a to pokud se jedná například o lesy v prvních zónách 

chráněných krajinných oblastí, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí nebo 

lesy význačné pro zachování biologické různorodosti.838 Největší kategorii lesů však tvoří 

lesy hospodářské které jsou negativně vymezeny jako lesy, které nebyly zařazeny do 

předešlých dvou kategorii.839 Lesní zákon se rovněž zabývá lesy pod vlivem imisí,840 které 

nepředstavují další kategorii lesů, jelikož se mohou vyskytovat ve všech třech výše 

uvedených kategoriích lesů. V závislosti na stupni poškození lesního porostu jsou pak lesy 

pod vlivem imisí s obdobnou dynamikou zhoršování zdravotního stavu lesních porostů 

zařazovány do celkem do čtyř pásem ohrožení, které jsou zakresleny do lesnických map.841  

 

Kategorizace lesů je spojena s otázkou nahlížení na jednotlivé funkce lesů, které byl 

věnován prostor v úvodní části této dizertační práce. Současná právní úprava však stále 

vychází z diferenciace jednotlivých funkcí lesů, přestože lesy jsou potencionálně 

polyfunkční a vzhledem k možnému vývoji požadavků společnosti do budoucna, je žádoucí 

zachovat mnohost těchto funkcí v co největší míře. 842 Za účelem zavedení prvků 
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návrhu nového systému kategorizace lesů, na základě studie, zahrnující zhodnocení 
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kompenzací. 2005. , strana 22 
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polyfunkčního obhospodařování lesů je nutné zavést celospolečenské funkce lesů do 

ekonomického rámce lesního hospodářství a stanovit ekonomické nástroje k pokrytí 

zvýšených nákladů vlastníkům lesa a dalším subjektům, které jsou spojené se společenskou 

poptávkou po celospolečenských funkcích lesů. 843 Zavedení nové kategorizace lesů je 

předmětem vědeckého zkoumání a odborných debat, přičemž v roce 2005 Výzkumný ústav 

lesního hospodářství a myslivosti předložil návrh funkční kategorizace lesů. 844  Tento 

předložený systém kategorizace lesů navrhuje celkem tři kategorie lesů: lesy s polyfunkčním 

zaměřením; lesy vysokého společenského významu a lesy s podporovanou tržní produkcí 

vedoucí k omezení funkcí ostatních. Lesy s polyfunkčním zaměřením představují základní 

kategorii lesů založenou na vyváženém využívání funkčních užitků lesů, s tím že je 

zachován a nadále rozvíjen jejich funkční potenciál. 845 Lesy vysokého společenského 

významu se mají podle jednotlivých variant dále dělit na lesy s podporovanými 

ekologickými funkcemi a na lesy podporující sociální funkce lesů. 846  V lesích 

s podporovanou tržní produkcí je pak kladen důraz na převažující zájem hospodařícího 

subjektu jako je produkce dřeva nebo myslivost.847  
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4.4 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

Dalším významným nástrojem v rámci ochrany a trvale udržitelného užívání lesů je 

ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa,848 přičemž předmětem ochrany jsou tyto 

pozemky z důvodu rizika neuváženého nebo nepřiměřeného využití pro jiné účely, které by 

vedlo k ohrožení jejich kvality nebo k využití pro společensky nevýznamné potřeby.849  

 

Lesní zákon za pozemky určené k plnění funkcí lesa považuje lesní pozemky, 

kterými se rozumí „pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty 

odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, 

a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu 

státní správy lesů“.850 Kromě lesních pozemků pak zákon o lesích mezi pozemky určené k 

plnění funkcí lesa zahrnuje i jiné pozemky, kterými se rozumí „zpevněné lesní cesty, drobné 

vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s 

výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka 

pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí 

nebo slouží lesnímu hospodářství“,851 avšak školky a plantáže lesních dřevin mohou být 

součástí pouze za předpokladu, že tak rozhodne orgán státní správy na návrh vlastníka 

pozemku.852 

 

Jako základním kamenem k zajištění ochrany pozemků určených k plnění funkce 

lesa, lesní zákon stanovuje pravidla pro ochranu jejich rozlohy a hlavní zásady pro využití, 

které je postaveno na zásadách prevence a minimalizace zásahů s tím, že k takovým 

výjimečným zásahům může dojít pouze na základě rozhodnutí orgánu státní správy, a to jen 
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ve výjimečných případech.853 V rámci srovnání s ochranou zemědělského půdního fondu 

dosahují zásahy ve vztahu pozemků určených k plnění funkce lesa menší intenzity,854 avšak 

s ohledem na provázanost lesních ekosystémů může i zábor malého rozsahu mít vliv na 

rozsáhlé oblasti lesa.855 

 

Ve vztahu k základním povinnostem a zásadám k ochraně pozemků určených k 

plnění funkcí lesa funkcí lesa, lesní zákon stanovuje, že „jejich využití k jiným účelům je 

zakázáno a o výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě 

žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu“.856 V rámci těchto výjimek pak 

s ohledem na stanovené zásady zejména musí být nejprve využity pozemky s menší 

hodnotou z hlediska plnění funkcí lesa, zajištěna ucelenost sítě lesních cest a dalších zařízení 

sloužících k lesnímu hospodářství a zabráněno zvýšenému riziku větru a vodní erozí, 

zejména při zřizování pozemních komunikací a průseků v lese.857 Zvláštní povinnosti jsou 

pak stanoveny pro zpracování a projednání návrhů dokumentací, kdy mají zpracovatelé 

povinnost dbát na ochranu lesa a navrhovat nejvhodnější řešení ochranu lesa a dalších 

celospolečenských zájmů. 858  V případě že je vedeno řízení podle zvláštních předpisů 

dotýkající se zájmů chráněných lesním zákonem, může stavební úřad nebo jiný orgán státní 

správy rozhodnout jen se souhlasem orgánu státní správy lesa, přičemž tento souhlas má 

podobu závazného stanoviska, které je nutné získat i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa.859 Odlišnost od postupu ochrany zemědělského půdního fondu lze spatřovat v 

tom, že dotčený pozemek zůstává součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa i po 

																																																								
853 PEKÁREK, Milan a kolektiv. Pozemkové právo. Učebnice P. Brno: Masarykova 
univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8., strana 363  
854 FRANKOVÁ, Martina a kolektiv. Úvod do pozemkového práva. Praha: Eva Rozkotová 
Publishing, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. , strana 216 
855 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 310 
856 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 13 odstavec 1 
857 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 13 odstavec 2 
858 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 14 odstavec 1 
859 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 14 odstavec 2 
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pravomocném rozhodnutí založeném na souhlasném stanovisku a přestává být jejich 

součástí až po trvalém použití k jinému účelu se změnou druhu pozemku.860 

 

Trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení využití pozemků je možné pouze z 

rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů založeném na žádosti žadatele,, v jehož 

zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít,861 přičemž doba dočasného odnětí je uvedena 

v samotném rozhodnutí.862 S ohledem na význam zachování přínosů lesa po co nejdelší 

možnou dobu jsou v případech rozsáhlého odnětí v rozhodnutí stanoveny lhůty pro postupné 

odlesnění v závislosti na skutečném postupném použití pozemků pro jiné účely863 a stejně 

tak není možné začít s odlesňováním, jestliže rozhodnutí podle zvláštních předpisů 

umožňující další využití nenabylo právní moci.864 

 

Ekonomickým nástrojem spojeným s ochranou rozlohy pozemků určených k plnění 

funkce lesa je pak poplatek za odnětí, který byl zaveden současným lesním zákonem865 a 

jehož výše se stanoví v rozhodnutí na základě kritérií uvedených v příloze zákona.866 

Poplatek je povinen uhradit žadatel o odnětí do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o odnětí.867 

 

4.5 Povinnosti a právní prostředky při lesním hospodaření a ochraně lesa  

 

Právní úprava ochrany a trvale udržitelného hospodaření v České republice je 

specifická tím, že stanovuje poměrně široký okruh povinností, které se vztahují především 
																																																								
860 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 312 
861 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 16 odstavec 1 
862 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 16 odstavec 2 písmeno c 
863 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 16 odstavec 2 písmeno e)  
864 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 16 odstavec 3 
865 FRANKOVÁ, Martina a kolektiv. Úvod do pozemkového práva. Praha: Eva Rozkotová 
Publishing, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. , strana 218 
866 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 17 odstavec 1 
867 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 18 odstavec 1 
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k vlastníkovi, přičemž práva a povinnosti vlastníka se rovněž případně vztahují na nájemce a 

podnájemce, jestliže ve smlouvě není uvedena jinak. 868  S přijetím nového občansého 

zákoníku a úpravy pachtovní smlouvy869 nebyla novelizována související ustanovení lesního 

zákona, avšak lze se ztotožnit s názorem, že práva a povinnosti nájemce či podnájemce se 

vztahují rovněž na pachtýře.870 Vlastnické právo lesa je do značné míry omezeno, jelikož je 

spojeno s povinností užívat lesní pozemky pouze v souladu s lesním zákonem, tedy 

zajišťovat lesní hospodaření a jeho ochranu takovým způsobem, aby les byl zachován, 

přičemž významné omezení vlastnického práva představuje právo každého na obecné 

užívání lesů.871 K zajištění zachování lesů a prosazení trvale udržitelného hospodaření v lese 

jsou pak využívány koncepční, administrativně právní a ekonomické nástroje. 872 

Administrativně právní prostředky v lesním zákoně jsou pak založené na poměrně širokém 

okruhu povinností vlastníků a případně dalších osob, které se týkají zejména oblasti 

základních povinností směřujících k samotnému zachování lesů a hospodaření v lesích.873  

 

Koncepční nástroje se ve střední Evropě poměrně brzy prosadily především 

v návaznosti na stoupající poptávku po dřevě ve střední Evropě a potřebu zajistit trvalý 

přísun dostatečného množství dřeva prostřednictvím plánovaného hospodaření v lesích a 

lesnických plánů,874 které mají v současném lesním zákoně podobu oblastních plánů rozvoje 

lesů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.875  

 

																																																								
868 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 58 odstavec 1  
869 ČR. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpsiů. 2012, § 2332 
870 PEKÁREK, Milan a kolektiv. Pozemkové právo. Učebnice P. Brno: Masarykova 
univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8. , strana 347 
871 FRANKOVÁ, Martina a kolektiv. Úvod do pozemkového práva. Praha: Eva Rozkotová 
Publishing, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. , strana 209 - 210 
872 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 328 - 332  
873 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 329 
874 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 74 
875 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, Hlava čtvrtá  
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Na celostátní úrovni jsou výchozím a zásadním koncepčním nástrojem oblastní plány 

rozvoje lesů,876 které představují metodický nástroj státní lesnické politiky a doporučují 

zásady hospodaření v lesích, přičemž jejich zpracování zadává stát s tím, že je rovněž 

schvaluje a nese náklady na jejich vypracování. Oblastní plány rozvoje lesů jsou rámcovým 

právně nezávazným dokumentem obsahující souhrnné informace o potřebách plnění funkcí 

lesů podle přehledu veřejných zájmů a doporučení o způsobech hospodaření s cílem najít 

vhodný kompromis mezi veřejnými zájmy a zájmy vlastníků lesů.877 V případech, kdy 

oblastní plány rozvoje lesů počítají se zaváděním geograficky nepůvodních druhů, je pak 

podmínkou pro jejich schválení závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí jako 

ústředního orgánu státní správy.878 Ministerstvo zemědělství pak stanovuje další požadavky 

na zpracování oblastních plánů vyhláškou č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů 

rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 

 

V současné době probíhá odborná diskuze ve vztahu k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o 

zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, jelikož 

Ministerstvo zemědělství předložilo 15. května roku 2018 do vnějšího připomínkového 

řízení návrh nové vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 

hospodářských souborů. 879  Návrh vyhlášky je naplněním zmocňovacího ustanovení 

obsaženého v ustanoveních § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 lesního zákona, podle kterého 

Ministerstvo zemědělství stanoví podrobnosti zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a 

vymezení hospodářských souborů.880 Návrh je reakcí na zastaralost nynější právní úpravy a 

navazuje na připomínky odborníků lesnického výzkumu a praxe, stejně tak jako na měnící 

se přírodní podmínky a na vládou schválený Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 

podle kterého má dojít revizi cílové druhové skladby, aby druhové spektrum vhodných 
																																																								
876 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 23 
877 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 75 
878 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 23 odstavec 1 a též v JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo 
životního prostředí: Zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. 
ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 204 
879 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů 
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů - Čj. předkladatele 12945/2018-MZE-
12152 - PID KORNAYFBPSCB. 2018 
880 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů 
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů - Čj. předkladatele 12945/2018-MZE-
12152 - PID KORNAYFBPSCB. 2018, II. Odůvodnění, strana 1 
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dřevin odráželo očekávaný teplotní posun a rizika spojená s klimatickou změnou.881 Mezi 

hlavní body návrhu tak bylo například zařazeno i rozšíření výčtu vhodných tzv. 

melioračních a zpevňujících dřevin, které lépe snášejí předpokládané účinky klimatických 

změn nebo snížení doporučené doby obmýtí pro smýcení lesních porostů za účelem 

zabránění vzniku přestárlých a snadno zranitelných lesních porostů.882 

 

Dalším základním koncepčním nástrojem jsou lesní hospodářské plány,883 které mají 

sloužit jako plánovací nástroj vlastníka lesa k určení cílů hospodaření v lesích ve vztahu 

k těžbě dříví, obnovy lesa a ochrany všech jeho funkcí.884 Lesní hospodářské plány se 

zpracovávají na dobu deseti let a povinnost zabezpečit jejich zpracování mají právnické 

osoby nakládající se státními lesy a ostatní právnické i fyzické osoby vlastnící více než 50 

ha lesa, přičemž jeden plán může být zpracován pro lesy o výměře maximálně 20 000 ha a 

jsou vlastníkem předkládány ke schválení orgánu státní správy lesů. Mezi závazné 

ustanovení plánů patří maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a 

zpevňujících dřevin při obnově porostu s tím, že v případě státních lesů a lesů ve vlastnictví 

obcí je závazným ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech 

do 40 let věku. S výsadbou minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin je pak 

spojeno právo vlastníka na částečnou kompenzaci, která je podrobněji upravena ve vyhlášce 

č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů.885 Vázanost 

lesního hospodářského plánu na konkrétního vlastníka byla potvrzena judikaturou, podle 

které při majetkové změně musí nový vlastník po nabytí majetku předložit návrh plánu ke 

																																																								
881 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Ministerstvo zemědělství předložilo do 
vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a 
o vymezení hospodářských souborů (Lesy, eAGRI) [online]. 2018 [vid. 2018-06-28]. 
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/vyhlaska-oprl-do-mpr.html 
882 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Ministerstvo zemědělství předložilo do 
vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a 
o vymezení hospodářských souborů (Lesy, eAGRI) [online]. 2018 [vid. 2018-06-28]. 
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/vyhlaska-oprl-do-mpr.html 
883 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 24 
884 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 79 
885 ČR. vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů. 1996 
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schválení orgánu státní správy lesů. 886  Ke schválení lesních hospodářských plánů a 

protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov je pak podle zákona ochrany přírody a 

krajiny nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, avšak o tomto je blížeji 

pojednáno v kapitole č. 4.7 níže.887  

 

Lesní hospodářské osnovy jsou pak určené jako koncepční nástroj pro vlastníky 

menší rozlohy lesa,888 jelikož se zpracovávají pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha 

s cílem zjistit stav lesa a zabezpečit výkon státní správy lesů, pokud již pro tyto nebyl 

stanoven lesní hospodářský plán, přičemž je vlastníkovi poskytnuta bezplatně. Lesní 

hospodářské plány nejsou určené pro právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se 

státními lesy, jelikož jsou ponivnné zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů.889 

Pro vlastníka lesa je po protokolárním převzetí závazná celková nepřekročitelná výše těžeb a 

podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově, avšak pro vlastníka lesa o výměře do 3 

ha, je závazná pouze celková nepřekročitelná výše těžeb.890 V případě odmítnutí převzetí 

osnovy je vlastník lesa povinen hospodařit v souladu s lesním zákonem, včetně prováděcích 

předpisů a pokyny odborného lesního hospodáře, který se však řídí schválenou osnovou.891 

 

V rámci základních povinností směřujících k zachování lesa má každý povinnost si 

počínat takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů892 a 

povinností vlastníka lesa při hospodaření v lese je pak vyvinout úsilí k zachování všech 

funkcí lesa, včetně zachování genofondu lesních dřevin, přičemž se má vyvarovat 

poškozování zájmů jiných vlastníků lesů.893 V případě omezení hospodaření v lese má 

																																																								
886 ČR. Rozsudek městského soudu v Praze ze dne 29. června 2007, č. j. 5 Ca 126/2005-69. 
2007 
887 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992 § 4 
odstavec 3 
888 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 205 
889 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 24 odstavec 3 
890 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 25 odstavec 3 
891 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 329 
892 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 11 odstavec 1 
893 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 11 odstavec 2 
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vlastník právo na náhradu újmy, kterou hradí orgán státní správy, jenž o takovém omezení 

rozhodl.894 Na oblast hospodaření v lesích se pak vážou povinnosti ve vztahu k obnově a 

výchově lesních porostů, samotné ochrany lesa, těžbě dříví, lesní dopravě, melioraci a 

hrazení bystřin, specifickému hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení a 

použití reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

 

Za účelem zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích lesní zákon stanovuje 

pravidla pro těžbu dřeva s tím, že vlastník lesa je povinen nejprve přistoupit k těžbě 

nahodilé, aby bylo zabráněno přemnožení a šíření škodlivých organismů,895 přičemž celková 

výše nahodilé těžby se započítává celková výše těžeb, která je stanovená schváleným lesním 

hospodářským plánem nebo převzatou lesní hospodářskou osnovou a k případnému 

navýšení celkové těžby by tak bylo zapotřebí jejich změny.896  Úmyslná mýtní těžba 

v lesních porostech, které nedosáhly věku 80 let, je pak přímo zakázaná a lze ji povolit 

pouze ve výjimečných případech.897 Jinak je provedení úmyslné těžby umožněno v souladu 

s schváleným plánem nebo převzatou osnovou, a pokud jich není, může být přistoupeno 

k těžbě pouze se souhlasem odborného hospodáře.898 Při těžebních pracích jsou provádějící 

osoby povinny minimalizovat dopady na místní lesní ekosystémy,899 stejně tak jako při lesní 

doprava v podobě přibližování, uskladnění a odvozu dříví.900 

 

V rámci navazující obnovy a výchovy lesních porostů má pak vlastník lesa povinnost 

„obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně 

tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa“ 

																																																								
894 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 11 odstavec 3 
895 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 33 odstavec 1 
896 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 33 odstavec 2 
897 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 33 odstavec 4 
898 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 33 odstavec 3 
899 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 33 odstavec 5 
900 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 34 
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901 s tím, že je žádoucí využívat přirozené obnovy ve vhodných místech a porostech. Pokud 

je přistoupeno k mýtní těžbě úmyslné, je velikost holé seče 1 ha a zároveň musí být 

dodržena maximální šíře, která činí dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu, 

respektive jednonásobek na exponovaných hospodářských souborech. 902  Z časového 

hlediska pak holina musí být zalesněna do dvou let a dále je zde povinnost zajistit lesní 

porosty do sedmi let od jejího vzniku.903  

 

S ohledem na nutnost zajištění ochrany lesa lesní zákon stanovuje podrobná pravidla 

pro vlastníka zejména pokud se jedná o povinnosti předcházení a zabránění škodlivých 

činitelům, které spočívají především jejich evidenci, stejně tak jako povinnost aktivně 

preventivně eliminovat vývoj, šíření a přemnožení škodlivých organismů.904 V případě 

vzniku mimořádných okolností, jako je přemnožení škůdců nebo riziko požárů, je 

vlastníkovi lesa uložena povinnost přistoupit k bezodkladným krokům k jejich odstranění a 

pro zmírnění jejich následků s tím, že orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit 

provést opatření, mezi které patří i „zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a 

zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu“ nebo „provedení 

ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů“,905 

které může uložit též vyhláškou.906 Ministerstvo zemědělství pak stanovuje podrobnosti o 

opatřeních k ochraně lesa proti škodlivým činitelům907 vyhláškou č. 101/1996 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu 

lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů.908  

 

																																																								
901 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 31 odstavec 1 
902 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 31 odstavec 2 
903 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 31 odstavec 6 
904 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995§ 32 odstavec 1 
905 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 32 odstavec 2 
906 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 32 odstavec 3 
907 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 32 odstavec 10 
908 ČR. Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa 
a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů. 1996 
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V návaznosti na opakované extrémní klimatické jevy a přemnožení hmyzích škůdců 

vedoucích ke kalamitnímu stavu v lesích na části území České republiky v roce 2017 

vyvstala potřeba doplnit a zpřesnit některá ustanovení výše uvedené vyhlášky a byla přijata 

její novelizace vyhláškou č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 

odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.,909 která nabyla 

účinnosti dnem 11. května 2018. Tato novela zohlednila nové vědecké poznatky a nově 

definovala stavy populační hustoty hmyzích škůdců lesních porostů, 910  rozšířila výčet 

kalamitních hmyzích škůdců o lýkožrouta severského,911 který byl doposud považován za 

okrajového škůdce a především definovala kalamitu regionálního nebo celostátního rozsahu, 

u které lze přistoupit k opatřením podle právních předpisů upravujících krizové řízení.912 

 

V důsledku přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů v roce 2017 se Ministerstvo 

zemědělství rozhodlo využít možnosti dané lesním zákonem a na své úřední desce dne 14. 9. 

2017 předložilo návrh opatření obecné povahy, kterým se vlastníkům lesa dočasně 

nařizovalo zastavení úmyslných těžeb,913 avšak nakonec bylo od tohoto návrhu upuštěn, 

jelikož Ministerstvo zemědělství zohlednilo obavy ze vzniku nových škod vlastníkům lesů a 

dalším subjektům, stejně jako limitované možnosti vzniklou újmu kompenzovat. 914 

Ministerstvo zemědělství k vyřešení kůrovcové kalamity dne vydalo podle § 32 odstavec 2 

																																																								
909 ČR. Vyhláška č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 
odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb. 2018 
910 ČR. Vyhláška č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 
odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb. 2018, Bod 2 
911 ČR. Vyhláška č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 
odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb. 2018, Bod 4 
912 ČR. Vyhláška č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 
odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb. 2018, Bod 11 
913 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Ministerstvo zemědělství navrhuje zastavit 
úmyslné těžby lesních porostů [online]. 2017 [vid. 2018-06-28]. Dostupné 
z: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministerstvo-
zemedelstvi-naridilo.html 
914 SILVARIUM.CZ. MZe: Kalamitní dříví musí z lesa do konce března, úmyslná těžba 
zakázaná není | Silvarium - lesnický, dřevařský a myslivecký zpravodajský web [online]. 
2017 [vid. 2018-06-28]. Dostupné z: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/mze-kalamitni-drivi-
musi-z-lesa-do-konce-brezna-umyslna-tezba-zakazana-neni-2 



	 166	

písmene a) opatření obecné povahy ze dne 7. 11. 2017,915 kterým vlastníkům lesa na území 

České republiky nařídilo zpracování těžeb nahodilých, a to nejpozději do 31. března 2018.916  

 

S ohledem na klimatickém změny vzrůstá na důležitosti i povinnost vlastníka 

provádět meliorace a hrazení bystřin, které představují biologická a technická opatření 

zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry.917 Zvláštní povinnosti mají 

vlastníci lesů ochranných a lesů zvláštního určení, jelikož hospodaření v těchto lesích má 

směřovat především k naplnění jejich specifického účelu, avšak vlastníkovi přísluší náhrada 

za omezení hospodaření v těchto kategoriích lesa.918  

 

Lesní zákon rovněž upravuje povinnost vlastníka lesa zachovávat genofond lesních 

dřevin919 a s tím i spojenou problematiku používání reprodukčního materiálu lesních dřevin 

při hospodaření v lesích, 920  přičemž kvalitativní parametry reprodukčního materiálu a 

podmínky uvádění do oběhu jsou upraveny v zákoně o obchodu s reprodukčním materiálem 

lesních dřevin.921 V rámci umělé obnovy lesa nebo zalesňování platí základní podmínka, že 

se používá reprodukční materiál lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní 

oblasti a z odpovídající nadmořské výšky s tím, že u stanovených vybraných druhů může být 

použit reprodukční materiál pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo 

testovaného reprodukčního materiálu uznaných, přičemž na základě povolení orgán státní 

správy v případě naléhavé potřeby může být použit reprodukční materiál ze zdroje 

identifikovaného reprodukčního materiálu podle zákona o obchodu s reprodukčním 

																																																								
915 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Opatření obecné povahy ze dne 7.11.2017 - 
č.j. 66595/2017-MZE-16212. 2017 
916 ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Opatření obecné povahy ze dne 7.11.2017 - 
č.j. 66595/2017-MZE-16212. 2017 
917 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 35 
918 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 36  
919 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 11 odstavec 2 
920 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 29 
921 ČR. zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2003 
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materiálem lesních dřevin.922 Jednotlivé lesní oblasti jsou pak upraveny ve vyhlášce č. 

83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských 

souborů,923 která je však ve spojení s požadavky lesního zákona předmětem odborné kritiky, 

jelikož neumožňuje dovoz reprodukčních materiálů z území mimo Českou republiku.924 

V rozporu s vědeckým poznáním lesní zákon stanovuje použití nebo sazenic lesních dřevin 

ze stejné nebo odpovídající přírodní oblasti, přičemž vyhláška stanovuje pouze oblasti na 

území České republiky a opomíjí lesní přírodní oblasti sousedních zemí se stejnou 

charakteristikou přírodních podmínek a je tak vytvořena překážka pohybu zboží v EU 

bránící přenosu lesních dřevin z členských států EU, která limituje výběr vhodného 

reprodukčního materiálu.925 Tato právní úprava zůstala v lesním zákoně i po novele lesního 

zákona z března roku 2017,926 která však zavedla možnost udělit výjimku pro reprodukční 

materiál nesplňující výše uvedené požadavky, avšak pouze pro výzkumné, pokusné nebo 

šlechtitelské účely.927 

 

4.6 Právní úprava obecného užívání lesů  

 
Dalším významným institutem pro ochranu a především pro trvale udržitelné užívání 

lesů je obecné užívání lesů, které spočívá zejména v „právu každého vstupovat do lesa na 

vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící 

klest“. 928  Obecné užívání lesa a právo vstupu do lesa se navazuje na důležitost 

																																																								
922ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 29 odstavec 1 a 2 
923 ČR. vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů. 1996 
924 CEMPÍREK, Martin. Vývoj právní úpravy lesů. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 
ISBN 978-80-7418-187-0. , strana 110 
925 CEMPÍREK, Martin. Vývoj právní úpravy lesů. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 
ISBN 978-80-7418-187-0. , strana 110 
926 ČR. zákon č. 62/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, 
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů. 2017 
927 ČR. zákon č. 62/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, 
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů. 2017, 
část druhá, bod 4 
928 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 19 odstavec 1 
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mimoprodukčních funkcí lesa929 a je považováno za projev demokratizace užívání lesů 

společností na území České republiky.930 V prostředí České republiky se jedná o tradiční 

institut převzatý s malými úpravami z předešlých právních úprav a představuje věcné 

břemeno, které je vlastník lesa povinen strpět, a to bez nároku na náhradu.931 Ve vztahu 

k vlastníkovi má obecné užívání povahu veřejnoprávního omezení a z ústavněprávního 

hlediska nachází oporu v čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.932 Za účelem 

ochrany lesa při jeho veřejném užívání je pak vymezen rozsah obecného užívání a 

především pak jsou stanoveny zákazy některých činností v lesích.933  Samotné obecné 

užívání lesů je chráněno některými ustanoveními na ochranu lesa, které zakazují oplocovaní 

lesa.934 

 

Rozsah obecného užívání je však ohraničen obecnými povinnostmi všech osob les 

nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a řídit se pokyny vlastníka lesa, stejně tak jako 

pokyny nájemce lesa a jejich zaměstnanců,935 přičemž vstup a další omezení do lesů 

nezbytných pro obranu státu a chráněných území se řídí zvláštními právními předpisy.936 

Z hlediska odpovědnosti vlastníka lesa je důležité, že každý do lesa vstupuje na vlastní 

nebezpečí a při dodržení všech povinností vlastník nenese odpovědnost za případnou škodu. 

Ve vztahu ke sběru lesní zákon nedefinuje lesní plody ani klestí, a rovněž nestanovuje 

množství úměrné vlastní spotřebě, což způsobuje problémy v praktickém vymáhání tohoto 

ustanovení a objevují se snahy překlenout tento problém například interpretací, že samotný 

																																																								
929 CEMPÍREK, Martin. Vývoj právní úpravy lesů. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 
ISBN 978-80-7418-187-0. , strana 90 
930 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 208 
931 FRANKOVÁ, Martina a kolektiv. Úvod do pozemkového práva. Praha: Eva Rozkotová 
Publishing, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. , strana 214 
932 PEKÁREK, Milan a kolektiv. Pozemkové právo. Učebnice P. Brno: Masarykova 
univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8. , strana  
933 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 20 
934 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 37 odstavec 7 
935 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 19 odstavec 1 
936 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 19 odstavec 3 
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vlastník lesa rozhoduje o takovém množství pro vlastní spotřebu s tím, že za klestí je 

považována suchá a na zemi ležící nadzemní část stromu s tloušťkou do 7 cm.937  

 

Zvláštní pojetí v rámci obecného užívání lesa představuje možnost chovatele včel 

umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích,938 jelikož se dotýká úzkého okruhu případně 

oprávněných subjektů a je vázána na souhlas vlastníka lesa. Lesní zákon zde vychází 

z nutnosti zachovat environmentální funkce lesa a umístěním včelstev sleduje podporu 

ekologické rovnováhy, opylování rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen 

lesních dřevin.939  

 

Obecné užívání lesa může být omezeno v případech ochrany lesa nebo v zájmu 

zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout, kdy lesní zákon umožňuje orgánu státní správy na 

vlastní návrh nebo z podnětu vlastníka dočasně omezit nebo vyloučit vstup do lesa, avšak 

trvání tohoto omezení je limitováno na dobu tří měsíců s možností prodloužení o další tři 

měsíce.940 Rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa vydávané 

v klasickém správním řízení je adresováno neznámému okruhu účastníků správního řízení a 

z tohoto důvodu je doručováno formou veřejné vyhlášky, avšak v případě urgentní potřeby, 

je možné vydat rozhodnutí nařízením obce s rozšířenou působností.941 Naproti tomu se lze 

setkat s názory, že takové rozhodnutí lze považovat za opatření obecné povahy, jelikož 

naplňuje jeho materiální znaky a není mu právní úpravou přiřazena jiná forma správní 

činnosti s tím, že jeho výdávání je spojeno s obecnou procesní úpravou ve správním řádu, 

která zajišťuje zapojení všech dotčených osob. 942 Pokud je na obecné užívání lesa nahlíženo 

nejen jako na nástroj pro rovnoměrné užívání přírodního zdroje, ale i jako prvek 

demokratizace solečnosti, pak takovému přístupu lépe odpovídá úprava vydávání opatření 

obecné povahy.  

																																																								
937 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 53 
938 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 19 odstavec 2 
939 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 208 
940 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 19 odstavec 3 
941 DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2010. , strana 54 
942 HEJČ, David. Opatření obecné povahy a lesní zákon. Správní právo : Odborný časopis 
pro oblast státní správy a správního práva. 2012, 45(7), 385–398., strana 390 - 393  
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S ohledem na riziko poškozování lesů při veřejném užívání lesní zákon stanovuje, 

kromě základních povinností uvedených výše, konkrétní zákazy ve vztahu k činnostem 

v lese, které mají absolutní povahu nebo z nich lze udělit výjimku,943 avšak uvedené zákazy 

se nevztahují na činnosti prováděné při hospodaření v lese.944 Samotnému vlastníku lesa je 

dána možnost povolit výjimku z těchto zákazů „a) rušit klid a ticho, b) provádět terénní 

úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, c) 

vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, d) těžit stromy a keře nebo je 

poškozovat, e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, f) sbírat lesní plody způsobem, 

který poškozuje les, g) jezdit a stát s motorovými vozidly, h) vstupovat do míst oplocených 

nebo označených zákazem vstupu, i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace 

nebo doprava dříví, j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích 

nebo na saních, k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená 

místa“.945 Mezi zakázané činnosti, které mají absolutní povahu a platí i pro vlastníka lesa, 

zákon o lesích zařadil: „l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty, m) narušovat vodní 

režim a hrabat stelivo, n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon 

dobytka lesními porosty, o) znečišťovat les odpady a odpadky“.946 Z důvodu nutnosti chránit 

les před požárem zákon o lesích zakazuje rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa947 a rovněž organizované nebo hromadné sportovní akce je 

možné uskutečnit na pouze na základě oznámení orgánu státní správy lesů, která může 

stanovit doplňující podmínky pro jejich konání. 948  V případě, že výjimka povolená 

vlastníkem lesa by porušovala práva dalších vlastníků lesů, rozhodne orgán státní správy 

lesů, že za takových okolností nelze výjimku povolit.949 Samotné udělování výše uvedených 

																																																								
943 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 333 
944 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 20 odstavec 3 
945 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 20 odstavec 1 
946 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 20 odstavec 1 
947 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 20 odstavec 2 
948 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 20 odstavec 5 
949 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995§ 20 odstavec 4 
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výjimek vlastníkem je považováno za zásah do suverenity státu, jelikož tak není zajištěna 

ochrana veřejného zájmu na ochraně lesa.950  

 

Vzhledem k mnohostí funkcí lesů a jejich rozmanitému využití společností lesní 

zákon se snaží najít kompromisní řešení pro uspokojení všech zájmů na užívání lesa a 

některé zákazy nevztahují na výkon práva myslivosti,951 a naopak některá další omezení 

veřejného užívání lesa vyplývají z právních předpisů z oblasti ochrany přírody a krajiny, 

myslivosti nebo obrany.952 Nastavení rovnoměrného rozdělení práv a povinností zůstává 

nejvíce problematickou oblastí ve vztahu k obecnému užívání lesů, jelikož vzrůstající 

poptávka po službách lesů ze strany společnosti vede i k většímu veřejnému užívání lesů, 

avšak v tomto směru vlastníkům není poskytována přiměřená kompenzace, což vede ke 

snahám vlastníků omezit obecné užívání lesa.953 

4.7 Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa ve vztahu k souvisejícím 

zákonům na ochranu životního prostředí 

 
Význam lesů pro společnost a pro zachování jednotlivých složek životního prostředí 

vedl k vývoji právní úpravy a začlenění ochrany lesa a jeho udržitelného užívání do dalších 

zákonů na ochranu lesa a upravující činnosti se lesem související. Na les a lesní biodiverzitu 

je tak nahlíženo jako na krajinotvorný fenomén, pro něhož je nutné stanovit právní instituty 

prostředky ochrany na základě sledující zájmy a zásady ochrany přírody.954 Takovými 

zákony jsou zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně 

přírody a krajiny“) 955  a zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon o 

myslivosti“).956  

 

																																																								
950 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. , strana 334 
951 ČR. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 1995, § 20 odstavec 7 
952 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 210 
953 FRANKOVÁ, Martina a kolektiv. Úvod do pozemkového práva. Praha: Eva Rozkotová 
Publishing, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. , strana 215 
954 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 211 
955 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992 
956 ČR. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 2001 
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Zákon o ochraně přírody a krajiny představuje soubornou právní úpravu zajišťující 

nejen zvláštní ochranu územní a druhovou, ale i celkovou ochranu veškeré přírody a krajiny, 

rostlinstva, živočišstva i prvků neživé přírody.957 Cílem právní úpravy je pak udržení a 

obnova přírodní rovnováhy v krajině, přírodních hodnot a především pak zajištění šetrného 

hospodaření s přírodními zdroji, za předpokladu zohlednění hospodářských, sociálních a 

kulturních potřeb obyvatel.958 Za účelem dosažení těchto cílů zákon o ochraně přírody a 

krajiny prosazuje ochranu lesa prostřednictvím právních institutů a prostředků mezi které 

patří: účast na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů; ochrana lesa jakožto 

významného krajinného prvku; ochrana v rámci územních systémů ekologické stability; 

ochrana v rámci přírodních parků a přechodně chráněných ploch jako součást ochrany 

krajinného rázu; ochrana lesa jako ptačí oblastí tvořící stanoviště určitých druhů ptáků a jako 

přírodního stanoviště v rámci evropsky významných lokalit, které jsou zařazeny do soustavy 

NATURA 2000; ochrana lesa jako zvláště chráněných území;959 a rovněž nutnost zajištění 

závazného stanoviska orgánu ochrany přírody při odlesňování nebo výstavbě lesních cest a 

melioračních systémů.960 Zákon k ochraně přírody a krajiny rovněž využívá k ochraně lesa 

zvláštní nástroj v podobě náhrad za ztížení lesního hospodaření.961 

 

V samotném zákoně o ochraně přírody a krajiny není les definován, avšak je zařazen 

mezi významné krajinné prvky,962 které podléhají zvláštní ochraně před poškozováním a 

ničením, lze je využívat pouze za podmínky zachování jejich stabilizační funkce a 

k případným zásahům je zapotřebí závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.963 V rámci 

aplikace zákona o ochraně přírody a krajiny lze použít definici obsaženou v zákoně o 

lesích,964 avšak ve smyslu krajinného prvku je za les třeba považovat „lesní ekosystém plnící 

ekologicko-stabilizační funkce v krajině, tvořený především porostem dřevin s vyvinutým 

																																																								
957 DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-338-7.  
958 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 1 
959 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 
rozmanitost. 3.vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1. , strana 513 
960 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 212 
961 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 58 
962 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, 3 
odstavec 1 písmeno b) 
963 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 4 
964 PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. 2010. 
ISBN 978-80-7201-806-2. , strana 26 
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stromovým patrem, ve kterém je však důležité zastoupení jak rostlinných, tak živočišných 

druhů a jejich společenstev v těsné vazbě na ekologické podmínky stanoviště a jehož 

neoddělitelnou funkční součástí je ekosystém lesních půd“.965  Lesy jsou pak zákonem 

chráněny i jako součást územních systémů ekologické stability krajiny,966 které představují 

soubor přírodě blízkých ekosystémů složených z biocenter a biokoridorů.967 V rámci těchto 

ekosystémů, představujících předpoklady pro mnohostranné využívání krajiny, orgány 

územního plánování a ochrany přírody při jejich vymezování spolupracují i s orgány státní 

správy lesního hospodářství, jelikož poté slouží rovněž jako podklad pro další dokumenty 

koncepčního charakteru jako jsou lesní hospodářské plány.968  

 

V rámci základních povinností při obecné ochraně přírody jsou pak nezbytná 

závazné stanoviska orgánu ochrany přírody „ke schválení lesních hospodářských plánů a 

protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, k odlesňování a zalesňování pozemků 

nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů,“969 přičemž u evropsky 

významných lokality nebo ptačích oblastí je nutné provést hodnocení důsledků těchto plánů 

a osnov s tím, že souhlasné závazné stanovisko nelze vydat v případě jejich významného 

negativní vlivu na příznivý stav předmětu ochrany.970  

 

Zvláštní režim je uplatněn na lesy, které se nachází na území zvláště chráněných 

území a jejich ochranných pásmech, a to z hlediska požadavků na hospodaření i na omezení 

majetkoprávních dispozic, přičemž nejpřísnější podmínky jsou uplatněny na lesy 

v národních parcích, kde je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo životního 

prostředí. 971  Z hlediska kategorizace lesů nelze lesy v národním parku zařazovat do 

																																																								
965 ČR - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Les [online]. [vid. 2017-06-30]. 
Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/les_projekt 
966 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 3 
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967 ČR. vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
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971 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 213 
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kategorie lesů hospodářských,972 přičemž s lesy ve vlastnictví státu hospodaří příslušná 

správa národního parku a takové pozemky již nelze zcizit.973 V rámci hospodaření v lesích 

národních parků jsou pak vlastníci omezeni povinností zachovávat a podporovat přirozené 

ekologické funkce a biologickou rozmanitost lesů s tím, že v zónách přírodních a zónách 

přírodě blízkých se nepoužijí povinnosti stanovené zákonem o lesích ve vztahu k obnově 

lesních porostů, přednostním prováděním nahodilé těžby a povinnosti k zabránění působení 

škodlivých činitelů.974 Specifický režim ohledně nakládání s lesy je uplatněn i ve vztahu 

k dalším zvláště chráněných územím, kdy v národních přírodních rezervacích je vyloučeno 

zařadit lesy do kategorie lesů hospodářských a neuplatní se povinnosti ohledně zásahů proti 

škůdcům vyplývající z lesního zákona, zároveň nelze zcizit lesy vlastněné státem,975 stejně 

tak jako lesy na území národní přírodní památky.976 

 

Ochranu lesů v rámci soustavy Natura 2000 pak tvoří tři základní okruhy ochranných 

podmínek, které se vztahují na lesy v evropsky významných lokalitách nebo ptačích 

oblastech. 977  První okruh se vztahuje na podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, 

stanovisek nebo výjimek ze zákazů, které v těchto oblastech lze udělit pouze za podmínky, 

že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů 

druhů, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů978, a rovněž se 

dotýká povinnosti podrobit posouzení vlivů důsledků koncepcí a záměrů s potencionálním 

významným vlivem na předmět ochrany nebo celistvost těchto území.979 Druhý okruh 

podmínek se vztahuje pouze na evropské lokality, na které se vztahuje institut předběžné 

ochrany a rovněž pro ně mohou být stanoveny základní ochranné podmínky jednotlivých 
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a § 32  
976 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 35 
odstavec 3 
977 KNOTEK, Jaroslav , Právní ochrana lesů vyplývající z jejich zařazení do soustavy 
Natura 2000 v DAMOHORSKÝ, Milan a Vojtěch STEJSKAL, ed. Právní úprava ochrany 
lesa ; Procesní právo ochrany životního prostředí : sborník z mezinárodní česko-polsko-
slovenské konference, Kašperské Hory 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Právnická 
fakulta, 2005. ISBN 80-85889-71-4. , strana 85 
978 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 
45g 
979 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 
45h 
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kategorií zvláště chráněných území, včetně zákazu poškozování smluvně chráněných 

území. 980  Poslední okruh ochranných podmínek je pak formulován v samotných 

dokumentech, kterými jsou zřízeny evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

vyhlášené za zvláště chráněná území.981 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny rovněž obsahuje ve vztahu k ochraně lesů důležitý 

institut v podobě náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření z důvodu 

omezení ve veřejném zájmu na ochraně a přírody a krajiny,982 který slouží jako finanční 

kompenzace vlastníkům lesních pozemků nebo nájemcům, pokud jim v důsledku omezení 

z důvodu na veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny vznikne újma.983 Tento institut 

vztahuje náhradu na široký okruh omezení vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a 

krajiny a má veřejnoprávní povahu s tím, že o případném sporu je rozhodováno 

v občanském soudním řízení.984 Podrobnější pravidla ve vztahu k omezením při lesním 

hospodaření jsou obsažena ve vyhlášce č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a 

způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor 

a náležitosti uplatnění nároku.985 

 

Ochrana přírody a krajiny je prohlášena za veřejný zájem986 a každý je povinen strpět 

omezení v rámci užívání přírody a krajiny, které stanovuje zákon o ochraně přírody a 

krajiny.987 Pokud však vlastníkovi nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, 

																																																								
980 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 
45c odstavec 4 
981 KNOTEK, Jaroslav , Právní ochrana lesů vyplývající z jejich zařazení do soustavy 
Natura 2000  v DAMOHORSKÝ, Milan a Vojtěch STEJSKAL, ed. Právní úprava ochrany 
lesa ; Procesní právo ochrany životního prostředí : sborník z mezinárodní česko-polsko-
slovenské konference, Kašperské Hory 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Právnická 
fakulta, 2005. ISBN 80-85889-71-4. , strana 89 
982 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 58 
983 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: Zvláštní část. Brno: 
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8041-6. , strana 212 
984 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany 
životního prostředí. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-10-6. , strana 131 
985 ČR. vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční 
náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění 
nároku. 2006 
986 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 58 
odstavec 1 
987 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 58 
odstavec 1 
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vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího ze zahrnutí lesů do zvláště chráněných 

území nebo do soustavy Natura 2000, nebo souvisejících s ochranou památných stromů, 

zvláště chráněných rostlin a živočichů a nerostů, nebo pramenící z rozhodnutí vydaného na 

základě takto stanovené ochrany a nebo z omezení vyplývajícího z opatření v plánech 

systémů ekologické stability krajiny, újma, má nárok na její finanční náhradu.988 

 Ústavněprávní základ tohoto institutu vychází z článku 11 odst.3 Listiny základních 

práv a svobod, podle kterého vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito v rozporu se 

zákonem chráněnými zájmy, avšak nuceně omezit vlastnické právo lze pouze na základě 

zákona a za náhradu. Institut náhrady za ztížení lesního hospodaření se však vztahuje na 

omezení, která jdou nad rámec základních povinností nepoškozovat a neohrožovat životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem podle článku 35 odst.3 Listiny základních práv a 

svobod, a vztahuje se tak k újmě způsobené omezením na základě rozhodnutí, závazného 

stanoviska nebo souhlasu vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 989 

Prostřednictvím tohoto institutu tak dochází k odstraňování nerovností vlastníků, jelikož 

dotčení vlastnící nemohou dosahovat při hospodaření s výše uvedenými omezeními vyšších 

zisků, než ostatní vlastníci.990 Za účelem vyloučení zdvojování takové kompenzace zákon o 

ochraně a přírody stanovuje, že náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření 

se snižuje o částku, která byla poskytnuta na základě zvláštních právních předpisů, tedy i 

zákona o myslivosti. Ve vztahu k zákonu o lesích se jedná se především o jeho ustanovení § 

36 odstavec 3, které však přiznává „pouze“ náhradu zvýšených nákladů vlastníků lesa 

zvláštního určení s tím, že náhrada je vyplácena přednostně na základě zákona o ochraně 

přírody a krajiny.991  

 

Specifickou otázkou je pak uplatnění institutu náhrady za ztížení zemědělského nebo 

lesního hospodaření k pozemkům ve vlastnictví státu, jelikož zákon o ochraně přírody a 

																																																								
988 ČR. Zákon České národní rady. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1992, § 58 
odstavec 2 
989 DAMOHORSKÝ, Milan, ed. Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. 
narozeninám. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2007. 
ISBN 9788085889857. , strana 202 
990 MAZANCOVÁ, Eva. Uplatňování náhrady újmy za ztížení zemědělského nebo lesního 
hospodaření podle zákona o ochraně přírody a krajiny na pozemích ve vlastnictví státu. Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica [online]. 2017, LXIII(3), 85–93. Dostupné 
z: doi:10.14712/23366478.2017.16, strana 86 
991 VOMÁČKA, KNOTEK, KONEČNÁ, HANÁK, DIENSTBIER a PRŮCHOVÁ. Zákon o 
ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-675-3. , 
strana 331 
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krajiny umožňuje vyplácení náhrad i ve vztahu k těmto pozemkům, které jsou z velké části 

svěřeny do hospodaření státním podnikům, včetně státního podniku Lesy ČR. Ministerstvo 

životního prostředí však dlouhodobě prosazuje postoj, že náhrada státním podnikům 

nepřísluší, jelikož jim byly pověřeny specifickým hospodařením právě za účelem zajištění 

respektování těchto omezení.992 Tento postoj vedl k několika soudním sporům se státním 

podnikem Lesy ČR,993 které potvrdily pozici státního podniku jako vlastníka svěřeného 

státního majetku, jenž je oprávněn vykonávat práva vlastníka i vůči státu.994 V březnu roku 

2016 byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh novely § 58 zákona o ochraně 

přírody a krajiny, který měl zabránit vzniku nároku na finanční náhradu za újmu na 

pozemcích ve vlastnictví státu, avšak po zamítnutí Senátem tato novela nebyla přijata.995 

Hlavním argumentem pro přijetí novely bylo zamezení neúčelného přesunu finančních 

prostředků v rámci státu a snížení nákladů souvisejících s vyřizováním žádosti o náhradu, 

přičemž byl dokládán rovněž její soulad s ústavním pořádkem České republiky, jelikož 

příjemci újmy jsou výlučně státní subjekty založené s cílem prosazovat celospolečenský 

zájem.996 S takovým odůvodněním se však neztotožnil státní podnik Lesy ČR, který namítal, 

že by tímto došlo k zhoršení státních podniků na trhu ve srovnání se soukromými vlastníky a 

rovněž upozornil na význam náhrad jako regulačního mechanismu, v rámci kterého jsou 

racionálně rozvažovány vhodné nástroje k ochraně přírody.997 

 

Významným právním předpisem, který svým obsahem příspívá k ochraně lesa a 

prosazování principů trvale udržitelného lesního hospodaření, je zákon o myslivosti.998 

Myslivost patří mezi lidské činnosti s bohatou historickou tradicí, která se nezabývá pouze 
																																																								
992 VOMÁČKA, KNOTEK, KONEČNÁ, HANÁK, DIENSTBIER a PRŮCHOVÁ. Zákon o 
ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-675-3. , 
strana 328 
993 ČR. rozsudek NS ze dne 28.3.2013, sp. zn. 25Cdo 3837/2011. 2013 
994 VOMÁČKA, KNOTEK, KONEČNÁ, HANÁK, DIENSTBIER a PRŮCHOVÁ. Zákon o 
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hospodaření podle zákona o ochraně přírody a krajiny na pozemích ve vlastnictví státu. Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica [online]. 2017, LXIII(3), 85–93. Dostupné 
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998 ČR. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 2001 
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chovem a lovem zvěře, ale přispívá i k formulaci požadavků na využití přírody, krajiny a 

zajištění životního prostoru zvěře, včetně lesů.999 Myslivostí se pak rozumí soubor činností 

prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému, včetně 

spolkové činnosti a rozvíjení tradic jako součásti českého národního kulturního dědictví.1000 

Mezi tyto činnosti patří i výkon práva myslivosti,1001 jenž je spjato s honitbou skládající se 

z honebních pozemků,1002 kterými mohou být i pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

 

V samotném zákoně o lesích je stanovena povinnost, která se vztahuje na vlastníky 

lesů, uživatele honiteb a samotné orgány státní správy lesů spočívající v povinnost dbát, aby 

lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří.1003 Na tuto povinnost pak v zákoně o 

myslivosti navazují i zásady chovu zvěře, v rámci nichž orgán státní správy sleduje 

biologické cíle a odbornými zásahy sleduje zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře 

a prostředím,1004 přičemž držitelé honiteb mají povinnost zajišťovat v honitbě chov zvěře v 

rozmezí mezi stanoveným minimálním a normovaným stavem zvěře, který odpovídá kvalitě 

životního prostředí zvěře a úživnosti honitby.1005 Zákon o myslivosti rovněž vymezuje 

odpovědnost uživatele honitby za škodu vzniklou na honebních pozemcích nebo lesních 

porostech s tím, že je uživatel povinen uhradit škodu, která byla způsobena při provozování 

myslivosti nebo způsobená zvěří, s výjimkou obor, kde škody hradí uživatel obory.1006 

V případě odpovědnosti uživatele honitby za škodlivé jednání zvěře je konstruována jako 

objektivní, což lze vnímat jako velmi restriktivní v návaznosti na povahu zvěře, která je 

považována ve vztahu k uživateli honitby za věc ničí a škody a zvěř tak činí přirozeně.1007 
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1004 ČR. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 2001, § 3 
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Povinnosti uživatele honitby jsou v tomto směru navázány na povinnosti vlastníka a 

nájemce honebních pozemků, kteří jsou povinni činit přiměřená opatření k zabránění škod 

působených zvěří takovým způsobem, aby bylo zamezeno zranění zvěře s tím, že k takovým 

opatřením může přistoupit i uživatel honitby, za předpokladu souhlasu vlastníka.1008 Zákon o 

myslivosti nedefinuje přiměřená opatření, avšak konkrétně k pozemkům určeným k plnění 

funkci lesa definuje § 5 vyhlášky č. 101/1996 Sb.,1009 taková opatření, která se považují za 

přiměřená, avšak tato fikce přiměřenosti byla zpochybněna judikaturou, 1010  která se 

přiklonila k nutnosti individuálního posouzení konkrétních opatření.1011 Formulace obecné 

prevenční povinnosti vlastníka pak v případech, kdy neučinil přiměřená opatření, umožňuje 

aplikovat příslušná ustanovení očanského zákoníku o škodě způsobené několika 

osobami.1012 Vlastníkovi rovněž není hrazena škoda způsobená zvěří „na lesních porostech 

chráněných oplocením, na jedincích poškozených jen na postranních výhonech a v lesních 

kulturách, ve kterých došlo okusem, vytloukáním nebo vyrýváním stromků ke každoročnímu 

poškození méně než 1 % jedinců“.1013 Zákon o myslivosti rovněž umožňuje zásah ve vztahu 

k obecnému úžívání lesů, jelikož orgán státní správy myslivosti může na žádost vlastníka 

zákazat vstup do honitby, omezenit jízdu koňmi a tažnými psy a omezit jiné sportovní nebo 

zájmové činnosti, a to za účelem ochrany zvěře, především v době hnízdění, kladení a 

odchovu mláďat nebo provádění lovů. 1014  Toto opatření tak prostřednictvím časově 

omezených zákazů a omezení příspívá k ochraně zvěře, zdraví osob, ale i napomáhá umožnit 

regulaci zvěře lovem. 

 

Především zvyšování početních stavů zvěře a nevyhovující právní úprava ve vztahu k 

rozdělení práv a povinností nejen uživatelů honiteb, ale také vlastníků a nájemců honebních 

pozemků, jsou hlavním důvodem potřeby novelizace zákona o myslisvosti. Minulé volební 
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období vláda předložila 23. března 2017 sněmovně návrh novely zákona o myslivosti,1015 

avšak projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno z důvodu konce volebního období. 

Návrh novely mysliveckého zákona však obsahuje nejdůležitější body k zajištění nástrojů 

k regulaci zvěře, mezi které paří omezení negativních jevů spojených s přikrmováním zvěře 

způsobující koncentraci zvěře a zvýšené škody v daném místě,1016 zefektivnění kontrol 

ulovené spárkaté zvěře,1017 a povinost dělení ploch osetých jednou plodinou usnadňující lov 

spárkaté zvěře1018 Ve vztahu k odpovědnosti uživatele honitby je pak nově navrženo, aby 

nebyl nucen k náhradě škody způsobené zvěří v případech, že neporušil zákonem jemu 

uložené povinnosti.1019 
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	 181	

Závěr 
  

V rámci disertační práce byly zkoumány základní prameny právní úpravy ochrany a 

trvale udržitelného užívání lesa a závěrem jsou nejvýznamnější poznatky prezentovány 

prostřednictvím odpovědí na jednotlivé dílčí výzkumné otázky, které obsahují zhodnocení 

současné právní úpravy a navržení případných změn de lege ferenda. 

 

A1. Jaký je současný stavu lesů, jaké jsou příčiny ochrany lesů a jejich funkcí?  

 

V rámci právní úpravy ochrany lesa a trvale udržitelného užívání lesů dochází 

k postupnému vývoji v nahlížení na lesy samotné i k vytváření vhodných nástrojů 

k zachování jeho jednotlivých funkcí, které jsou významné pro celé lidstvo a veškerý život 

na Zemi. Největší výzva spočívá v zajištění komplexní právní úpravy ochrany jednotlivých 

funkcí lesa na všech úrovních, které však mají pro společnost různý význam přesahující 

hranice jednoho státu a je obtížné najít společnou shodu na upřednostnění některých funkcí 

na úkor druhých. 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 a obecného užívání lesa společností.  

 

Z hlediska míry efektivity současné právní úpravy a pro její vývoj do budoucna je 

velmi důležité zabývat se stavem lesů a identifikovat hlavní příčiny jejich ohrožení. Právní 

úprava se tak musí zaměřit na nalezení účinných nástrojů ke zmírňování nejvýznamnějších 

globálních příčin ohrožení lesů, mezi které patří odlesňování z důvodu zajištění pozemků 

pro zemědělství, těžba dřeva, výstavba infrastruktury, rozšiřování lidských obydlí a těžba 

nerostných zdrojů, přičemž je důležité zkoumat i nepřímé příčiny, jako je například 

nedostatečná právní regulace ochrany lesa. Vývoj stavu lesů zaznamenal značnou proměnu a 

lesy stále tvoří druhý nejrozšířenější typ krajinného pokryvu souše, který pokrývá zhruba 30 

% světové suchozemské plochy. Přestože míra a rychlost ztráty lesa ve světě nadále 

zpomalují v důsledku nižší míry odlesnění v tropických oblastech a stabilní či zvětšující se 

rozlohy lesů mírného pásu a pásu severského jehličnatého lesa (tajgy), lesy nezanedbatelně 

ubývají právě v tropech, především v Jižní Americe a v Africe. Úbytek lesa je kromě jeho 

přirozeného šíření nahrazován také zalesňováním původně nelesní půdy, vlivem 

ekonomických nástrojů v podobě dotačních titulů, přičemž uměle založené lesy mohou mít i 
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nepříznivý vliv na místní půdní organismy nebo další vegetaci. Rovněž velkým problémem 

se stává degradace samotných lesů, které pak nejsou schopny naplňovat všechny své funkce 

s tím, že degradace tvořila v letech 2011 až 2015 čtvrtinu celkových emisí skleníkových 

plynů z lesů, což je dvojnásobek než v předchozím období 1990 až 2000. S ohledem na výše 

uvedené, právní úprava spojená s ochranou a trvale udržitelným užíváním lesa bude muset 

do budoucna překonat nedostatky v poskytování efektivních nástrojů pro regulaci změn ve 

využití půdy, k zabránění nelegální těžby a ve vymahatelnosti lesního práva, tak aby 

samotná nedostatečná právní úprava nebyla považována za jednu z hlavních nepřímých 

příčin odlesňování.  

 

Význam lesů spočívá především v jejich rozličných funkcích, jejichž prostřednictvím 

jsou uspokojovány ekonomické, sociální, ekologické, kulturní a duchovní potřeby celé 

společnosti a jsou nenahraditelné pro veškerý život na Zemi. Po celá staletí byla komerční 

produkce dřeva prosazována hospodářsko-finančními zájmy, avšak v návaznosti na 

nepříznivý vývoj stavu lesů začíná být kladen důraz i na potřebu ochrany environmentálních 

služeb lesů, které jsou pro naši planetu nenahraditelné kvůli tomu, že hodnota lesů spočívá 

především v komplexnosti jejich funkcí. V průběhu historického vývoje se však především v 

mezinárodních dokumentech prosadil koncept třídimenzionálního rozměru lesního 

hospodářství a především členění základních funkcí lesa na produkční funkce lesa, 

ekologické (environmentální) funkce lesa a sociální funkce lesa. Toto členění základních 

funkcí lesa je obsaženo i v rámci textu Právně nezávazného autoritativního prohlášení k 

principům globální dohody o využívání, ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech typů 

lesů z roku 1992, Právně nezávazného nástroje o všech typech lesů OSN z roku 2007, 

Mezinárodní dohodě o tropickém dřevě z roku 2006, i v Nové strategii EU v oblasti lesnictví 

pro lesy a odvětví založené na lesnictví z roku 2013. 

 

A2. Jaká je úloha lesů v rámci prosazování celosvětového udržitelného rozvoje? 

 

Ačkoliv sektor lesního hospodářství je někdy vnímán jako jeden z 

nejkonzervativnějších oborů, je trvale udržitelné hospodaření se všemi druhy lesů začleněno 

do všech významných strategických lesnických dokumentů, jako základní předpoklad pro 

zachování, odolnost a produktivitu tohoto obnovitelného přírodního zdroje. Trvale 

udržitelné hospodaření v lesích tak představuje základní nástroj pro rovnováhu mezi 

potřebami společnosti a schopností obnovy lesních ekosystémů takovým způsobem, aby 
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byly přínosy lesů zachovány i pro budoucí generace. S ohledem na celosvětový význam lesů 

bylo trvale udržitelné hospodaření v lesích v širším kontextu zahrnuto i do nového 

globálního rámce udržitelného rozvoje „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný 

rozvoj do roku 2030“ z roku 2015. Ve vztahu k lesům je nejvýznamnější 15. cíl udržitelného 

rozvoje, podle něhož má mezinárodní společenství „….chránit, obnovovat a podporovat 

udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat 

rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek 

biodiverzity“. Jedním z dílčích cílů 15.2 pak je „…do roku 2020 podpořit zavádění 

udržitelného hospodaření se všemi typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a 

podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě“. Úloha lesů bude klíčová i pro 

dosažení dalších cílů zaměřených především na boj proti rozšiřování pouští a degradaci 

půdy, opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavení ztráty biodiverzity a 

degradace přirozeného prostředí i na opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích 

dopadů. Význam lesů a lesnictví pro dosažení cílů globálního rámce udržitelného rozvoje 

Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 potvrdila i Durbanská deklarace – vize lesy a 

lesnictví do roku 2050, která byla přijata na XIV. Světovém lesnickém kongresu v roce 

2015.  

 

Na mezinárodní úrovni se prosadila definice, podle které je v současné době 

udržitelné hospodaření v lesích chápáno jako „… dynamický a rozvíjející se koncept, který 

míří k zachování a podpoře ekonomických, sociálních a environmentálních hodnot všech 

druhů lesů k prospěchu současných a budoucích generací,“1020 přičemž je dále rozvíjen na 

evropské úrovni v rámci Ministerské konference na ochranu evropských lesů a je začleněn i 

do zákona o lesích z roku 1995. Za účelem vyhodnocení účinnosti přijaté právní úpravy 

k prosazování principů trvale udržitelného lesního hospodaření je pak významné definování 

indikátorů trvale udržitelného hospodaření v lesích, které byly v obecné rovině formulovány 

Organizací pro výživu a zemědělství FAO. Podrobný soubor indikátorů byl potvrzen i na 

evropské úrovni v rámci Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě již v roce 1998 a 

naposledy rozšířen v roce 2015.  

																																																								
1020 UN-GENERAL ASSEMBLY. Non-legally binding instrument on all types of forests-
Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2007-A/RES/62/98. 2007, IV. 
Global objectives on forests 5. překlad: „Sustainable forest management, as a dynamic and 
evolving concept, aims to maintain and enhance the economic, social and environmental 
values of all types of forests, for the benefit of present and future generations.“ 
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A3. Jaký mají vliv zásady a principy ochrany životního prostředí na postavení a 

ochranu lesa jako přírodního zdroje? 

 

Na postavení lesa jako přírodního zdroje mají zásadní vliv zásady a principy ochrany 

životního prostředí, které se promítají nejen do odpovědnosti států za ochranu lesa a 

prosazování udržitelného hospodaření v lesích, ale jejich vyvažování má i významný vliv i 

na úspěšnost mezinárodních snah o uzavření právně závazné globální úmluvy o ochraně 

všech typů lesů.  

 

Právní postavení lesů je tak do značné míry ovlivněno těmito principy 

mezinárodního práva, zvláště pak, pokud jsou součásti mezinárodního obyčejového práva 

nebo jsou začleněny do mezinárodních úmluv. Ve vztahu k mezinárodní ochraně lesa hraje 

významnou roli princip suverénního práva států nad svým přírodním bohatstvím, který 

představuje překážku pro uzavření právně závazného právního dokumentu, jelikož státy s 

lesním přírodním bohatstvím mají při prolomení tohoto principu obavu z nepřiměřeného 

zásahu do jejich suverénního práva s dopadem na jejich ekonomický rozvoj. Lesy však 

představují zvláštní druh přírodního bohatství, jenž se sice nachází na území jednotlivých 

států, ale svými funkcemi jsou přínosné pro celé lidstvo, na jejichž ochraně má zájem celé 

mezinárodní společenství a je tak nutné zajistit jeho ochranu. V rámci vyvažování tohoto 

principu a dosažení právně závazné úmluvy bylo především rozvinutými státy prosazováno 

nahlížení na lesy jako na společný přírodní zdroj lidstva neboli veřejného statku, na jehož 

zachování má zájem celé společenství.  

 

K překonání výše uvedeného principu bylo v průběhu vyjednávání závazné úmluvy 

ze strany rozvinutých států prosazováno řešení, které spočívá v nahlížení na lesy jako na 

společný přírodní zdroj lidstva neboli veřejného statku, na jehož zachování má zájem celé 

společenství. Do protikladu byl postaven koncept, podle něhož jsou lesy považovány za 

přírodní zdroj “společného zájmu“, který je již začleněn do mezinárodních úmluv 

zaměřených na ochranu složek životního prostředí, jako jsou klimatický systém Země a 

biologická rozmanitost s tím, že společný zájem se přitom nevztahuje přímo na přírodní 

zdroj jako takový, ale spíše k zájmu na jeho ochraně. Význam začlenění tohoto konceptu do 

mezinárodních úmluv spočívá především v rozvoji tohoto konceptu a jeho schopnosti být 

přijímán v rámci obyčejového práva s účinky vůči všem členům mezinárodního společenství 
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s perspektivou rozšířit mezinárodní odpovědnost všech států vůči životnímu prostředí a v 

tomto ohledu nastavit limity suverénního práva státu na využívání přírodního bohatství. 

K vyvážení takového zásahu do suverenity by měl být tento koncept vyvážen principem 

„společné, ale rozdílné odpovědnosti“, který je postaven na uznání společného cíle a zájmu 

chránit určitý přírodní zdroj nebo složku životního prostředí, což je spojeno s odpovědností 

států a odpovídajícími závazky, přičemž náklady na konkrétní opatření a míra jednotlivých 

závazků mají odpovídat stupni hospodářského rozvoje a nemají zabraňovat ekonomickému 

rozvoji méně vyspělých států do budoucna. Výše uvedená změna v přístupu vedoucí k 

prosazení prvků sdílené globální odpovědnosti dává možnost vzniku konceptu 

„opatrovnické suverenity“ států, v rámci něhož „opatrovnický stát“ nevykonává suverénní 

právo nad specifickým druhem přírodních zdrojů bez omezení, ale je limitován zájmem 

ostatních států na jeho ochraně a principem trvale udržitelného rozvoje, spočívající v 

udržitelném hospodaření s tímto zdrojem a ve spolupráci s ostatními státy za tímto účelem. 

 

B1. Jaké jsou důvody nepřijetí globální právně závazné úmluvy o ochraně všech 

typů lesů a jaké jsou hlavní pilíře mezinárodní právní úpravy ochrany lesů 

v současnosti?  

 

V současné době je mezinárodní právní úprava ochrany a trvale udržitelného užívání 

lesa značně roztříštěná z důvodu neúspěšných snah k přijetí globální právně závazné úmluvy 

o ochraně všech druhů lesa. Mezinárodní právní úprava ochrany lesů je tak tvořena právně 

nezávaznými strategickými dokumenty dotýkajícími se přímo této oblasti 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 udržitelnému využívání lesa.  

 

Přestože mezinárodní společenství nedosáhlo shody na právně závazné úmluvě o 

lesích v rámci Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 z důvodů obav 

těchto států o omezení možností jejich ekonomického rozvoje, bylo přijato Právně 

nezávazné autoritativní prohlášení k principům globální dohody o využívání, ochraně a 

trvale udržitelném rozvoji všech typů lesů a Agenda 21. Tyto dva právně nezávazné 

mezinárodní dokumenty jsou i v současné době významné tím, že položily základy 

k prosazování udržitelného rozvoje hospodaření a ochrany všech typů lesů, identifikovaly 
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v široké míře hlavní funkce lesa a zdůraznily význam lesů pro dosažení cílů celkového 

udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku.  

 

V současné době je pak režim ochrany lesů v rámci OSN tvořen třemi základními 

pilíři, kterými jsou Právně nezávazný nástroj o všech typech lesů, Mezinárodní ujednání o 

lesích a Strategický plán OSN pro lesy na období 2017-2030. Právně nezávazný nástroj o 

všech typech lesů navazuje na dříve sjednané politiky na národní i mezinárodní úrovni, a má 

za úkol poskytnout státům jednotnou pomoc na cestě k prosazení udržitelného hospodaření 

v lesích, přičemž obsahuje i Globální cíle pro oblast lesnictví, kterých nebylo do roku 2015 

dosaženo a mandát tohoto nástroje tak byl prodloužen do roku 2030. Z hlediska překonání 

meziinstitucionální rozdrobenosti a sjednocení mezinárodního úsilí pak hraje hlavní úlohu 

Mezinárodní ujednání o lesích z roku 2000, které je zaměřeno především k posílení 

politického odhodlání, vytváření a implementaci dohodnutých nástrojů prostřednictvím 

zapojení širokého okruhu zainteresovaných subjektů jako je samotné Fórum OSN o lesích a 

jeho členské státy (UNFF), sekretariát UNFF nebo Partnerství spolupráce o lesích (CPF).  

 

Strategický plán OSN pro lesy z roku 2017 představuje nyní nejvýznamnější 

referenční rámec, na jehož základě dochází ke sjednocení politik a činnosti jednotlivých 

orgánů v rámci OSN a s jehož pomocí jsou formulovány i implementovány nástroje na 

ochranu lesa a trvale udržitelné hospodaření v současnosti i do budoucna. Strategický plán 

navazuje na předešlé Globální cíle, které konkretizuje prostřednictvím 26 univerzálních 

dílčích cílů a zařazuje další dva Globální cíle, které reagují na mezinárodní vývoj a potřebu 

zlepšit kontrolu nad správou lesů a podpořit koordinaci činností na všech úrovních. 

 

V mezinárodním režimu ochrany lesa a udržitelného hospodaření v lesích hraje 

rovněž významnou roli Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006, kterou se řídí 

90 % celosvětového obchodu s tropickým dřevem a pokrývá 80 % rozlohy tropických lesů. I 

když jejím hlavním posláním je regulace mezinárodního obchodu s tropickým dřevem, 

podporuje udržitelné hospodaření v lesích, a to především prostřednictvím Strategického 

plánu ITTO pro roky 2013 – 2018, a rovněž Tematického programu pro prosazování práva, 

správu a obchod v oblasti lesnictví a Tematického programu pro snižování odlesňování a 

degradace lesů a podporu environmentálních služeb lesů. 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 
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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).  

 

B2. Které mezinárodní právně závazné úmluvy na ochranu jednotlivých složek 

životního prostředí se podílí na ochraně a trvale udržitelném užívání lesa a jaké 

jsou jejich hlavní přínosy?  

 

V rámci roztříštěnosti mezinárodní právní úpravy ochrany a trvale udržitelného 

užívání lesa hrají významnou roli právně závazné úmluvy, které mají hlavní předmět úpravy 

odlišný, jako je ochrana biodiverzity, klimatický systém Země, boj proti desertifikaci nebo 

regulace obchodu s ohroženými druhy, avšak výraznou měrou přispívají k ochraně a trvale 

udržitelnému využívání lesa. 

 

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu 

Vzhledem ke vztahu lesů a klimatické změny je důležitá Rámcová úmluva 

Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 1992 UNFCCC i Kjótský protokol, 

jelikož lesy jsou významné svou schopností ukládat uhlík v biomase, avšak celosvětový 

problém odlesňování je jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů, přičemž lesy 

budou hrát klíčovou úlohu v rámci adaptačních opatření a zároveň budou samy ohroženy 

změnou přírodních podmínek. Ve smyslu Úmluvy o klimatické změně jsou lesy považovány 

za rezervoáry zajištující prostřednictvím svých funkcí propady skleníkových plynů, a 

naopak odlesňování a neudržitelné hospodaření jsou označeny za zdroj emisí. Lesy rovněž 

hrají důležitou úlohu pro dosažení stanovených redukčních cílů, což vedlo k vypracování 

vědeckých metod k započítávání množství propadů a zdrojů.  

 

V rámci Kjótského protokolu je pak významné, že došlo k začlenění kategorie 

využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví LULUCF do plnění závazků ekonomicky 

vyspělých smluvních stran uvedených v Příloze I, i když nejprve s omezením na 

zalesňování, obnovu lesů a odlesňování. Pro prosazení trvale udržitelného hospodaření v 

lesích je pak klíčové přijetí Marrákešských dohod, které stanovily nejen detailní pravidla pro 

započítávání v oblasti lesnictví, ale vedly k započítání i lesnického hospodaření mezi další 

činnosti vedoucí ke změnám zdrojů či propadů uhlíku, přičemž takové započítávání se stalo 

povinné pro druhé kontrolní období pro roky protokolu 2013 - 2020. Za tímto účelem byly 
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stanoveny referenční úrovně emisí a propadů pro jednotlivé státy, kterými jsou porovnávány 

reálně naměřené emise a propady. Z hlediska využití veškerého potenciálu lesů bylo rovněž 

začlenění kategorií využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví do flexibilních 

mechanismů Kjótského protokolu. V tomto ohledu je nejvýznamnějším nástrojem 

mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM), který umožňuje 

ekonomicky vyspělým smluvním stranám uvedeným v Příloze I pomoci rozvojovým 

smluvním stranám dosáhnout udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím financování 

projektů na snížení emisí, avšak největším nedostatkem je nezahrnutí principu předcházení 

odlesňování, jelikož je omezen pouze na aktivity zalesňování a obnovu lesa.  

 

Nejvýznamnější prolnutí mezinárodního režimu na ochranu klimatu s mezinárodním 

režimem ochrany lesů pak představuje mechanismus pro snížení emisí z odlesňování a 

znehodnocování lesů REDD+ přijatý na základě Úmluvy o klimatické změně. Jeho hlavním 

cílem je finančně ocenit projekty v rozvojových zemích na základě ověřených výsledků 

snížení emisí (result based payments) a ekonomicky tak motivovat rozvojové státy k 

zachování jejich lesního přírodního bohatství, tudíž je postaven na principu předcházení 

odlesňování v rozvojových zemích. Ačkoliv jeho počáteční zaměření směřovalo na ochranu 

a podporu funkce lesů spočívající v ukládání uhlíku, v průběhu vývoje došlo k rozšíření jeho 

nástrojů a především pak k přijetí systému záruk k odstranění negativních dopadů 

mechanismu REDD+, spočívajících v zajištění souladu aktivit s mezinárodními dokumenty 

na ochranu lesa, respektu práv domorodých obyvatel, zapojení širokého okruhu dotčených 

osob do rozhodovacích procesů, ochraně biologické rozmanitosti a podpoře aktivit k 

předcházení změnám ve využití lesní půdy. V situaci, kdy na mezinárodní úrovni neexistuje 

žádná právně závazná úmluva o ochraně a trvale udržitelném využívání lesů, je 

mechanismus REDD+ nejefektivnějším nástrojem, který dokázal prolomit neochotu 

rozvojových zemí zapojit se do mezinárodního úsilí ochrany lesů z obav spojených se 

zásahy do svrchovaného práva na využití přírodního bohatství. Lze předpokládat, že tomu 

tak je z důvodu, že zapojení do mechanismus REDD+ je pro státy dobrovolné a jakékoliv 

demonstrační aktivity se mohou odehrát pouze se souhlasem hostitelské země. Rovněž 

omezení vyplývající z tohoto mechanismu se nedotýkají veškerých lesů, ale pouze se 

vztahují k lesům na území vytyčeného pro aktivity jednotlivých projektů. Velký význam má 

také to, že mechanismus REDD+ působí jako ekonomický nástroj pozitivní stimulace, který 

je schopen nabídnout finanční kompenzaci rozvojovým státům za částečný zásah do jejich 

svrchovaného práva. Mechanismus REDD+ by měl být významným nástrojem i budoucna, 
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jelikož ukázal potenciál začlenit do svého rámce výše uvedené principy mezinárodního 

práva životního prostředí a zajistit snižování emisí uhlíku a ochranu dalších přínosů lesa při 

spravedlivém přerozdělení přínosů lesa mezi zainteresované subjekty. Mechanismus 

REDD+ může rovněž sloužit jako nástroj k efektivnějšímu prosazování práva, jelikož 

především v prvních fázích pomáhá vybudovat právní a institucionální zajištění projektů. Do 

budoucna by pak mělo rovněž dojít k revizi mechanismu s cílem zavést stejné stimulační 

ekonomické nástroje pro tato adaptační opatření, jako tomu je v případě opatření ke snížení 

emisí.  

 

Význam lesů byl rovněž v roce 2015 posílen přijetím Pařížské klimatické dohody, 

jelikož ochrana lesa a zvyšování jeho potenciálu propadů bude hrát významnou roli v rámci 

stanovení vnitrostátních redukčních příspěvků (NDCs) s tím, že lesy mají přispět mitigačním 

a adaptačním cílům. Smluvní strany tak mohou při plnění závazků zohlednit a identifikovat i 

aktivity spojené s ochranou lesa, jako je mechanismus REDD+ nebo dobrovolné bilaterální 

dohody (Voluntary Partnership Agreements- VPA) uzavřené s Evropskou komisí na základě 

Akčního plánu EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT). Pařížská 

dohoda rovněž explicitně vyzdvihuje význam lesů v rámci opatření k ochraně a zvyšování 

propadů a rezervoárů skleníkových plynů, kterých má být dosaženo společnými přístupy k 

mitigaci a adaptaci na základě integrovaného a udržitelného obhospodařování lesů. Do 

budoucna tak bude nutné přistoupit k většímu prosazování i dalších funkcí lesa a přínosů, 

které nejsou přímo spojeny s ukládáním uhlíku. Ve vztahu ke způsobu financování těchto 

opatření Pařížská dohoda výslovně uvádí finanční podporu vázanou na výsledky (result 

based payments), přičemž Green Climate Fund bude sloužit jako jeden z hlavních finančních 

zdrojů těchto opatření pro snížení emisí z odlesňování a degradace lesů do budoucna.  

 

Úmluva o biologické rozmanitosti 

Významným nástrojem k prosazování ochrany a trvale udržitelného hospodaření v 

lesích je tak v současnosti Úmluva o biologické rozmanitosti, která je považována za jednu z 

nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti práva životního prostředí, ke které 

doposud přistoupilo 196 smluvních stran a to včetně států, na jejichž území se nachází 

značná část z celosvětové rozlohy lesů, kromě Spojených států amerických. Mezi základní 

cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti patří ochrana biodiverzity, trvale udržitelný způsob 

využívání jejích složek a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z využívání 

genetických zdrojů. Z hlediska principů mezinárodního práva pak uznává suverenitu států 



	 190	

nad biologickými zdroji, avšak s ohledem na význam biodiverzity pro vývoj a zachování 

životodárných systémů biosféry, označuje ochranu biologické rozmanitosti jako společný 

zájem lidstva. Pro ochranu lesní biodiverzity je zásadní její zařazení do Strategického plánu 

na ochranu biodiverzity pro roky 2011-2020 a Cílů na ochranu biodiverzity z Aichi, do 

kterých byl zařazen i ambiciózní cíl, podle něhož má být do roku 2020 míra ztráty všech 

přírodních stanovišť, včetně lesů, snížena nejméně o polovinu, přičemž má být rovněž 

výrazně snížena jejich degradace a fragmentace. Tento úkol dále rozvádí Cíl 7, podle 

kterého má být lesnictví společně se zemědělstvím a vodním hospodářstvím do roku 2020 

řízeno udržitelným způsobem. Stejně tak byl potvrzen význam Pracovního programu pro 

biologickou rozmanitost lesů (Work Programme on Forest Biological Diversity – WPFBD) 

pro účely implementace vyhodnocení jednotlivých opatření plánu. Tento program 

představuje nejvýznamnější nástroj pro ochranu lesní biodiverzity v režimu Úmluvy o 

biologické rozmanitosti, který vznikl v roce 1998 s cílem integrovat cíle Úmluvy CBD do 

mezinárodních a národních plánů na ochranu lesa, a především zahájit mezinárodní 

spolupráci a výměnu vědeckých informací s institucemi na ochranu lesa. Z hlediska budoucí 

podoby ochrany lesa bude důležité se zaměřit na prosazování jednotlivých cílů tohoto 

programu z roku 2002, přičemž z hlediska právní úpravy je nejvýznamnější okruh zaměřený 

na právní úpravy zajišťující dostatečné území trvale vyčleněné k plnění funkcí lesa a 

ochranu vlastnických práv ve vztahu k lesním pozemkům. Program rovněž akcentuje 

posílení mezinárodního režimu v ochraně lesa požadavkem na posílení spolupráce mezi 

jednotlivými úmluvami a institucemi dotýkajícími se svým zaměřením ochrany lesa, mezi 

které byla zařazena například Úmluva o změně klimatu UNFCCC, Fórum Organizace 

spojených národů o lesích UNFFF, Partnerství spolupráce o lesích CPF, či Mezinárodní 

organizace pro tropické dřevo ITTO. Důležitým přínosem Úmluvy o biologické rozmanitosti 

je snaha o sbližování nástrojů k dosažení společných cílů s jinými režimy, které svým 

zaměřením mají význam pro ochranu lesa, což bylo potvrzeno posledním shromážděním 

smluvních stran v Cancúnu roku 2016. Na této konferenci byla v oblasti lesní biodiversity 

největší pozornost věnována potřebě nadále rozvíjet koordinaci v rámci politik a dohod 

dotýkajících se ochrany lesa, a to především prostřednictvím začlenění Strategického plánu 

na ochranu biodiverzity pro roky 2011-2020 a Cílů na ochranu biodiverzity z Aichi jednak 

do politik k prosazení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dosažení cílů Mezinárodního 

ujednání o lesích (IAF).  
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Úmluva OSN o desertifikaci 

Mezi další úmluvy s významem pro ochranu lesa a jeho trvale udržitelné využívání 

patří Úmluva OSN o desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo 

desertifikací, zejména v Africe. Tato úmluva uznává funkci lesů jako zásadní v boji proti 

desertifikaci, tedy degradaci půdy s tím, že mezi takovou degradaci půdy řadí i snížení nebo 

ztrátu biologické nebo ekonomické produktivity a komplexu funkcí lesů a zalesněných 

území. Úmluva UNCCD se za účelem naplnění jejích globálních cílů musí vypořádat 

s odlišnými problémy v jednotlivých částech světa a z tohoto důvodu obsahuje přílohy 

věnované jednotlivým regionům, ve kterých lze rovněž nalézt důraz na opatření dotýkající 

se ochrany lesa.  

 

Na ochranu lesa bude mít vliv i koncept neutrálního stavu degradace půdy (land 

degradation neutrality - LDN) přijatý v roce 2015, v rámci něhož jsou smluvní strany 

vyzvány k přijetí dobrovolných konkrétních cílů k dosažení neutrálního stavu degradace 

půdy v závislosti na specifických národních podmínkách, přičemž mezi hodnotící kritéria 

pro dosažení LDN je zařazen vývoj v půdním krytu a vývoj v zásobách uhlíku v půdě i v 

nadzemní části, tedy včetně lesů. V roce 2017 byl přijat Strategický rámec Úmluvy UNCCD 

do budoucna na roky 2018 až 2030 (the UNCCD 2018–2030 Future strategic framework of 

the Convention). Tento Strategický rámec si klade za cíl vytvořit efektivní nástroje s 

konkrétním zaměřením na eliminaci dopadů desertifikace a degradace půdy 

(Desertification/land degradation and drought - DLDD) s tím, že jednotlivé cíle jsou 

zaměřeny na trvale udržitelné využívání půdy a ochrana lesů bude v tomto kontextu 

utvářena Doporučujícími pokyny pro odpovědnou správu držby půdy, rybářství a lesnictví v 

kontextu národní potravinové bezpečnosti (the Voluntary Guidelines on the Responsible 

Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food 

Security). Úmluva UNCCD se prostřednictvím svých ustanovení zabývá důležitostí funkcí 

lesa v ochraně půdy, avšak její hlubší význam je omezen úzce pojatou definicí desertifikace, 

kterou mezinárodní společenství promarnilo příležitost přijmout  komplexní úmluvu 

zajišťující ochranu půdy. Její význam ve vztahu k lesům je rovněž limitován i faktem, že se 

zaměřuje především na oblasti postižené vážným suchem nebo desertifikací. Největší přínos 

pro ochranu lesa tak lze spatřovat v mezinárodním uznání spojitosti mezi odlesňováním a 

desertifikací, což je důležité pro prosazování trvale udržitelné užívání lesa jako důležitého 

přírodního zdroje.  
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Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin 

 

Režim Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora -CITES) uznává důležitost lesů jako jeden z ekosystémů s 

nejbohatší biologickou rozmanitostí a napomáhá k jeho ochraně prostřednictvím regulace 

mezinárodního obchodu se vzácnými druhy dřevin. V souvislosti s trvale udržitelným 

využíváním lesa a jeho ochranou má sice potenciál snížit tlak poptávky mezinárodního 

obchodu po nejvzácnějších dřevinách, stále se však nedaří v dostatečné míře Úmluvou 

CITES pokrýt komerčně využívané ohrožené dřeviny, což má především dopad na lesy 

tropických oblastí, kde dochází k neudržitelnému kácení tropických lesů. Úmluva CITES 

rovněž podporuje boj proti zločinu v oblasti lesnictví, který zahrnuje širokou škálu činností 

od nelegální těžby, přes následný nelegální export a import takto vytěženého dřeva nebo 

výrobků z něho, jelikož zavazuje státy k přijetí trestů při nedodržování pravidel 

mezinárodního obchodu s jednotlivými druhy dřevin. Nevýhody Úmluvy CITES jsou pak 

spatřovány v limitovaném okruhu nejvzácnějších dřevin na které dopadá, a rovněž je 

zapotřebí kromě zajištění legálnosti původu také zajistit, že dřeviny pochází z trvale 

udržitelných zdrojů, čehož může být dosaženo prostřednictvím posílené spolupráce s režimy 

výše uvedených úmluv. 

Za účelem zlepšení implementace, finančního zajištění a mezinárodní spolupráce 

přijala Konference smluvních stran Úmluvy CITES v roce 2013 Strategickou vizi CITES 

pro roky 2008-2020 (CITES Strategic Vision: 2008-2020). Tato vize má potenciál přispět k 

prosazování principů trvale udržitelného využívání lesa, jelikož mezi hlavní cíle zařadila 

výrazné přispění ke snížení ztráty biologické rozmanitosti a zapojení do úsilí globálně 

dohodnutých cílů, včetně posílení spolupráce s režimy ostatních úmluv, které jsou relevantní 

pro dosažení cílů Úmluvy CITES. K těmto podporovaným cílům tak budou patřit Cíle na 

ochranu biodiverzity z Aichi a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), včetně jeho cíle 15, který 

je zaměřen na ochranu a trvale udržitelné využívání lesa. Pro rozvoj režimu Úmluvy CITES 

v budoucnu tak bude nutné hledat možnosti dosažení synergie s ostatními relevantními 

úmluvami, přičemž svým zaměřením má nejblíže k režimu Úmluvy o biologické 

rozmanitosti CBD. Úmluva o biologické rozmanitosti CBD může tento režim doplnit svým 

širším zaměřením, jelikož je zacílena na obecnou ochranu biologické rozmanitosti a není 

limitována okruhem nejohroženějších druhů rostlin a živočichů. Zvláštností Úmluvy CITES 
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pak je, že se jí podařilo do určité míry prolomit zásadu suverénního práva států na kontrolu 

nad svými přírodními zdroji, když omezuje obchod s jednotlivými druhy, které mohou mít 

ekonomický přínos zejména pro rozvojové země. Úmluva CITES založena na zásadě 

„společné, i když rozdílné odpovědnosti“, což umožňuje větší efektivitu jejího fungování a 

snadnější zařazování druhů do jednotlivých příloh prostřednictvím hlasování. Naproti tomu 

Úmluva o biologické rozmanitosti je postavena na těchto principech, avšak i přes menší 

efektivitu může do svého rozhodovacího procesu zahrnout ekonomické a sociální hlediska.  

 

C1. Jaké jsou hlavní nástroje k prosazování ochrany a trvale udržitelného užívání 

lesů na celoevropské úrovni? 

 

V celoevropském kontextu je hlavním nástrojem k prosazování ochrany a trvale 

udržitelného užívání lesa Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (the Ministerial 

Conference on the Protection of Forests in Europe – dále jen „Ministerská konference“), 

která je založena na politickém dialogu na vrcholné vládní úrovni vedeném za účelem 

spolupráce v rámci lesnické politiky a udržitelného lesního hospodaření mezi signatářskými 

státy. Tato platforma však svým významem má i potenciál ovlivnit budoucí vývoj globální 

právně závazné dohody o ochraně všech typů lesů pod záštitou Organizace spojených 

národů, jelikož svou činností navazuje na přijaté mezinárodní dokumenty týkající se 

udržitelného lesního hospodaření, jako jsou Principy lesního hospodaření a mezinárodní 

úmluvy na ochranu biologické rozmanitosti nebo klimatu. Za největší přínos tohoto nástroje 

je spatřováno sbližování náhledu na udržitelné lesní hospodaření prostřednictvím společných 

pan-evropských kritérií a ukazatelů udržitelného obhospodařování lesů, která jsou průběžně 

aktualizovány a naposledy v roce 2015 rozšířeny o vytvoření nástrojů pro přizpůsobení lesů 

a lesnického sektoru na změnu klimatu i přírodních podmínek. S výhledem do budoucna 

bude klíčové posílit úsilí k dosažení jednotlivých cílů obsažených ve strategickém 

dokumentu „European Forests 2020“ a především pak naplnění Ministerského mandátu k 

vyjednání právně závazné dohody o lesích v Evropě, který byl přijat již v roce 2010. 

Především by mělo dojít k navázání na výsledky činnosti Mezivládního vyjednávacího 

výboru z roku 2015, kdy se podařilo dosáhnout shody u všech věcných ustanovení o 

hospodaření v lesích, avšak nepodařilo se shodnout na institucionálním zajištění dohody, 

rozdělení hlasovacích práv, otázkách vstupu v platnosti ani na možnostech účasti 

pozorovatelů na jednání. S ohledem na potenciál významnou měrou přispět k prosazení 

globální mezinárodní dohody o lesích, mělo by být posíleno úsilí k dosažení shody i v těchto 
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otázkách a předložení dalších výstupů vyjednávání do roku 2020. Za účelem zvyšování 

spolupráce v oblasti ochrany lesa v evropském kontextu lze rovněž navázat na Protokol o 

trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném 

rozvoji Karpat, který obsahuje obecný cíl a zásady ve vztahu k zvyšování lesnatosti, 

zvětšování úlohy lesů při rozvoji venkova, podporování obnovy přírodě blízkých lesů, 

podporování společenských funkcí a kulturního dědictví lesů a dodržování plánů péče v 

chráněných územích, přičemž k tomuto může výraznou měrou přispět i Česká republika.  

 

C2. Jaké jsou právní prameny ochrany lesa a trvale udržitelného užívání lesa 

v Evropské unii a jakou úlohu hraje právní úprava ochrany životního prostředí a 

soustavy Natura 2000? 

 

Ve vztahu k ochraně a trvale udržitelného užívání lesa hraje Evropské unie vedoucí 

úlohu v přijímání odpovídajících nástrojů a právního rámce v oblasti lesnictví a je aktivní při 

prosazování ochrany lesa na mezinárodní úrovni. Jelikož oblasti lesnictví není věnováno 

žádné konkrétní ustanovení ve Smlouvě o Evropské unii ani ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie, je pro ochranu a udržitelné obhospodařování lesů charakteristické, že je 

v rámci subsidiarity prosazována v členských státech na základě sdílené pravomoci EU v 

oblastech životního prostředí, zemědělství a energetiky. S ohledem na polyfunkční význam 

lesů je tak oblast lesnické politiky EU vzájemně provázána i s politikou rozvoje venkova, 

klimaticko-energetickým balíčkem EU, strategií v oblasti biologické rozmanitosti i strategií 

biohospodářství a v širší perspektivě i se strategií Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. 

Lesnická politika EU je rovněž důležitou součástí politiky životního prostředí EU s tím, že 

její mezinárodní přesah je zajištěn tím, že si předsevzala pro rozvoj ochrany lesa začlenit 

výsledky činnosti především Fóra na ochranu lesů OSN UNFF, Ministerské konference k 

ochraně lesů v Evropě a výsledky globálních konferencí na ochranu životního prostředí.  

 

V současnosti je základním kamenem lesnické politiky EU „Nová strategie EU v 

oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“ z roku 2013, která zohlednila nové 

výzva pro lesy a společenské i politické změny s vlivem na lesnickou politiku v EU z 

předchozích 15 letech. Nová strategie EU v oblasti lesnictví tak reaguje na potřebu zajistit 

udržitelné využívání multifunkčního potenciálu lesů a propojuje strategie a plány 

financování těchto opatření v EU a členských státech s cílem učinit odvětví lesnictví 

zásadním prvkem v úsilí o ekologické hospodářství. Pro budoucí podobu lesnické politiky 
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EU tak bude důležité v co největší míře začlenit cíle z oblasti lesnictví do ostatních politik a 

to především do pravidel pro odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 

(LULUCF) v rámci politiky na ochranu klimatu, strategie EU v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2020 a provádění právních předpisů EU tvořící soustavu Natura 2000. 

V souvislosti s globálním přesahem lesnické politiky EU byl dále na celoevropské úrovni 

stanoven strategický cíl soustředit se na probíhající jednání o vytvoření právně závazné 

dohody o lesích a na celosvětové úrovni podporovat nástroj na snižování emisí z 

odlesňování a znehodnocování lesů v rozvojových zemích (REDD+), a nástroj k 

prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT).  

 

C3. Jaké jsou nástroje Evropské unie v mezinárodním boji proti nezákonné těžbě a 

k prosazení vymahatelnost práva v oblasti lesnictví?  

 

S ohledem na neúspěchy přijetí právně závazné globální úmluvy o ochraně všech 

typů lesů je důležitým nástrojem s globálním přesahem Akční plán EU pro vymahatelnost 

práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – 

FLEGT), který je založen na významném postavení EU v globálním obchodu se dřevem a 

podporuje úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení správy v oblasti lesnictví. V současné 

době jsou opatření Akčního plánu EU FLEGT prováděna na základě dvou hlavních právních 

pramenů, kterými jsou Nařízení č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz 

dřeva do Evropského společenství z roku 2005 (dále jen „Nařízení FLEGT“) a Nařízení č. 

995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 

dřevařské výrobky (dále jen „Nařízení EU o dřevě “) z roku 2010.  

 

Nařízení o dřevě je významné především tím, že představuje účinný právní nástroj 

k zamezení uvádění nezákonně vytěženého dřeva či dřevařských výrobků z tohoto dřeva 

poprvé na vnitřní trh EU a má tak potencionál přispět výraznou měrou k omezení nezákonné 

těžby dřeva a v globálním měřítku bude přispívat k zmírňování změny klimatu, na zlepšení 

stavu lesních ekosystémů a na ekonomiku produkujících zemí. Na základě nařízení FLEGT 

je pak vybudován licenční systém FLEGT, který je založen na transparentním mechanismu 

k ověřenému nakládání se dřevem prostřednictvím partnerských dohod a dobrovolných 

certifikačních systémů. Prostřednictvím licenčního systému FLEGT je tak možné především 

s rozvojovými státy s bohatým lesním bohatstvím uzavírat právně závazné obchodní 

dohody, na jejichž základě je v těchto partnerských zemích zaveden ověřený systém 
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kontroly zákonnosti za účelem udělení dřevu a výrobkům ze dřeva licence FLEGT, které 

umožnují jejich vstup na trh EU. Akční plán EU je charakterizován použitím prvků moderní 

právní regulace, kdy k uzavírání dohod dochází dobrovolně a partnerské země jsou 

motivovány k jejich uzavření z důvodu výhodnosti přístupu na trh EU, pomoci při budování 

systému vymahatelnosti lesního práva a atraktivitou licencí pro spotřebitele. Na základě 

principu soudržnosti a ucelenosti celého systému jsou pak za zákonně vytěžené považovány 

i dřevo a dřevařské výrobky splňující nároky nařízení CITES. Největší výzvou do budoucna 

je pak nejen zajistit ověření legálního původu dřeva a výrobků, ale zároveň posílit důraz na 

zavádění prvků udržitelného lesního hospodaření do podmínek licenčního systému FLEGT.  

 

C4. Jaký má klimatická politika Evropské unie vliv na ochranu a trvale udržitelné 

užívání lesů?  

 

Klíčovou úlohu v rámci politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 je 

pak začlenění oblasti LULUCF do závazných cílů ke snížení emisí, přičemž se tak oblast 

LULUCF stala poprvé v historii samostatným třetím pilířem, vedle systému EU (EU ETS) 

pro obchodování s emisemi a s rozhodnutím o společném úsilí (the Effort Sharing Decision). 

Toto zahrnutí navazuje na mezinárodní závazky EU a členských států vyplývající z Pařížské 

dohody o změně klimatu, jelikož v současné době jim Kjótský protokol ukládá, aby odvětví 

LULUCF neprodukovalo další emise, avšak tento na konci roku 2020 pozbude platnosti a je 

proto zapotřebí zavést nová pravidla zajišťující splnění mezinárodních závazků k ochraně 

klimatu Země. Zahrnutí odvětví LULUCF zvyšuje motivaci členských států ke snižování 

emisí celkově v tomto odvětví, jelikož byla členským státům poskytnuta možnost volby 

vhodných nástrojů ke splnění závazků „nulového pasivního zůstatku“ a byla za tímto účelem 

členským státům poskytnuta možnost využít flexibility. Pro překonání obav některých států 

z nepřiměřeného omezení lesního hospodaření bylo důležité zvolení referenčních úrovní pro 

započítávání pro kategorii obhospodařovaná lesní půda, jelikož jsou tak lépe zachyceny 

vlivy dynamických charakteristik lesů. S ohledem na vysokou míru propracovanosti a 

předcházející podrobnou vědeckou debatu může způsob zahrnutí LULUCF do závazných 

cílů ke snížení emisí EU sloužit i jako model pro ostatní smluvní strany, které musí plnit 

závazky z Pařížské klimatické dohody.  
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D1: Jakým způsobem je ochrana a trvale udržitelné užívání lesa začleněno do 

lesnické politiky České republiky?  

 

V České republice lesy a pozemky určené k plnění funkcí lesa představují více jak 

třetinu rozlohy České republiky a i když je lesní právo ČR považováno za nejpřísnější v 

Evropě, v budoucnu bude nutné přistoupit k přijetí efektivní právní regulace nejen k 

zajištění ochrany lesů, ale umožnit uspokojení rostoucích různorodých společenských 

nároků prostřednictvím úpravy komplexních společenských vztahů. Na mezinárodní úrovni 

Česká republika může těžit z jejího aktivního zapojení, jelikož je smluvní stranou všech 

výše uvedených mezinárodních úmluv, rovněž je zapojena do činnosti Ministerské 

konference o lesích a projevuje vlastní iniciativu pro posilování mezinárodní spolupráce v 

podobě Pražské deklarace o lesích zaměřenou na ochranu lesní biodiverzity z roku 2016.  

 

Lesnická politika a programy v České republice do značné míry ovlivňují podobu 

lesního práva v ČR, vytyčují základní cíle v oblasti lesnictví a zabývají se i vlivy jiných 

sektorů na hospodaření a ochranu lesů. Klíčovým strategickým dokumentem je Národní 

lesnický program pro období do roku 2013, jehož výsledky musí být konfrontovány s 

výsledky Národní inventarizace lesů za účelem nalezení efektivních nástrojů, které by bylo 

vhodné začlenit do nové celkové koncepce lesního hospodářství, včetně případné přípravy 

nového národního lesnického programu. Pro budoucí právní úpravu jsou stále klíčové 

Zásady státní lesnické politiky z roku 2012, které v rámci obecných východisek zdůrazňují 

potřebu přijetí nového zákona o lesích i novely zákona o myslivosti s tím, že má dojít ke 

spravedlivé rovnováze mezi zájmy vlastníků lesa a veřejnými zájmy. Na základě Strategie 

resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, z roku 2016, 

pak má být v budoucnu zajištěno zvýšení udržitelného využívání lesních pozemků, ochrany 

lesní půdy a dalších přírodních zdrojů, včetně ochrany reprodukce genofondu lesních dřevin 

a zároveň má být zvýšeno úsilí k zabránění šíření hmyzích škůdců. 

 

D2. Jaké nástroje k prosazování ochrany a udržitelného užívání lesa obsahuje 

zákon o lesích a jakým způsobem se vyrovnává se zvýšenou poptávkou po 

komplexních funkcích lesů a s novými přírodními podmínkami?  

 

Právní úprava ochrany lesa a trvale udržitelného užívání prošla na území České 

republiky dlouhým historickým vývojem a v současné době je založena na lesním zákoně z 
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roku 1995, který navázal na společensko-ekonomický vývoj po roce 1989, avšak v současné 

době neodpovídá zvyšující se poptávce společnosti po komplexních funkcích lesů a nabízí 

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

souvislosti na antropocentrické pojetí kategorizace v zákoně o lesích vyplynula především 

potřeba zavést novou kategorizace lesů, která by lépe odrážela polyfunkční potenciál lesů, 

přičemž by celospolečenské funkce lesů byly promítnuty do ekonomického rámce lesního 

hospodářství a byly by stanoveny ekonomické nástroje k pokrytí zvýšených nákladů 

vlastníkům lesa a dalším oprávněným subjektům. I když ve srovnání se zemědělskou půdou 

zásahy do struktury pozemků určených k plnění funkce lesa nedosahují takové intenzity, je 

důležité brát v potaz, že s ohledem na provázanost lesních ekosystémů může i zábor malého 

rozsahu mít vliv na fungování lesních ekosystémů.  

 

Ve vztahu k povinnostem a právním prostředkům při lesním hospodaření a ochraně 

lesa jsou pak na celostátní úrovni výchozím koncepčním nástrojem oblastní plány rozvoje 

lesů s tím, že v blízké budoucnosti je žádoucí novelizovat vyhláškou č. 83/1996 Sb., o 

zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, za účelem 

reakce na změnu přírodních podmínek a umožnění provádění opatření jako je například 

rozšíření výčtu vhodných tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, které lépe snášejí 

předpokládané účinky klimatických změn nebo snížení doporučené doby obmýtí pro 

smýcení lesních porostů za účelem zabránění vzniku přestárlých a snadno zranitelných 

lesních porostů.  

 

Právní úprava ochrany lesa rovněž bude muset v budoucnu reagovat na opakované 

extrémní klimatické podmínky a související jevy v podobě přemnožení hmyzích škůdců 

vedoucích ke kalamitnímu stavu v lesích na části území České republiky. V tomto ohledu 

bylo v roce 2018 významné přijetí novely vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní 

stráže, jenž zohlednila nové vědecké poznatky a nově definovala stavy populační hustoty 

hmyzích škůdců lesních porostů, rozšířila výčet kalamitních hmyzích škůdců o lýkožrouta 

severského, který byl doposud považován za okrajového škůdce a především definovala 

kalamitu regionálního nebo celostátního rozsahu, u které lze přistoupit k opatřením podle 

právních předpisů upravujících krizové řízení. V důsledku přemnožení hmyzích škůdců 

lesních porostů v současné době lze očekávat, že Ministerstvo zemědělství bude využívat 

možnosti dané lesním zákonem a vlastníkům lesa bude znovu uloženo zpracování 
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nahodilých těžeb v určitém termínu nebo bude dokonce nařízeno dočasné zastavení 

úmyslných těžeb, přičemž je zapotřebí rozšířit možnosti vzniklou újmu kompenzovat.  

 

Tradičním institutem právní úpravy ochrany lesa a v tomto ohledu především trvale 

udržitelného užívání lesa je obecné užívání lesa obsažené v zákoně o lesích, jehož význam 

roste spolu s narůstající celospolečenskou poptávkou po využívání funkcí lesů a nutností 

najít kompromisní řešení pro uspokojení všech zájmů na užívání lesa. Problematickou 

oblastí zůstává právní úprava obecného užívání lesů, jelikož vzrůstající poptávka po 

ekosystémových službách lesů ze strany společnosti vede i k většímu veřejnému užívání 

lesů, avšak v tomto směru vlastníkům není poskytována přiměřená kompenzace, což vede ke 

snahám vlastníků omezit obecné užívání lesa a zároveň nejsou stanoveny konkrétní limity 

pro jeho ohraničení, jako je například množství nasbíraných plodů nebo klestí pro vlastní 

potřebu. 

 

D3. Jaký je význam zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o myslivosti 

pro ochranu lesa a trvale udržitelné užívání lesa?  

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny představuje soubornou právní úpravu zajišťující 

nejen zvláštní ochranu územní a druhovou, ale i celkovou ochranu veškeré přírody a krajiny, 

rostlinstva, živočišstva i prvků neživé přírody. Cílem právní úpravy je pak udržení a obnova 

přírodní rovnováhy v krajině, přírodních hodnot a především pak zajištění šetrného 

hospodaření s přírodními zdroji, za předpokladu zohlednění hospodářských, sociálních a 

kulturních potřeb obyvatel. Význam zákona o ochraně přírody a krajiny spočívá především v 

tom, že se zaměřuje na udržení a obnovu environmentálních funkcí lesa a zajišťuje šetrné 

hospodaření s lesem jako přírodním zdrojem v návaznosti na další složky životního 

prostředí. Za tímto účelem využívá širokou škálu právních institutů zajišťující ochranu lesa 

jakožto součást významného krajinného prvku, zvláště chráněného území nebo soustavy 

Natura 2000, přičemž rovněž využívá k ochraně lesa zvláštní nástroj v podobě náhrad za 

ztížení lesního hospodaření, který má přednost před náhradami podle lesního zákona s tím, 

že tento ekonomický nástroj má potenciál motivovat vlastníky k ochraně do budoucna.  

 

S ohledem na to, že myslivost není zaměřena pouze na chov a lov zvěře, ale přispívá 

i k formulaci požadavků na využití přírody, krajiny a zajištění životního prostoru zvěře, 

včetně lesů, zákon o myslivosti má potencionál výrazně přispět k trvale udržitelnému 
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užívání lesa. V rámci budoucího vývoje je nezbytné přijmout potřebnou novelu zákona o 

myslivosti, která by se především zaměřila na zvyšování početních stavů zvěře a na právní 

úpravu ve vztahu k nevyhovujícímu rozdělení práv a povinností nejen uživatelů honiteb, ale 

také vlastníků a nájemců honebních pozemků.  

 

Závěry de lege ferenda:  

 

V současné době právní úprava ochrany a trvale udržitelného užívání postrádá 

jednotný rámec, jelikož se nepodařilo prosadit přijetí globální komplexní úmluvy o ochraně 

všech typů lesů, a níže uvedené návrhy tak mohou přispět k vytvoření jednotného rámce 

pro prosazení ochrany lesa prostřednictvím prvků udržitelného rozvoje na všech úrovních a 

mohou přispět k formulaci takové globální úmluvy do budoucna.  

 

– Za účelem prosazení prvků sdílené globální odpovědnosti by bylo vhodné prosadit 

nahlížení na lesy jako na přírodní zdroj „společného zájmu“, které by umožnilo 

vznik konceptu „opatrovnického státu“, který nevykonává suverénní právo nad 

lesním přírodním bohatstvím bez omezení, ale je limitován zájmem ostatních států, 

za podmínky rovnoměrného sdílení nákladů.  

 

– S ohledem na význam mechanismu REDD+ by mělo dojít k jeho revizi začleněním 

stejných stimulačních ekonomických nástrojů pro adaptační opatření, jako tomu je v 

případě opatření ke snížení emisí. 

 

– Prostřednictvím režimů Úmluvy o biologické rozmanitosti a Úmluvy CITES by měla 

být posílena snaha o sbližování nástrojů k dosažení společných cílů s jinými režimy, 

včetně prosazení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dosažení cílů Mezinárodního 

ujednání o lesích (IAF), přičemž by měla být nalezena rovnováha mezi efektivitou 

jednotlivých nástrojů a možností do rozhodovacího procesu zahrnout ekonomické a 

sociální hlediska.  

 

– V rámci Úmluvy UNCCD by měla být nadále zdůrazněna spojitost mezi 

odlesňováním a desertifikací, a to především větším začleněním problematiky 

ochrany lesa do Strategického rámce Úmluvy UNCCD, přičemž  ochrana lesa by 
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mohla být výrazně podpořena i přijetím komplexní úmluvy k ochraně půdy, která by 

se vztahovala i na další oblasti, než oblasti postižené vážným suchem nebo 

desertifikací.  

 

– V celoevropském kontextu je pak do budoucna nejvýznamnější přijetí komplexní 

dohody o ochraně lesů v Evropě jako výsledek politického úsilí Ministerské 

konference o ochraně lesů v Evropě, jelikož taková dohoda má potenciál významnou 

měrou přispět nejen k zajištění soudržnosti lesnické politiky v Evropě, ale také k 

prosazení globální mezinárodní dohody.  

 

– Na úrovni Evropské unie by bylo žádoucí rozšířit význam Nařízení o dřevě tím, že 

bude posílen důraz na zavádění prvků udržitelného lesního hospodaření do podmínek 

licenčního systému FLEGT, jako nadstavba ověření legálního původu dřeva a 

výrobků. 

 

– V rámci klimatické politiky EU pak do budoucna bude významné prosazování 

historického začlenění odvětví LULUCF do závazných cílů ke snížení emisí, 

přičemž bude nutné zajistit kompatibilitu se závazky plynoucích z Pařížské 

klimatické dohody a případnou adaptaci právní úpravy v členských státech.  

 

– Na úrovni České republiky by především pro novou koncepci lesního hospodářství 

mělo dojít k přijetí nového národního lesnického programu, který by navázal na 

výsledky Národní inventarizace lesů a doplnil cíle Strategie resortu Ministerstva 

zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030.  

 

– Největší výzvou pro Českou republiku do budoucna je však přijetí nového zákona o 

lesích, který by reflektoval zvýšenou společenskou poptávku po komplexních 

funkcích lesů, přičemž by především mělo dojít k nové kategorizaci lesů s cílem 

zachytit polyfunkční potenciál lesů a nastavit rovnoměrné rozdělení práv a 

povinností při obecném užívání lesů prostřednictvím stanovení konkrétních limitů 

obecného užívání a poskytnutí přiměřené kompenzace vlastníkům lesa s tím, že 

s ohledem na kůrovcovou kalamitu bude muset být řešena i otázka odpovědnosti 

vlastníka lesa při neplnění povinnosti v rámci ochrany lesa.  
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– Ve vztahu k lesnímu hospodaření a ochraně lesa je žádoucí prosadit novelu vyhlášky 

č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 

hospodářských souborů, za účelem reakce na změnu přírodních podmínek a 

umožnění provádění opatření jako je rozšíření výčtu vhodných tzv. melioračních a 

zpevňujících dřevin, které lépe snášejí předpokládané účinky klimatických změn 

nebo zabránění vzniku přestárlých a snadno zranitelných lesních porostů.  

 

– Za účelem umožnění ochrany lesa a přistoupení k zásadám trvale udržitelného 

hospodaření v lesích je pak nezbytné přijmout potřebnou novelu zákona o 

myslivosti, která by se především zaměřila zvyšování početních stavů zvěře a právní 

úpravu ve vztahu k nevyhovujícímu rozdělení práv a povinností nejen ve vztahu k 

uživatelům honiteb, ale také k vlastníkům, nájemcům a pachtýřům honebních 

pozemků.  
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Seznam použitých zkratek 
 
AAU - Assigned Amount Unit - Jednotka přiděleného množství 

CBD - Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) 

CDM - Clean Development Mechanism - mechanizmu čistého rozvoje 

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí 

CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

CPF - Partnerství spolupráce o lesích (Collaborative Partnership on Forests) 

CSD - UN Commission on Sustainable Development - Komise pro udržitelný rozvoj 

DLDD - Desertification/land degradation and drought 

ERU - Jednotka snížení emisí (Emission Reduction Unit) 

EU - Evropská Unie (European Union) 

FAO - Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organisation) 

FLEGT - Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví 

(Forest Law Enforcement, Governance and Trade) 

FSC - Forest Stewardship Council 

HWP - Harvested Wood Products - výrobek z vytěženého dřeva 

IAF - Mezinárodní ujednání o lesích 

IFF - Mezivládní fórum na ochranu lesů 

IISD - The International Institute for Sustainable Development 

INDCs - Intended Nationally Determined Contributions 

IPCC - Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 

IPF - Mezivládní panel o lesích (Intergovernmental Panel on Forests) 

ITTA - International Tropical Timber Agreement 

ITTO - International Tropical Timber Organization 

IUCN - Světový svaz ochrany přírody - The International Union for Conservation of 

Nature 

JI - Joint Implementation 

LDN - Land degradation neutrality 
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Lesní zákon - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů 

LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forestry – využívání půdy, změny ve 

využívání půdy a lesnictví  

Ministerská conference - Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (the 

Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) 

MRV - Systém pro monitorování, reportování a ověřování emisí 

Národní lesnický program - Národní lesnický program pro období do roku 2013 

Nařízení EU o dřevě - Nařízení č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti 

hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky z roku 2010 

Nařízení FLEGT - Nařízení č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro 

dovoz dřeva do Evropského společenství z roku 2005 

NDC - Nationally determined contributions 

OSN (UN) - Organizace spojených národů (United Nations) 

Principy hospodaření v lesích - Právně nezávazné autoritativní prohlášení k 

principům globální dohody o využívání, ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech 

typů lesů (Non-legally Binding Non-Legally Binding Authoritative Statement of 

Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable 

Development of All Types of Forests) 

Rámcová úmluva o změně klimatu - Rámcová úmluva Organizace spojených národů 

o změně klimatu (the United Nations Framework Convention on Climate Change) 

REDD+ - Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation+ 

REDDES - Reducing Deforestation and Forest Degradation and Enhancing 

Environmental Services in Tropical Forests 

RMUs - Jednotky dalšího snížení emisí (Removal Units) 

SBSTA - Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

SCI - Významné lokality pro EU (Sites of Community Importation) 

SFC - Stálý lesnický výbor (Standing Forestry Committee) 

Směrnice o ptácích - směrnice č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků 

Směrnice o stanovištích - směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

SPAs - Special Protection Areas - Ptačí oblasti 

TFLET - The Thematic Programme on Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade  
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UNCCD - Úmluva o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat 

Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or 

Desertification, particularly in Africa) 

UNCED - Konference OSN o životním prostředí a rozvoji 

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 

UNEP - Program OSN pro životní prostředí 

UNFCCC - Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu 

UNFF - Fórum OSN na ochranu lesů, (United Nations Forum on Forests) 

VPAs - Voluntary Partnership Agreements - obrovolné dohody o partnerství 

WMO - Světová meteorologická organizace 

WPFBD - Pracovní programu pro biologickou rozmanitost lesů (Work Programme 

on Forest Biological Diversity) 

Zákon o myslivosti - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - zákon č. 149/2003 Sb., 

o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných 

druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny 
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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.  

 
 
 
 
 

Klíčová slova: ochrana lesa, trvale udržitelné užívání lesa, zákon o lesích 
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The protection and sustainable use of forests from the legal point of view 

Abstract  
 
The main goal of the dissertation is to provide a comprehensive analysis of 

fundamental sources of legal regulation of forest protection and sustainable use of forests, to 

identify main shortcomings of existing instruments and the possibilities to overcome these 

deficiencies in the future at the international level, European Union level, and the level of 

the Czech Republic. 

 

The dissertation deals first with the significance of the complex forest functions, 

through which the economic social, ecological, cultural and spiritual needs of the whole 

society are satisfied and are indispensable for all life on Earth. The legal regulation should 

strive to ensure the balanced use of forest functions by promoting the principles of 

sustainable forest management, the protection of forest functions and the general use of 

forest by the public. In view of the importance of forests beyond the borders of a state, the 

dissertation deals also with the status of the forest as a natural resource, which is 

fundamentally influenced by the principles of international and environmental law. In order 

to increase the responsibility of states for forest protection, it would help to regard forests as 

a natural resource of "common concern", the protection of which is ensured within the 

framework of the concept of "custodian sovereignty" of states. 

 

In relation to the international level, the dissertation focuses on the reasons for the 

unsuccessful efforts to adopt a global legally binding convention on the protection of all 

type of forests. It deals with non-binding strategic documents directly related to the area of 

forest protection and legally binding conventions, which have a different main focus, such as 

protection of biodiversity or the Earth's climate system, but they make a significant 

contribution to the conservation and sustainable use of forests. The International Tropical 

Timber Agreement from 2006 cannot unfortunately constitute a suitable platform for global 

forest protection as it only applies to tropical forests in the territory of the producing parties 

of the agreement. Despite these limitations the International Tropical Timber Agreement can 

serve as a basis for the future international forest governance especially thought the 

cooperation across international conventions, notably the Convention on Biological 
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Diversity (CBD) and the United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC). The most significant intersection of the international climate regime with the 

international forest protection regime is a mechanism to reduce emissions from deforestation 

and forest degradation REDD+ with the potential to reduce carbon emissions and protect 

other forest benefits while redistributing forest benefits fairly among concerned individuals. 

 

In a pan-European context, the dissertation deals with the process of achieving a 

legally binding universal convention on the protection of all types of forests in Europe 

within the scope of Ministerial Conference on the Protection of Forests. At the EU level the 

dissertation deals with the new EU forestry strategy, the EU Action Plan on Forest Law 

Enforcement, governance and trade, the inclusion of the LULUCF sector to the binding 

emission reduction targets, and with the legal regulation of Natura 2000, as they are 

essential tools for protection of the forest. 

 

Within the Czech Republic, the dissertation highlights the need to adapt the forest 

protection legislation to the growing demand of the society for the complex functions of 

forests and to create tools to address current threats, such as changing climate conditions. In 

this respect, the dissertation deals with the forestry policy of the Czech Republic and with 

the individual tools for promotion of sustainable use of forests in the Forest Act, the Nature 

and Landscape Protection Act and the Hunting Act. 

 
 

 
Key words: protection of forests, sustainable use of forests, the Forest Act 

 

 

 

 

 

 

 

 


