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Posuzovaná práce na téma „Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa z právního pohledu“ 

má celkem 230 stran, vlastní text obsahuje 530.594. Práce tak splňuje základní formální 

kritérium disertační práce, tedy minimální počet stran resp. minimální počet znaků vlastního 

textu práce, které stanoví Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě (324.000 

znaků). Práce se skládá celkem ze čtyř kapitol a nečíslovaného úvodu a závěru, anglicky a 

česky psaného abstraktu, seznamu použitých zkratek a seznamu zdrojů. Stejně tak obsahuje 

všechny další obligatorní náležitosti stanovené čl. 74 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia 

na PF UK. Z formálního hlediska tak splňuje požadavky kladené na disertační práci.   

 Aktuálnost a náročnost tématu práce. Téma práce považuji za velmi aktuální a 

vhodně zvolené pro disertační práci. Aktuálnost tématu je dána jak celkovým ekologickým 

významem lesů, zejména pak jejich schopností zadržovat vodu v krajině, tak jejich 

aktuálním stavem v ČR (kůrovcová kalamita). Jedná se tedy jednoznačně o společensky 

závažné téma, kterému je nezbytné věnovat pozornost, přičemž právním aspektům ochrany 

lesa a trvale udržitelného užívání není v české odborné právnické literatuře věnováno příliš 

pozornosti. Na úrovni disertačních prací se jedná o ojedinělé téma. K aktuálnosti přispívá 

též obsahové zaměření práce, které zdůrazňuje především mezinárodní a evropské aspekty 

tématu. Téma práce vyžaduje vedle znalosti poměrně velkého množství mezinárodních a 

evropských právně závazných i nezávazných dokumentů také znalost věcných aspektů 

zkoumané problematiky. Z hlediska metodologického práce využívá metodu analyticko-

syntetickou, kterou s ohledem na téma práce považuji za vhodně zvolenou.  

 

 

 



Hodnocení práce. Hodnocená disertační práce se skládá ze čtyř částí a nečíslovaného 

úvodu a závěru práce. V úvodu autor vymezuje českou právnickou literaturu, která se 

tématu právních aspektů ochrany les, resp. jeho trvale udržitelnému užívání věnuje. Již 

z tohoto okruhu je patrné, že téma práce je v ČR poměrně opomíjené. Dále autor stanoví 

celkem 12 výzkumných otázek, kterým se v práci chce věnovat, resp. na ně nalézt odpovědi. 

Odpovědi na tyto otázky jsou pak shrnuty v závěru práce. Na všechny výzkumné otázky 

autor v závěru práce odpovídá, byť podle mého názoru mohly být odpovědi na otázky 

vztahující se k české právní úpravě podrobnější. Dále jsou v závěru práce přehledně shrnuty 

autorovi návrhy de lege ferenda. Ve čtyřech kapitolách autor nejprve věnuje v první 

kapitole vymezení definice lesa, jeho funkcím, definici ochrany lesa a trvale udržitelného 

užívání lesa a dále vztahu principů práva životního prostředí a využívání lesa. Kapitoly 2 – 

4 se pak postupně věnují mezinárodní, evropské a národní úrovni právní úpravy 

udržitelného užívání lesa. V každé z těchto kapitol se zaměřuje na prameny a nástroje 

udržitelného užívání lesa. Práci považuji za logicky a přehledně strukturovanou. Z hlediska 

uspořádání práce postrádám dílčí shrnutí minimálně u třech stěžejních kapitol (2 – 4). 

Shrnutí a odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky vytyčeny v úvodu práce jsou společně 

s celkovými závěry práce obsaženy až v poměrně obsáhlém závěru práce.  

 

Po obsahové stránce považuji práci za zdařilou, zejména její část zabývající se 

mezinárodní a evropskou (včetně unijní) právní úpravou. Národní právní úpravě bylo 

věnováno výrazně méně prostoru a je také méně propracovaná. Nicméně význam a přínos 

práce spatřuji právě v částech pojednávající o mezinárodní a evropské úpravě užívání lesů, 

neboť právní úprava vychází primárně z poměrně velkého množství tzv. „soft“ pramenů, 

absentuje zastřešující mnohostranná úmluva, která by se ochraně lesů věnovala. Kapitola 2 

věnovaná mezinárodní právní úpravě se nejprve věnuje roli OSN při ochraně lesa, 

z dokumentů přijatých v rámci OSN je pozornost věnována především Strategickému plánu 

OSN pro lesy pro období 2017 -2030. Opominuty nejsou ani další dokumenty OSN. 

Z mezinárodních úmluv je nejvíce pozornost věnována Mezinárodní dohodě o tropickém 

dřevě, která je podrobně analyzována, upozorněno je na její klady i zápory a zejména roli 

v celosvětové ochraně lesů. Dále jsou analyzovány mezinárodní úmluvy resp. jejich 

relevantní část, které obsahují pasáže týkající se ochrany lesů, vedle úmluv věnujících se 

ochraně biodiverzity (Úmluva o biologické rozmanitosti, Úmluva CITES) je pozornost 

věnována Úmluvě o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo 

derestifikací, zejména v Africe, a především je rozebrán vztah Rámcové úmluvy o ochraně 

klimatu a souvisejících dokumentů (Kjótská protokol, Pařížská dohoda). Vždy jsou 

uváděny přínosy i zápory daného smluvního mechanismu.  

Obdobně jako rozbor mezinárodních nástrojů je koncipována též analýza evropské a 

unijní právní úpravy vztahující se k ochraně a užívání lesa. Stejně tak jako v případě 

mezinárodní právní úpravy absentuje v evropské unijní právní úmluvě závazný dokument 

věnující se všem aspektům ochrany lesa, proto i zde se autor nutně musel zabývat širším 

okruhem závazných i nezávazných dokumentů vztahujících se k ochraně lesa nebo řešící 

některé aspekty případě nástroje ochrany resp. užívání lesa. Kapitola se tak zabývá jak 

institucionálními nástroji, zejména Ministerskou konferencí o ochraně lesů a její snaze o 

uzavření závazné evropské dohody o lesích, tak evropským dohodám (Rámcová úmluva o 



ochraně a udržitelném rozvoji Karpat). V rámci EU jsou rozebrány právně nezávazné 

dokumenty, které tvoří při absenci rámcového závazného pramene práva, základy unijní 

lesnické politiky. Dále je analyzováno tzv. „Nařízení o dřevě“ a soustava Natura 2000 a její 

význam pro ochranu lesa. V neposlední řadě se autor zabývá vztahem ochrany klimatu na 

unijní úrovni a udržitelného užívání lesů. Kapitola je sice zpracována velmi pečlivě a 

pozornost je opět věnována všem podstatným dokumentů, výrazně však převažuje popisný 

styl práce. Kritický přístup autora se projevuje zejména v části věnované Soustavě Natura 

2000. Oceňuji zařazení pasáže věnované tzv. kauze Puszcza Bieowieska a roli EU v ní. 

 

Poslední kapitola nazvaná „ochrana a udržitelné užívání lesů v České republice je ve 

srovnání s předcházejícími kapitolami stručnější a autor se nevěnuje české právní úpravě 

do takové hloubky. Vedle dokumentů vytvářejících státní lesnickou politiku se autor věnuje 

především zákonu o lesích. Vedle tohoto zákona obsahuje kapitola části věnované vztahu 

ochraně lesa v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny a dále se zabývá relevantní právní 

úpravou v zákoně o myslivosti. Ze souvisejících zákonů bylo podle mého názoru vhodné 

zmínit taktéž některé instituty vodního zákona.  V analýze zákona o lesích  se autor kriticky 

vyjadřuje ke stávající kategorizaci lesů, v závěru pak v části věnované návrhům de lege 

ferenda uvádí vhodnost přijetí nové kategorizace lesů, která by více reflektovala 

polyfunkční charakter lesů. Postrádám však hlubší uvedení důvodů a výhod nové 

kategorizace, zejména pak konkrétní nevýhody stávající kategorizace. Dále je pozornost 

věnována obecnému užívání lesa, pozemkům určeným k plnění funkce lesa a hospodaření 

v lese. Autor mimo jiné upozorňuje na ustanovení lesního zákona, podle kterého se práva a 

povinnosti vlastníka lesa vztahují také na nájemce a ztotožňuje se s názorem, že byť toto 

ustanovení nereflektuje institut pachtýře v občanském zákoníku, vztahují se práva a 

povinnost také na něj. K úplnosti argumentace postrádám upozornění také na argumenty 

svědčící opačnému výkladu.  

 

Práce má standardní grafickou i jazykovou úroveň, neobsahuje téměř žádné překlepy. 

K práci s literaturou nemám žádné připomínky, prameny jsou správně citovány. Práce je 

zpracovaná na základě širšího okruhu pramenů, vedle česky psané literatury se jedná též o 

větší množství anglicky psaných zdrojů.  

Celkově považuji práci za velmi zdařilou, hodnotím především komplexní zpracování 

tématu, prostor věnovaný mezinárodní a evropské právaní úpravě a pozornost věnovanou 

vztahu ochrany lesů a změn klimatu. Určité výhrady (výše uvedené) se týkají menší 

pozornosti věnované národní právní úpravě, v některých  částech je pak práce příliš popisná. 

Oceňuje také jednoznačně specifikované výzkumné otázky a přehledně shrnuté odpovědi 

na ně.  Práce naplňuje své cíle vymezené v úvodu práce, odpovědi na jednotlivé výzkumné 

otázky jsou součástí závěru práce.   

 



Předložená disertační práce Mgr. Vojtěcha Bašného splňuje požadavky plynoucí 

z Pravidel pro organizaci studia PF UK. Práci  proto doporučuji  k  obhajobě  před 

příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce 

 

V rámci obhajoby doporučuji věnovat se těmto otázkám:  

1. Kategorizace lesů z pohledu de lege lata a de lege ferenda 

2. Jaké konkrétní právní případně ekonomické nástroje mohou přispět k řešení 

stávající tzv. kůrovcové kalamity. V souvislosti s touto otázkou prosím též o 

uvedení možných změn v právní úpravě ochrany lesa, které by mohly přispět 

k zadržování vody v krajině.  

 

 

V Praze dne 6. září 2018   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


