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Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 

 
 

Katedra práva životního prost ředí 

 

Překlad názvu anglický jazyk: 

Translation of title into English language: 

 

„Legislative requirements onto prevention of woods a nd their maintanance in 

practise threatment process of aplication“  

 
Resumé: 

 

„To define wood property management and it´s basic rules is not an easy homework. 

Public authority rather protect an opinion that good administration means to obtain least 

amount of wood. To let them still exist up to the stage of old wood /mythodological woods/. 

Qualificated public také on the other hand low obtainance as symptom of good practise. 

Most of wood management states obtained amounts lower than could be realised, 

because of ecological initiatives, that consider such amount with the main atribute of 

threatment ecological stability, of ecosysthemes towards ecological surroundings. Is not 

necessary to consider that such practise has got economical background ot he amount of 

obtained incomes and to the amount of necessary outputs. Owners in the states with 

plenty of norms in this field of prevention could reach unconcurentability status, thus 

requested amount of wood is higher than obtained by owner in their own property. That 

has further ecological and economical demands for example polutation of environment 

occured among long distanced transport of good, compatibility towards capacity. For 

improving of temporary legislative requirement and for it´s aplication should:  

- state rules for management /exploitation/ in special cathegory of preventive woods, 

where prevails preventive function of such woods, 

- to define in accordance with environmental laws manners of calculation of ecological 

loss, 

- complex acess to the problematics of stating of nonproductial functions of wood  

- (e. g. form of directive in the field of environmental laws) 

- nonproductial functions of agriculture 
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- to state in laws adequate relation among penalties for wrongful acts and sanctions 

/ecological loss, unlegal exploitation, destructions of woods/ and among cathegorie of 

wood and level of loss 

- Keep diference among wrongful acts influenced by unkeeping of rules and among 

creation destruction of special wood cathegory or of preventive woods /occurency of 

ecological loss, unlegal access to productial woods /penalty in accordance with wood 

law/ 

- Respect rule of optimalization of economical outputs out of productial wood with 

respect to owners needs /keep requirement of vitality of wood with respect to actual 

economical, climatical and ecological conditions. 

To keep the upper quidance: 

- harmonise penalty law with other european countries 

- to accurate restrictive condition onto exploitation in production woods in accordance 

with neighbour countries 

- level of exploitation let onto owners of woods 

- to motivate owners of woods to use ecological methods of exploitation 

- to reduce exploitation is preventive and special cathegory of woods 

- to reduce productial function in productial woods increas nonproductial functions“ 

 

Klíčová slova: 
 
slovo      verze český jazyk   verze anglický jazyk 
ekologická stabilita   ekologická stabilita   ecological stability 
ekosystémy    ekosystémy    ecosysthemes 
ekologické okolí   ekologické okolí   ecological surroundings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumé zpracovala dne 03.06.2011  Mgr. Gabriela Kuběnová 
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Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 

 
 

Katedra práva životního prost ředí 

 

Překlad názvu anglický jazyk: 

Translation of title into English language:  
 

„Legislative requirements onto prevention of woods and their maintanance in 
practise threatment process of aplication“  

 
Abstrakt česky 

 
Mnozí lesní hospodáři umísťují těžby v objemech, které ani zdaleka nedosahují hospodářsky 

optimálních těžebních možností. Proklamovaným důvodem tohoto postupu je nejčastěji snaha o 

přírodě blízké hospodářské způsoby, přirozenou obnovu porostů apod. Tzv. ekologické iniciativy 

považují za dobré takové hospodaření, jehož znakem je návrat ke stabilním přirozeným 

ekosystémům se současným přehlížením ekonomické přiměřenosti opatření. Není asi nutno 

zdůrazňovat, že rozdílná úroveň legislativních omezení má zásadní ekonomické důsledky, a to 

buď na výši tržeb (výše těžby) nebo na výši nákladů. Vlastníci ve státech s vysokou mírou regulace 

se tak mohou dostat do nekonkurenceschopného postavení, což se projevuje např. ve zvyšujícím 

se množství dřeva přepravovaného na velké vzdálenosti, což má další ekonomické, ale i 

ekologické důsledky např. zatěžování životního prostředí v průběhu dálkové přepravy zboží, na 

vhodné umístění využívaných zpracovatelských kapacit aj. 

 a 
 

Abstrakt anglicky 
 

Most of wood management states obtained amounts lower than could be realised, because of 

ecological initiatives, that consider such amount with the main atribute of threatment ecological 

stability, of ecosysthemes towards ecological surroundings. Is not necessary to consider that such 

practise has got economical background ot he amount of obtained incomes and to the amount of 

necessary outputs. Owners in the states with plenty of norms in this field of prevention could reach 

unconcurentability status, thus requested amount of wood is higher than obtained by owner in their 

own property. That has further ecological and economical demands for example polutation of 

environment occured among long distanced transport of good, compatibility towards capacity.             

 
 

Abstrakt zpracovala dne 31.05.2011  Mgr. Gabriela Kuběnová 
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I. Obecné pojmy, vymezení základních pojm ů    

 

Předmět ochrany 

 

Předmětem právní ochrany na tomto úseku práva životního prostředí je LES, kdy lesem se rozumí 

lesní porosty  s jejich prost ředím a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa. 

 

Všechny tyto výše uvedené prvky tvoří v jednotě jeden z nejvýznamnějších ekosystémů na území 

České republiky. Lesy příznivě působí na klimatické a vodní poměry, produkují kyslík, zachycují 

prach a jiné škodlivé látky z ovzduší, chrání půdu před větrnou a vodní erozí, tlumí hluk, jsou 

přirozeným prostředím pro mnohé druhy rostlin a živočichů. Slouží lidem k rekreaci a odpočinku. 

 

Celkově lze tedy veškeré funkce tohoto ekosystému dělit na tzv. funkce produkční  (hospodářské) 

a mimoprodukční (ekologické). Funkce produkční je u lesa zastoupena zejména a především 

tvorbou dřevní hmoty. Mimoprodukční pak např.výše zmíněnou rekreací obyvatelstva, kdy celkově 

a na celkové hodnotě lesa mají pak tyto převažující podíl. 

 

Les je pak předmětem právní ochrany přírody a krajiny celkově také z toho důvodu, že samotný les 

je významným krajinným prvkem . A protože každý les plní nikoliv samostatně, ale zároveň a 

současně výše uvedené funkce produkční a mimoprodukční, nelze ekologickou ochranu lesů 

uplatňovat jen na některé lesy. Proto se cestou kategorizace lesů, o níž bude pojednáno podrobně 

později, vytvářejí předpoklady, aby se u lesů ochranných a lesů zvláštního určení, u nichž je dán 

veřejný zájem na ochraně životního prostředí a kdy tento je pak nadřazen produkčním funkcím, 

uplatňoval zvláštní režim ochrany mimoprodukčních funkcí lesa. 

 

Z laického a vizuálního pohledu, je poměrně snadné identifikovat např. vzrostlou smrkovo-bukovou 

kulturu na pozemku jako les. Potažmo tedy jako významný krajinný prvek, samostatný a 

identifikovatelný ekosystém. Z vizuálního pohledu na vzrostlý les je pro nás irelevantní zda se 

tento nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa či nikoliv. Avšak z pohledu právního jiné 

pozemky ani nemohou být lesem a to ani v případě, že by se na nich nacházely porosty lesních 

dřevin, jak je tomu mnohdy u zemědělských pozemků dočasně neobdělávaných, které se jen 

samovolným zalesněním staly lesem. Tyto pozemky se však nestávají pozemky lesními, aniž by 

zároveň nedošlo k jejich odnětí ze zemědělského půdního fondu. V pochybnostech, zda se jedná o 

pozemek určený k plnění funkcí lesa, vždy rozhoduje příslušný orgán státní správy. 
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Příčiny ochrany  

 

Prameny právní úpravy 

Právní ochrana lesa, jakožto složky životního prostředí, je v České republice vtělena do těchto 

pramenů práva. 

 

Základním pramenem ochrany lesa je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm ěně a dopln ění 

některých zákon ů (lesní zákon) , ve znění pozdějších předpisů. 

 

Z právních předpisů přímo navazujících na lesní zákon je třeba uvést zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění (právní režim les ů jako významných krajinných 

prvk ů a lesy v chrán ěných územních a v územních systémech ekologické sta bility ). 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Pokud jde o právní ochranu lesů v ochranných pásmech 

zdroj ů vody a v chrán ěných oblastech p řirozené akumulace vod . 

 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (honební pozemky, snižování stavu zv ěře v honitb ě) a 

zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, 

o níž bude dále v této práci podrobněji pojednáno. 

 

Další právní předpisy  na tomto úseku právní ochrany mají většinou formu vyhlášek Ministerstva 

zemědělství a jsou vydávány na základě zmocnění obsažených ve výše uvedeném lesním zákoně. 

Zejména jsou to tyto vyhlášky: 

 

- vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, 

- vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů, 

- vyhláška č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 

produkčních funkcích lesa, 

- vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při 

nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin, 

- vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 

hospodářských souborů, 

- vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, 
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- vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělování licence v lesním 

hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, 

- vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor 

služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, 

- vyhláška č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního 

hospodáře v případech, kde jeho činnost hradí stát.  

 

Právní úprava ochrany lesa v rámci Evropské unie 

 

Evropská unie na úrovni společenství zatím nemá vlastní úpravu ochrany lesa, jakožto složky 

životního prostředí. Na společné úrovni je v rámci předpisů společenství upravena zatím pouze  

ochrana lesů proti požárům  a ochrana lesů proti znečištěnému ovzduší se speciálním důrazem na 

ochranu zvláště vybraných lesních ekosystémů v rámci ochrany přírody. 

 

Samostatná právní úprava ochrany lesa, jakožto složky životního prostředí je ponechána 

v kompetenci každého jednotlivého členského státu spole čenství .  

 

1) Nařízení EHS /2158/92, jímž se zakládá systém ochrany lesa proti požárům. Bylo v rámci 

Evropské unie přijato zejména z důvodu zvýšení právní ochrany lesa proti požárům a následnému 

snížení počtu a rozlohy požáry zničených území. V daném nařízení je kladen důraz na péči o lesní 

ekosystémy a na zabezpečení různých funkcí, které mají lesy v zemědělských oblastech. 

 

2) Nařízení EHS/3528/86, jímž se stanovuje schématické provádění ochrany lesa proti 

znečištěnému ovzduší. V odborné literatuře se toto nařízení často označuje za jakousi formu 

„metodického pokynu“ členským státům společenství, jak postupovat při periodických inventurách 

poškození lesních porostů a při zřizování sítě vzorovacích bodů pro tyto účely. 

 

Mezinárodn ěprávní dokumenty na tomto úseku ochrany a mez.spolu práce 

 

K nejvýznamnějším mezinárodním konferencím na nichž byla řešena problematika hospodaření 

v lesích a celkové sjednocování legislativy na tomto úseku, patří konference OSN o životním 

prost ředí a rozvoji v Rio de Janeiru,  kde byl přijat tzv. rámcový dokument nazvaný Principy 

hospodaření v lesích. Tento mezinárodní dokument není právně závazný, avšak je důležitým 

vodítkem pro všechny státy světa, při sjednocování své legislativy. 
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Dále se touto problematikou zabýval také světový summit o trvale udržitelném rozvoji 

v jihoafrickém Johannesburgu  konaný v roce 2002, kde byly v rámci Implementačního plánu 

zformulovány i závazky k ochraně lesů.  Čl. 43 kapitoly IV Ochrana a management přírodních 

zdrojů, zavazuje signatáře především k podpoře uchování, ochrany a udržitelného využívání lesní 

biodiverzity. Dále signatáře plánu zavazuje vypracovat iniciativy na omezení odlesňování a 

podniknout kroky v oblasti vnitrostátního vymáhání práva v otázce lesů a v oblasti nezákonného 

mezinárodního obchodu s lesními produkty včetně lesních biologických zdrojů. 

 

Spolupráce České republiky s ostatními zem ěmi 

 

Česká republika spolupracuje na ochraně lesů v rámci dvoustranných smluv zejména se 

sousedními evropskými zeměmi a to především Polskem, Slovenskem, Německem a Švýcarskem. 

 

Právní nástroje ochrany životního prost ředí 

 

V rámci ochrany lesa se na úseku a v rámci práva životního prostředí uplatňují zejména tzv. 

administrativn ě-právní nástroje ochrany . Z části jsou pak doplňovány prostředky koncep čními  

jako je např. lesní plánování a prostředky ekonomickými  (tj. poplatky za odnětí lesních pozemků, 

podpory a náhrady). 

 

Samostatný odstavec je nutno také věnovat samotné kategorizaci lesů, neboť již samotná 

kategorizace les ů je významným činitelem v rámci právní ochrany lesa.  

 

Situace v České republice z hlediska kategorizace lesů v roce 2000 

 

Lesy hospodářské   76,7 % 

Lesy ochranné     3,5 % 

Lesy zvláštního určení 19,8 % 

 

1) Kategorizace lesů dle § 6 až 9 lesního zákona. Lesy se člení do tří kategorií: lesy 

ochranné, lesy zvláštního ur čení a lesy hospodá řské , kdy do kategorie lesů ochranných jsou 

dále řazeny lesy na mimořádné nepříznivých stanovištích, jako jsou např. strže, rašeliniště, 

výsypky, vysokohorské lesy pod horní hranicí stromové vegetace, lesy na exponovaných 

hřebenech a lesy klečové.  Do kategorie lesů zvláštního určení ze zákona patří lesy, které nejsou 

lesy ochrannými avšak nacházejí se v pásmech vodních zdrojů I.stupně, v ochranných pásmech 

zdrojů léčivých a stolních minerálních vod a lesy na území národních parků a národních přírodních 
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rezervací. Dále řadíme to výše uvedené kategorie lesů zvláštního určení taktéž lesy, u nichž je 

veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa, a kdy tento je tak nadřazen samotné funkci 

produkční, jako jsou např. lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy na území 

přírodních rezervací a přírodních památek, lesy lázeňské a příměstské. 

 

Lesy pokrývající největší část území České republiky jsou jednoznačně lesy hospodářské, k nimž 

se řadí i všechny ostatní lesy, které nejsou zařazeny do lesů ochranných nebo lesů zvláštního 

určení. 

 

Samostatně lze pojednat také o lesích pod vlivem imisí.   Tyto však netvoří žádnou zvláštní 

kategorií lesů a vyskytující se v rámci všech tříd výše uvedených kategorií lesů.  Dále jsou pak 

řazeny do čtyř pásem ohrožení a to dle stupně jejich zatížení imisemi. 

 

Ochrany lesa 

 

Ochrany lesa v rámci současné právní úpravy v České republice sleduje se zaměřuje zejména 

těmito směry: 

 

- ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

- ochrana lesa při hospodaření v lesích, 

- ochrana lesa před škodlivými činiteli, 

- ochrana lesa při obecném užívání lesů. 

 

Kdy při samotné ochraně lesních pozemků a v rámci jejich právní ochrany je upravena povinnost 

využívat pouze k plnění funkcí lesa. V souladu se zněním § 2 písm. d) se hospodařením v lese 

rozumí obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění 

funkcí lesa. Jde o všechny činnosti, které je povinen provádět v souladu se zákonem vlastník lesa 

sám nebo v součinnosti s jinými osobami, většinou s ledním hospodářem a příslušnými orgány 

státní správy lesa. Stejná práva a povinnosti při hospodaření v lese, která má vlastník, má i 

nájemce, popřípadě podnájemce lesa, pokud smlouvou s vlastníkem nebo nájemcem není 

stanoveno něco jiného (§ 58 odst. 1 lesního zákona).  Nájem a podnájem lesa ve státním 

vlastnictví za ú čelem hospoda ření v lese zákon nedovoluje (§ 5 odst. 1 lesního zá kona).   Pro 

veškerá jiná využití lesa k jiným účelům, je toto možno pouze v tzv. veřejném zájmu a 

s příslušným povolením orgánu státní správy.  
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Ochrana lesa při hospodaření lesích znamená, že na způsobu a celkové úrovni hospodaření 

v lesích do značné míry závisí zachování a stav lesa, tedy i to, zda les bude plnit produkční i 

mimoprodukční funkce. Hospodaření v lesích je zejména s ohledem na potřebu ochrany životního 

prostředí veřejným zájmem.  Není proto ponecháno na svobodné vůli vlastníků lesa, ale jsou pro 

ně stanovena právně závazná pravidla; jejich dodržování je státem kontrolováno a porušování 

sankcionováno. Hospodaření v lesích tak tvoří nedělitelnou součást ochrany lesa, což se odráží i 

v právní úpravě. Samotný § 11 odst. 2 lesního zákona stanovuje,že vlastník je při hospodaření 

v lese povinen usilovat, tak aby funkce lesa byly zachovány (plně, rovnoměrně a trvale) a aby byl 

zachován genofond lesních dřevin (při souběžné povinnosti nepoškozovat hospodařením v lese 

zájmy jiných vlastníků). 

 

 

Koncep ční nástroje uplat ňované p ři ochran ě lesa 

 

Koncepční nástroje ochrany na tomto úseků tvoří především lesnické plány. Dále pak oblastní 

plány rozvoje lesy, lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy. Podrobnosti o 

zpracování těchto plánů obsahuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování 

oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, výše zmíněná.  

 

 

Oblastní plány rozvoje les ů jsou pak na tomto úseků metodickým nástrojem státní lesnické 

politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích v souladu se zněním § 23 odst. 1 zákona o 

lesích. Lesní hospodá řské plány  jsou pak určeny pro potřeby jednotlivých vlastníků lesa, kteří 

také sami hradí náklady na jejich zpracování. Tyto jsou zpracovávány zpravidla na 10 let a musí 

být zpracovány pro všechny lesy ve vlastnictví státu. Vlastníci menších lesů se pak mohou 

dobrovolně rozhodnout  pro hospodaření podle těchto plánu pokud mají lesy v jejich vlastnictví 

výměru větší než 50 ha. 

 

Závazným ukazatelem plánu po schválení tohoto příslušným orgánem státní správy je vždy 

maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově 

porostů. U státních lesů a lesů ve vlastnictví obcí je dále závazným ukazatelem minimální plošný 

rozsah výchovných zásahů v porostech nad 40 let věku.  

Ostatní ukazatelé těchto plánů jsou pouze doporučením pro vlastníka či nájemce lesa, a tyto může 

tento brát spíše jako jakousi dobrou radu pro úspěšné hospodaření v lese. 

 

Lesní hospodá řské osnovy 
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Jsou určeny jak pro obecní, tak pro soukromé lesy o výměře menší než výše uvedených 50 

ha,pokud si jejich vlastník nenechá dobrovolně zpracovat lesní hospodářský plán. Samotné 

zpracování těchto osnov zadává a osnovy schvaluje příslušný správní úřad. Náklady na toto 

zpracování hradí stát. Osnova se pro vlastníka stává závaznou tím, že ji protokolárn ě převezme , 

kdy z těchto osnov je přednostně závazný údaj o celkové výši těžeb a pro vlastníky lesů nad 3 ha 

též údaj o podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pokud vlastník odmítne 

osnovu převzít, je při hospodaření v lese rzán zákonem, prováděcími předpis a pokyny odborného 

lesního hospodáře. Ten a příslušný orgán státní správy lesa se řídí údaji obsaženými ve schválené 

osnově, zejména při vyřizování žádosti vlastníka lesa o těžbu dříví. 

 

Administrativn ě-právní prost ředky 

 

Na úseku právních prostředků ochrany lesa zaujímají také tyto administrativně-právní prostředky 

své místo. Patří a řadí se k nim zejména povinnosti vlastníků lesa, popř.dalších osob, ve spojení 

s provozováním hospodaření v lesích. 

 

Povinnosti takto vymezené lze dále dělit na: 

- povinnost obnovy a výchovy lesních porost ů, 

- povinnost dodržování pravidel p ři těžbě dříví a při lesní doprav ě, 

- povinnost dodržování pravidel hospoda ření v lesích ochranných a lesích zvláštního 

určení, 

- povinnost vedení evidence. 

 

Samostatně lze pak podstatu povinnosti obnovy a výchovy lesních porostů spatřovat ve znění § 31 

lesního zákona, kdy vlastník je ze zákona zavázán obnovovat porosty vhodnými dřevinami a 

vychovávat je ve stanovených časových termínech soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, 

zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa. Z dlouhodobého hlediska pak k zajištění 

trvalého uchování funkcí lesa směřuje tato povinnost v širším pohledu také k povinnému 

zalesňování holin na lesních pozemcích do dvou let od jejich vzniku a povinnost vypěstovat 

(zajistit) nově vysázené porosty do sedmi let od vzniku holiny, tj.do stavu, který již zpravidla 

umožňuje jejich přirozený vývoj bez nutnosti další intenzivní péče. 

 

Výše zmíněná vyhláška Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., stanovující podmínky a postup 

pro uznávání reprodukčního materiálu a pro nakládání s tímto materiálem, při obnově lesa a 

zalesňování v souladu se zněním § 29 a § 30 lesního zákona zakotvují také další nezbytné 
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předpoklady pro úspěšnou a žádoucí obnovu lesních porostů. Se samotnou obnovou lesních 

porostů souvisí získávání a používání kvalitních semen a sazenic lesních dřevin, které je 

předpokladem pro žádoucí a úspěšnou obnovu lesních porostů. Semena pak mohou být získávána 

jen z uznaných lesních porostů nebo uznaných výběrových stromů. 

 

Povinnost vlastníka lesa dodržovat pravidla při těžbě dříví a při lesní dopravě, kdy zákon výslovně 

zakazuje provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let, pokud není příslušným 

orgánem státní správy lesa povolena výjimka, je jedna ze stěžejních povinností spojených 

s hospodařením v lesích celkově.  Pokud by vlastník lesa prováděl mýtní těžbu v porostech 

mladších 80 let, dopouštěl by se jednoznačně tzv. úmyslné těžby v lese prováděné bez souhlasu 

příslušného orgánu v rozporu se závaznými údaji lesního hospodářského plánu či převzaté 

osnovy. V lesích, v nichž vlastník nehospodaří dle schváleného plánu nebo osnovy, lze vždy 

provádět těžbu dříví pouze se souhlasem odborného lesního hospodáře a při větší těžbě se 

souhlasem příslušného orgánu státní správy lesa. 

 

Dále je v souladu se zněním § 33 lesního zákona vlastníkům lesa ukládána povinnost přednostně 

provádět těžbu nahodilou vedoucí k zajištění ochrany lesa před škůdci. Za nahodilou těžbu se 

považuje např. odstraňovat z lesních porostů suché, nemocné a poškozené stromy a odstraňovat 

následky lesních kalamit. Usměrňováním lesní dopravy se sleduje především ochrana lesních 

pozemků a lesních porostů před nešetrným provozováním této činnosti v souladu se zněním § 34 

odst.1 a 2 lesního zákona. 

 

Pravidlo dodržování pravidel hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního určení je 

zakotveno mezi povinnostmi vlastníků lesa zejména s ohledem na mimořádný význam 

mimoprodukčních (ekologických) funkcí těchto lesů. Provádí se tam také zcela odlišný způsob 

hospodaření než je obvyklý v lesích hospodářských a to tak, aby nebyly ohroženy hlavní funkce 

těchto lesů. Důraz je tady samozřejmě kladen na sloho ohroženy. Aby dané ekologické funkce 

nebyl vůbec ohroženy, natož jakkoliv zjevně narušeny či porušeny. Proto lze na hospodaření 

v těchto lesích v souladu se zněním § 36 lesního zákona uplatnit zcela odchylná pravidla, zejména 

pokud jde o velikost a rozsah mýtní těžby tam prováděné. Takováto opatření pak mohou být 

obsahem jak lesního hospodářského plánu, tak osnov či je samostatně a zvlášť stanovuje orgán 

státní správy lesa při své rozhodovací činnosti. Vlastníci těchto lesů jsou pak povinnosti hospodařit 

tak, aby všechny ochranné či jiné zvláštní funkce těchto lesů byly zcela zachovány. Za tímto 

účelem jsou také povinni strpět omezení při hospodaření, jakož i splnit opatření uložená jim 

orgánem státní správy lesů. Za omezení v hospodaření v lese a za provedení uložených opatření 

přísluší vlastníku náhrada .  
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Vedení lesní hospodářské evidence je další z povinností a předmětem této evidence je zachycení 

stavu plnění závazných ukazatelů plánu. Vést evidenci o provedené (či prováděné) obnově lesa 

v jednotlivých porostech. Tato povinnost vlastníka je vynutitelná a tento je povinen dané souhrnné 

údaje ze své evidence předávat každoročně orgánu státní správy lesa. 

 

Ekonomické nástroje 

 

Dle platné právní úpravy v České republice jsou mezi tyto ekonomické nástroje právní ochrany 

lesa, jakožto významného krajinného prvku, řazeny především prostředky na podporu výsadby 

minimálního podílu zpevňujících a melioračních dřevin při obnově lesních porostů v souladu se 

zněním § 24 odst. 2 lesního zákona. Dále pak náhrady zvýšených nákladů vlastníkům lesů 

ochranných a zvláštního určení, které ji vzniknou plněním zvláštních ochranných opatření v těchto 

lesích v souladu se zněním § 36 lesního zákona.  Při hospodaření v lesích mají tyto nástroje 

s ekonomickým podtextem zejména podpořit zájem vlastníků lesa na plnění zákonem jim 

uložených povinností. Dále mají kompenzovat ztráty vlastníků, které těmto vznikají z opatření, jimiž 

dochází k omezení produkční funkce lesa ve prospěch funkce mimoprodukční.  

 

Vlastníku lesa je uložen největší díl všech povinností péče o tento významný krajinný prvek, a 

tento má také hlavní díl odpovědnosti za ochranu lesa při své hospodářské činnosti v něm i mimo 

ni. Hospodaření v lese je pak vlastník lesa povinen vždy provádět v součinnosti s odborným 

lesním hospodá řem. 

 

Odborný lesní hospodá ř 

 

Je to fyzická či právnická osoba, která je touto činností pověřena a obdržela příslušnou licenci dle 

lesního zákona. Vlastník lesa má zákonné právo si danou osobu zvolit. Tuto zákonnou možnost 

volby odborného lesního hospodáře s ním bude vlastník v součinnosti postupovat, má tento 

samozřejmě pouze v rámci okruhu osob, které splňují všechny odborné předpoklady. Samozřejmě 

je zde i možnost, že zákonné odborné předpoklady a praxi splňuje i vlastník lesa mám osobně a 

pak má tedy plné právo si tuto funkce ve svém lese vykonávat sám. Úloha odborného lesního 

hospodáře spočívá zejména v zabezpečení odborné úrovně hospodaření v lese v souladu se 

zákonem tak, aby byl chráněn veřejný zájem na zachování lesa.  

 

Ochrana lesa p řed škodlivými činiteli 

 



 19

V souladu se zněním § 2 písm. c), f) a g) lesního zákona jsou těmito škodlivými činiteli v lese 

škodlivé organismy (původci chorob lesních porostů, rostlinní a živočišní škůdci těchto porostů), 

nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory způsobující poškození lesa. 

Ochrana lesa před všemi výše uvedenými škodlivými činiteli je tak řazena mezi jednu ze 

základních povinností vlastníka lesa. To bylo zřejmě důvodem pro zařazení ochrany lesa před 

škodlivými činiteli přímo do části zákona zabývající se hospodařením v lese.  Známe jsou např. 

napadení porostů kůrovcem,které v některých lokalitách v minulosti dosahovaly až kalamitních 

rozměrů. A i když samotná prevence v porostu prováděná vlastníkem lesa či nájemcem porostu 

neovlivňuje ekonomické výsledky hospodaření, má však mnohem širší dopad na životní prostředí 

jako celek. 

Prvořadou povinností vlastníka porostu je vždy zajišťovat prevenci, spočívající v provádění 

opatření, jimiž by se předcházelo a celkově tak zabraňovalo působení škodlivých činitelů na les. 

Sám zákon ve svém § 32 spatřuje zajišťování prevence zejména v povinnosti vlastníka: 

- zajišťovat a evidovat už samotný výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi způsobených škod 

s tím, že při zvýšeném výskytu škodlivých činitelů musí vlastník informovat příslušný orgán státní 

správy lesů a provést nezbytná opatření, 

- zabraňovat vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, 

- provádět opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů, ale též 

- zvyšovat samotnou odolnost a stabilitu lesa např. vhodnou druhovou skladbou dřevin, 

používáním vhodných způsobů obnovy a výchovy porostů a dalšími opatřeními. 

 

V okamžiku, kdy dojde ke vzniku mimořádné situace, vzniku nepředvídaných škod v lese (např. 

kalamity, přemnožení škůdců apod.), je vlastník povinen provést bezodkladná opatření k jejich 

odstranění nebo ke zmírnění následků. Za tímto účelem mu může orgán státní správy lesů nařídit, 

aby provedl některá v zákoně vyjmenovaná opatření, např. zastavil jiné těžby v zájmu urychleného 

provedení těžeb kalamitních nebo povést zásah potřebný k zastavení šíření chorob či k hubení 

škůdců v souladu se zněním § 32 odst. 2 lesního zákona. Samotná lesní zvěř může taktéž 

způsobit nezanedbatelné škody na lesních porostech a pak je povinností vlastníka, příp.uživatelů 

honiteb a orgánů státní správy lesů provádět opatření k zajištění minimalizace těchto škod. Jde 

např.o oplocování ploch s obnovenými porosty, o opatření ke snížení počtu přemnožené zvěře 

v honitbě v rámci mysliveckého hospodaření. 

 

Vlastník je též povinen chránit les před znečišťujícími látkami, které by mohly uniknout nebo 

vzniknout při hospodaření v lese např. při používání nevhodných látek a přípravků. Proto je 

povinen používat v lese biologicky odbouratelné oleje (k mazání řetězů motorových pil) a 

hydraulické kapaliny šetřící životní prostředí.  
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Dále v souladu se zněním vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb. je možné vymezit 

další povinnosti a činnosti, jež by mě vlastník lesa provádět v rámci zabezpečení ochrany lesa proti 

některým škodlivým činitelům. Vlastník je povinen zabezpečit ochranu lesa před hmyzími škůdci, 

zvlášť pak před škůdci kalamitními, ochranu lesa před škodami způsobenými zvěří a před 

ostatními živočišnými škůdci a před houbovými chorobami lesních dřevin. Zvláštní důraz je zde 

kladen na používání přípravků na ochranu rostlin, neboť pro ochranu lesa mohou být použity 

pouze schválené přípravky. To odpovídá požadavkům obsaženým v zákoně č. 147/1996 Sb., o 

rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, který přímo upravuje podmínky schvalování 

(registrace) a zacházení s chemickými  biologickými přípravky na ochranu rostlin. 

 

Lesní zákon pak ve svém § 21 odst.1 přímo ukládá právnickým a fyzickým osobám, které při své 

činnosti používají nebo produkují látky poškozující les a les ohrozí neb poškodí, povinnost 

provádět opatření k zabránění nebo zmírnění jejich škodlivých následků.  

 

Sankce za nedodržení tohoto ustanovení zákona není stanovena jinak než prostřednictvím 

náhrady škody. Samozřejmě, že se vlastník při své činnosti nevyhne ani dodržování povinností 

stanovených na úseku ochrany ovzduší, protože značná část výše zmíněných činností je spojena 

se znečišťováním ovzduší. A každý vlastník lesa tak musí dbát dodržování povinností stanovených 

provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší. 

 

 

Institut obecného užívání les ů 

 

V rámci ochrany lesa je uplatnění právního institutu obecného užívání lesa faktorem značně 

ovlivňujícím samotnou podstatu ochrany lesa, jakožto významného krajinného prvku. 

 

V České republice je v souladu se zněním § 19 odst. 1 tento institut pojat a spojen s právem 

každého vstupovat do lesa, sbírat v n ěm lesní plody a suchou klest . 

 

Je to po věky užívané a tradiční právo veřejnosti užívat lesy a dnešní znění § 19 odst. 1 bylo 

s nepodstatnými změnami převzato z předchozích lesních zákonů platných na našem území. 

Z právního hlediska má tento institut sám o sobě povahu věcného břemene vzniklého ze zákona a 

vlastník lesa má povinnost jeho výkon trpět bez nároku na náhradu. 
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Rozsah obecného užívání lesů (označovaného rovněž jako užívání lesů veřejností) je zákonem 

vymezen ta, že vstupovat nelze na místa oplocená nebo označená zákazem vstupu a sběr lesních 

plodů a suché na zemi ležící klesti lze provádět toliko pro vlastní potřebu. V neposlední řadě je 

nutné zmínit, že v rámci ochrany lesa, ale též v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti osob 

vstupujících do lesa, je orgán státní správy lesů zmocněn a to na návrh vlastníka lesa nebo sám 

z vlastního podnětu (ex offo) omezit nebo zakázat vstup do lesa. Toto opatření je však limitováno 

na dobu tří měsíců. O další tři měsíce je možno opatření následně prodloužit. 

 

Při veřejném užívání lesů dochází k jejich ohrožování a poškozování, musí právo tomuto 

nebezpečí čelit. V lesním zákoně jsou pro tento účel stanoveny povinnosti. Souhrnně jsou 

vyjádřeny tak, že každý je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesn í prost ředí a dbát 

pokyn ů vlastníka, pop řípadě nájemce lesa a jejich zam ěstnanc ů. Konkrétně jsou tyto 

povinnosti obsaženy ve znění § 20 lesního zákona jako zákazy jednotlivých specifikovaných 

činností v lese. 

 

………znění § 20  

Jedná se o zákaz: 

- rušit v lese klid a ticho, 

- provádět v lese terénní úpravy, 

- narušovat půdní kryt, 

- budovat chodníky,  

- stavět oplocení a jiné objekty, 

- těžit nebo poškozovat stromy a keře, 

- kouřit, 

- rozdělávat ohně nebo udržovat ohně a tábořit v lese mimo vyhrazené místa, 

- jezdit a stát v lese s motorovými vozidly, 

- vstupovat do míst označených zákazem vstupu. 

 

Výše uvedené zákazy byly stejně jako samotný institut obecného užívání převzaty v téměř 

nezměněné podobě z předchozích zákonných úprav. Několik zákazu ve dnešní podobě znění § 20 

lesního zákona nových, např.: 

- vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, 

- manipulace nebo doprava dříví, 

- sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, 

- jezdit v lese na kole, na koni,na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyhrazené trasy. 
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Těmito zákazy se reaguje za změny v ohrožování lesů, k nimž došlo zejména zvýšeným zájmem 

veřejnosti o využívání lesa, s ne vždy dostatečně citlivým přístupem k lesnímu prostředí a lesním 

ekosystémům celkově. 

 

V dnešním znění § 20 lesního zákona jsou tak uvedeny i některé zákazy, které se samy o sobě 

vztahují nejen na veřejnost, ale i na vlastníky lesů, nájemce lesních parcel a ostatní osoby, které 

v lese hospodaří. K těmto tzv. „absolutním“  zákazům patří odhazování hořících nebo doutnajících 

předmětů v lese, narušování vodního režimu na lesních pozemcích a hrabání steliva, pasení 

dobytka a umožňování volného výběhu hospodářským zvířatům, průhon dobytka lesními porosty a 

znečišťování lesa odpady. Z těchto zákazů pak nelze povolit výjimku. 

 

Institut veřejného užívání bývá někdy omezován částečným či úplným oplocováním lesů, a to i 

přes zákaz stanovený v § 32 odst. 7 lesního zákona. Oplocování lesa je ze zákona zakázáno a to 

pokud je toto prováděno za účelem nebo z důvodů vlastnických. Tento zákaz se však nevztahuje 

na oplocování lesních školek, oplocování z řizovaného k ochran ě lesních porost ů před zvěří 

a oplocování obor . 

 

Výjimka z výše uvedeného zákazu oplocování je možné udělit udělená vlastníkem, by pak logicky 

byla nepochopením samotné podstaty zákona a zjevně i zásahem do suverenity státu jako takové.  

Udělovat výjimky může pouze orgán státní správy lesa na návrh vlastníka l esa nikoliv tedy 

vlastník lesa samotný, což by zjevně bylo v rozporu s veřejným zájmem společnosti na ochraně 

lesa a mohlo tak oslabit ochranu práv vlastníka. 

 

Samotná povinnost dbát pokyn ů vlastníka, nájemce lesa a jeho zaměstnanců nemůže 

znemožnit výkon oprávnění ke vstupu do lesa, ale pouze jej usměrnit tak,aby se nevstupovalo jen 

do určitých míst, na nichž např. probíhá těžba dříví nebo obnova lesních porostů, a aby vstupem 

veřejnosti nebyla tato činnost narušena nebo nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob. 

 

Státní dozor uplat ňovaný p ři ochran ě lesa 

 

V této kapitole bych se chtěla detailně zamyslet a rozebrat výkon dozoru na tomto úseků státní 

správy. Samotný dozor na tomto úseků je vykonáván jak: 

- příslušnými orgány státní správy lesa v rámci své působnosti vymezené lesním zákonem 

ve znění § 51 tohoto zákona, 

- Českou inspekcí životního prostředí v souladu se zněním zákona č. 282/1991 Sb. 
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- a lesní stráží v rámci výkonu ochranné služby při obecném užívání lesa  v souladu se 

zněním ustanovení § 38, 39 a § 39a lesního zákona. 

 

Vrchní státní dozor je pak vykonáván Ministerstvem životního prost ředí v souladu se zněním § 

50 lesního zákona. 

 

Celkově se při výkonu dozorových činností prolínají pravomoci jak Ministerstva životního prostředí, 

tak ovšem i Ministerstva zemědělství České republiky. A aby nedocházelo k zásahům do 

kompetencí Ministerstva zemědělství, lze nedostatky zjištěné ze strany vrchního státního dozoru tj. 

Ministerstva životního prostředí řešit vzájemnou dohodou těchto ústředních státních úřadů příp. 

prostřednictvím vlády České republiky. Samotný výkon vrchního státního dozoru na úseku lesa je 

specifický v tom, že Ministerstvo životního prostředí při tomto nevystupuje z pozice výkonného 

orgánu státní správy lesa a ani v něm nedisponuje zvláštními prostředky pro jeho uplatňování. 

S jedinou výjimkou a to při výkonu dozoru na územích národních parků. 

 

Celkově orgány státní správy lesa a samotné Ministerstvo životního prostředí při výkonu dozoru 

sledují dodržování zákona a ostatních právních předpisů na úseku ochrany lesů a sledují, zda 

vlastníci lesa hospodaří podle schválených lesních hospodářských plánů a převzatých osnov. Na 

podkladě svých zjištění v rámci dozorové činnosti mohou orgány státní správy lesa ukládat 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků (případně i opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění 

jejich funkcí) a u hrozící škody mohou rozhodnutím omezit nebo zastavit výrobu nebo jinou činnost 

v lese až do doby odstranění nedostatků nebo jejich příčin. 

 

Pravomoci lesní stráže v rámci dozorové činnosti 

 

Lesní stáž je při výkonu ochranné služby povinna dohlížet na plnění povinností při obecném 

užívání lesů, oznamovat vlastníku (uživateli) lesa a příslušným orgánům státní správy a Policie 

České republiky zjištěné závady a škody. Dále pak taktéž zjišťovat totožnost osoby, která porušuje 

povinnosti, a ukládat pokuty za přestupky v blokovém řízení. 

 

 

Odpov ědnost 

 

Při ochraně lesa jako specifického ekosystému a zároveň významného krajinného prvku nese 

břímě odpovědnosti za zachování lesa ze zákona jeho vlastník.  K osobě vlastníka taktéž směřují 

v zákoně uvedené povinnosti k zajištění řádného hospodaření v lese a většina povinností 
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k ochraně lesa před škodlivými činiteli, a proto také většina opatření ukládaných orgány státní 

správy k nápravě zjištěných nedostatků při obnově a ošetřování lesa, i když poškození či zničení 

lesa způsobila jiná osoba než vlastníka lesa. Za samotné odstranění vzniklé ekologické újmy  

spočívající v obnově lesa odpovídá ve vztahu ke státu vlastník lesa. Náklady,které vlastník 

vynaloží na odstranění této vzniknuvší újmy na porostu, může v rámci náhrady škody uplatnit jako 

regres proti původci, pokud jím samozřejmě není on sám.  

 

Orgán státní správy lesa je pak v souladu se zněním § 57 zákona oprávněn rozhodnout o 

nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, jestliže zjistí, že vlastník lesa neplní 

podstatné povinnosti stanovené lesním zákonem a ohrožuje tím samotnou existenci lesa, potažmo 

lesy sousední.  Všechna tato blíže nespecifikovaná opatření však mohou být použita až poté, co 

sankce uložené dle § 55 zákona nebudou účinné.  

 

Celkově lez odpovědnost na tomto úseku ochrany lesa dělit na 

- odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku a 

- odpovědnost deliktní spočívající: 

  - jak v samotné odpovědnosti trestně-právní 

  - tak v odpovědnosti za přestupky dle § 53 lesního zákona, správní   

   delikty uvedené v § 54 a 55 lesního zákona 

 

Výše uvedeného přestupku se pak může dopustit fyzická osoba jen porušením vyjmenovaných 

povinností v rámci obecného užívání lesa. Dle závažnosti přestupku lze za tento uložit pokutu až 

do výše 5.000,-- Kč (např. za táboření v lese mimo vyhrazené místa), za jiné až do výše 15.000,-- 

Kč (např. za odhazování odpadků nebo za kouření v lese). Jinak zde platí zákon o přestupcích. 

  

Správního deliktu se pak na tomto úseku správního práva může dopustit fyzická osoba i právnická 

osoba (včetně vlastníka lesa) naplněním některé ze skutkových podstat těchto deliktů uvedených 

(pod sankcí uložení pokuty) ve znění § 54 a § 55 lesního zákona.  

 

Ustanovení § 56 pak obsahuje prekluzívní lh ůty  vážící na zahájení řízení a ty jsou stanoveny na 

jeden rok ode dne, kdy se příslušný orgán státní správy dověděl o porušení povinnosti, a nejdéle 

na tři roky ode dne, kdy k porušení této povinnosti došlo. Při stanovení výše pokut se pak přihlíží 

nejen závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání, ale také 

k opakovanému porušení téže povinnosti během jednoho roku, kdy lze pokutu ložit až do výše 

dvojnásobku stanovené částky. 
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V zákona o České inspekci životního prostřední  nalezneme také samostatnou úpravu deliktní 

odpovědnosti fyzických a právnických osob, které svojí činností ohrozí nebo poškodí životní 

prostředí v lesích a to ve znění ustanovení § 4 a § 6 zákona o ČIŽP. Za tyto delikty ukládá ČIŽP 

pokuty, avšak tato není oprávněna ukládat pokuty za správní delikty uvedené v lesním zákoně. 

 

Neoprávněnou těžbou dřeva a to ať už ze strany samotného vlastníka lesa nebo jiných osob 

dochází k častým porušováním zákona a naplňováním skutkových podstat správních deliktů 

uvedených v § 54 odst.1písm.c) nebo v § 55, zejména pak uvedených v odstavci 1 písm.d) a e) 

lesního zákona. Sankcí je pokuta,která se ukládá do výše jednoho milionu Kč. Při vysoké míře 

nebezpečnosti jednání pro společnosti pak dochází i k odpovědnosti trestně-právní a k naplnění 

např. skutkové podstaty § 181c trestního zákona, tj. trestného činu poškozování lesa těžbou. 

 

Na rozdíl od jiných zákonů v ochraně životního prostředí, které zakládají působnosti Inspekce při 

uplatňování odpovědnosti za správní delikty v nich uvedené, zákon o lesích tak nečiní.  V praxi 

dochází k rozdílům a v podstatě i k nesrovnalostem při uplatňování deliktní odpovědnosti 

v ochraně lesa. Inspekce může stíhat delikty uvedené v § 4 zákona č. 282/1991 Sb., které jsou 

formulovány odlišně od deliktů uvedených v lesním zákoně. 

 

Trestně-právní odpovědnost má svůj odraz v těchto trestných činech definovaných platným a 

účinným trestním zákoníkem České republiky.  

 

Jedná se o trestný čin ohrožování životního prostředí uvedený v § 181a a v § 181b trestního 

zákona a trestné činy přicházející v úvahu při uplatňování odpovědnosti za ohrožení a poškození 

lesa, kdy trestní zákon obsahuje ve svém § 181c zvláštní skutkovou podstatu  - jde o trestný čin 

poškozování lesa těžbou. Dopustí se jej každý, kdo těžbou lesních porostů v rozporu s právními 

předpisy způsobí vznik holé seče na celkově větší ploše lesa než 1,5 ha nebo celkově značné 

ploše lesa větší než 3 ha nebo proředí lesní porost pod hranicí zakmenění stanovené zvláštním 

předpisem na celkově větší nebo značné ploše lesa. 

 

Orgány státní správy na tomto úseku 

 

Na tomto úseku práva životního prostředí jsou základními orgány státní správy ochrany lesa od 

1.1.2003 tyto: 

 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

- krajské úřady a 
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- Ministerstvo zemědělství jakožto ústřední orgán státní správy (s výjimkou lesů na území 

národních parků). 

 

Ve vojenských lesích (tj.v lesích spadajících do působnosti Ministerstva obrany) vykonává státní 

správu tzv. Vojenský lesní úřad v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a krajského úřadu. 

 

V lesích národních parků je ústředním orgánem státní správa Ministerstvo životního prostředí. 

 

1. Základní práva a povinnosti v ochran ě životního prost ředí 

 

1.1 Úvod  

 

Každý má právo na p říznivé životní prost ředí 2). 

Toto právo je zaručeno v čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,  jako  

součásti ústavního pořádku České republiky. Dále je zaručeno, že „Každý  

může činit, co není zákonem zakázáno  a nikdo nesmí být nucen činit, co  

zákon neukládá“ (čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv  

a svobod). Nicméně při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani  

poškozovat životní prost ředí, přírodní zdroje, druhové bohatství p řírody  a  

kulturní památky nad míru stanovenou zákonem  (článek č. 35 odst. 3 Listiny  

základních práv a svobod). 

 

1.2  Ústava ČR 

 

V preambuli  Ústavy České republiky (dále jen Ústavy) je uvedeno, že  

občané ČR jsou „odhodláni střežit a rozvíjet zd ěděné přírodní  a kulturní  

hmotné a duchovní bohatství“ 1). Není pochyby o tom, že „p řírodním  

hmotným bohatstvím“  se rozumí i dochovaný stav životního prost ředí a to  

včetně prost ředí člověkem pozm ěněného . Význam preambule je ovšem spíše  

jen určitou připomínkou ústavním orgánům, jakož i všem orgánům a institucím  

i občanům oč by měl stát, jeho instituce a občané, usilovat.  

V Ústavě (čl. 7) je dále uveden závazek státu, a to „dbát o šetrné využívání  

přírodních zdroj ů a ochranu p řírodního bohatství “ 1). Toto ustanovení představuje povinnost 

státu starat se, aby s p řírodními zdroji bylo zacházeno šetrn ě (s ohledem na princip trvale 
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udržitelného rozvoje) a dbát, aby p řírodní bohatství bylo chrán ěno p řed nežádoucími zásahy 

a důsledky lidských činností.  

Pojem „šetrné využívání p řírodních zdroj ů“ není vymezen přímo v Ústavě, je však do jisté míry 

vyložen v p říslušných právních p ředpisech obsahujících reglementaci p řípustných zp ůsobů 

nakládání s t ěmito zdroji. Vnímání tohoto pojmu ovšem záleží do značné míry také na výkladu 

příslušného státního orgánu  v každém jednotlivém případě. Rovněž obsah pojmu „p řírodní 

zdroje“,  o jejichž ochranu jde, je nutno chápat v nejširším slova smyslu. Obsah p ovinnosti 

ochrany p řírodního bohatství a šetrného využívání p řírodních zdroj ů tak nevyplývá p římo 

z Ústavy, ale z povinnosti státu  a jeho orgán ů prameny k ochran ě životního prost ředí vydat 

a v praxi uplat ňovat 3). 

 

 

  1)   Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších  

předpisů. 

  2)   Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a  

svobod jako  

                    součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších  předpisů. 

  3)    Pekárek, M. – Jančářová, I.: Právo životního prostředí, I. díl, MU Brno, 2003 
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1.3  Usnesení p ředsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a  

       svobod jako sou části ústavního po řádku České republiky (dále jen  

       Listina) 

 

Právo na p říznivé životní prost ředí. 

Žádné právo nesmí být uplat ňováno  tak, aby to bylo na újmu jiného  

základního práva jiného subjektu , s jedinou výjimkou , kterou je právo na  

příznivé životní prost ředí. Jeho výjimečnost je dána tím, že se vztahuje  

k životnímu prostředí, které má existencionální význam pro jakoukoli formu  

života, tedy i pro člověka jako jedince i pro celou lidskou společnost. Je právem, které spolu 

s dalšími dvěma základními právy a to právem na život a právem na zdraví tvoří neoddělitelnou 

součást a představuje právní záruku toho, že budou vytvořeny materiální nároky pro to, aby i 

ostatní dvě základní práva mohla být zaručena. Na úkor životního prost ředí a tedy i práva na 

příznivé životní prost ředí nemohou být uplat ňována a vykonávána ani ostatní práva 

zaručená Listinou 3).  

Za příznivé životní prost ředí je považováno udržování takových podmínek   

životního prostředí, které umožní udržet  nejen základní biologické funkce   

určité formy života, ale umožní  život na takové úrovni, která odpovídá  

spole čenské povaze lidské existence  a dosažené úrovni jejího vývoje,  při  

současném respektování principu jednoty životního prost ředí a principu trvale udržitelného 

rozvoje. Podřízení uplatňování tohoto práva výše uvedeným principům je výrazem uvědomění si 

morální odpovědnosti člověka za stav životního prostředí a dále i základem pro stanovení jeho 

právních povinností, směřujících k respektování a ochraně nejen životního prostředí člověka, ale i 

životního prostředí všech ostatních forem života. Stanovit, co je obsahem pojmu „p říznivé“ 

životní prost ředí je velmi důležité, ale současně i velmi obtížné. Představy o tom, co v daném 

okamžiku společnost, resp. zákonodárce, považuje za příznivé prostředí pro své obyvatele, jsou 

vyjádřeny především prostřednictvím právních norem, které obsahují požadavky na kvalitu 

životního prostředí, resp. jeho jednotlivých složek, popř. požadavky na kvalitu výsledků lidských 

aktivit či přípustnou míru nepříznivých důsledků lidských aktivit na životní prostředí.  

Za příznivé životní prost ředí je tedy třeba považovat životní prost ředí jednotlivých lidí, které 

zákony upraveným požadavk ům odpovídá. Závisí tedy na tom, jak p řísně nebo naopak 

benevolentn ě spole čnost tyto parametry životního prost ředí a lidských aktivit nastaví.   

 

Z čl. 41 Listiny vyplývá, že právo na p říznivé životní prost ředí náleží mezi ta práva, kterých je 

možno se domáhat  pouze v mezích zákon ů, které tato ustanovení provád ějí 2). To znamená, 

že krom ě Listiny musí právo na p říznivé životní prost ředí  upravovat i speciální zákon.  
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Teprve s odkazem na ustanovení takového zákona se může občan svého práva, ovšem v rozsahu 

tímto (např. složkovým) zákonem upraveného, domáhat.  

 

 

Výše uvedené skutečnosti korespondují s ustanovením § 15 zák. č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve kterém je uvedeno, že „Každý se m ůže stanoveným zp ůsobem domáhat u 

příslušného orgánu svých práv, vyplývajících z tohoto  zákona a dalších p ředpis ů 

upravujících v ěci životního prost ředí“ 4). Příslušným orgánem totiž nemusí být jen soud. Kdy jím 

soud je, stanoví (jak to Listina předvídá) příslušný zákon. 

Již na úrovni ústavních právních předpisů – Ústavy a Listiny – je v souvislosti  

s ústavním zakotvením práva životního prostředí  zakotven i princip prevence.  

V Listině (čl. 15) se každému  zakazuje takový výkon jeho práv, který by  

vedl nejen k poškozování, ale dokonce i jen k ohrož ení životního prost ředí  

nad míru stanovenou zákonem . I když se zde hovoří jen o výkonu práv ,  

nepochybně to v plné míře platí i pro plnění povinností.    

 

  

1.4  Princip prevence v ochran ě životního prost ředí, povinnosti 

 

Obecně platí a v ochraně životního prostředí zvlášť, že je mnohem  

výhodn ější problém ům předcházet než je řešit. Ochrana životního  

prost ředí je mnohem ú činnější, je-li zam ěřena na p ředcházení vzniku nep říznivých d ůsledk ů 

lidských aktivit  na životní prostředí, než na jejich odstra ňování  poté, co již nastaly. Tato zásada 

platí nejen proto, že takto zaměřená ochrana je podstatně levnější, ale především proto, že mnohé 

důsledky lidských aktivit jsou pro životní prost ředí nevratné a tedy neodčinitelné. Snaha 

předcházet negativním účinkům je také výrazem zvýšené opatrnosti, se kterou musí být lidské 

aktivity provázeny. V zákoně  č. 17/1992 Sb., o životním prost ředí, je princip prevence  

výslovně vyjádřen nikoli ve skupině ustanovení § 11 až 16 tohoto zákona, označených společným 

názvem „Zásady ochrany životního prostředí“, ale ve skupině ustanovení následujících (tj. § 17 až 

19), označených jako „Povinnosti p ři ochran ě životního prost ředí“. Charakter prevence je 

možno vysledovat i z ustanovení § 18 citovaného zákona, ve kterém je uložena „každému, kdo 

svou činností zne čišťuje nebo poškozuje životní prost ředí nebo kdo využívá p řírodní 

zdroje“, povinnost  na své náklady zjiš ťovat sledování tohoto p ůsobení a znát jeho možné 

důsledky . Požadavek předběžné opatrnosti je zde dán dosud nedostatečným poznáním všech 

vazeb mezi jednotlivými složkami životního prostředí, včetně komplexních důsledků (dopadů) 

různých lidských činností na tyto složky životního prostředí, na jednotlivé ekosystémy, které jsou 
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charakterizovány mimořádnou složitostí toků látek a energií v ekosystémech (tj. i vztahů mezi 

organismy, jejich populační dynamikou, možným narušením rovnovážných stavů v ekosystémech 

nebo narušením biologických samoregulačních mechanismů, upravujících populační dynamiku 

organismů v čase, čili podmínek pro udržování ekologické stability ekosystém ů). 

 

 

  4) Blíže: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Právní nástroje ochrany lesních ekosystém ů  

 

2.1  Právní nástroje pro ochranu životního prost ředí  

 

2.1.1  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prost ředí (dále jen zákon o životním  

                 prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o životním prostředí vymezuje základní pojmy a základní zásady  

ochrany životního prost ředí a povinnosti právnických a fyzických osob při  

ochran ě a zlepšování životního prost ředí a při využívání p řírodních zdroj ů. 

Vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje (viz kap. 1.4). 

Zákon o životním prostředí především ukládá  

- každému  povinnost  „ … především opatřeními přímo u zdroje, předcházet 

znečišťování  nebo poškozování životního prost ředí a minimalizovat nep říznivé d ůsledky své 

činnosti na životní prost ředí“ (§ 17 odst. 1), 

- každému, kdo využívá území nebo p řírodní zdroje …  povinnost „ … takové činnosti 

provád ět jen po p ředchozím zhodnocení jejich vliv ů na životní prost ředí a zatížení území 

v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními předpisy“ (§ 17 odst. 2),   

- každému, kdo hodlá zavést do výroby, ob ěhu či spot řeby výrobky a látky …  

povinnost „ … zabezpečit, aby spl ňovaly podmínky ochrany životního prost ředí …“ (§ 17 

odst. 3). 
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Záměry  na realizaci činností uvedených v § 17 odst. 2 a 3 podléhají  před vydáním rozhodnutí 

posouzení z hlediska jejich možných vliv ů na životní prost ředí. Zásady ochrany životního 

prostředí a posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí jsou přiměřeně 

uplatňovány i při přípravě rozvojových koncepcí a programů a návrhů právních předpisů. 

Posouzení záměrů uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona provádějí příslušné orgány státní 

správy. Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí se zpracovává podle přílohy č. 2 tohoto 

zákona.  

Pokud se týká lesních ekosystém ů, v příloze č. 1 zákona o životním prostředí  (v bodě 4.1) je 

uvedena povinnost posuzování dopadů na životní prostředí v případech zásahů do krajiny, které 

mohou zp ůsobit podstatné zm ěny v biologické rozmanitosti a ve struktu ře a funkci 

ekosystém ů. Zatímco určení toho, co představuje obsah pojmu „podstatná zm ěna v biologické 

rozmanitosti“  nebo „podstatné zm ěny ve struktu ře ekosystém ů“  není v zákoně o životním 

prostředí blíže vymezeno, obsah pojmu „podstatné zm ěny ve funkci ekosystém ů“ je možno 

vnímat jako „poškozování životního prost ředí nad únosné zatížení území“  (viz též § 4) nebo 

jako vznik (zp ůsobení) ekologické újmy  (§ 10 tohoto zákona).  

Příloha č. 1 zákona o životním prostředí, aniž by byla formálně zrušena, byla věcně nahrazena 

(včetně bližší specifikace procesu posuzování vlivů na životní prostředí a podmínek nutných pro 

vznik povinnosti posuzování vlivů / dopadů na životní prostředí) zněním speciálních zákonů o 

posuzování vlivů na životní prostředí (původně zákon č. 114/1992 Sb., v současné době zákon č. 

100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a jejich přílohami (viz kap. 2.3). 

 

2.1.1.1 Základní pojmy 

Zákon o životním prostředí vymezuje v § 2 až § 10 základní pojmy následovně: 

 

Životní prost ředí (§ 2) je vše, co vytvá ří přirozené podmínky existence  

organism ů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje . Jeho  

složkami  jsou zejména  ovzduší, voda, horniny, p ůda, organismy,  

ekosystémy a energie .  

Z uvedené definice je možno dovodit, že pro jednotlivé  vyjmenované příklady složek životního 

prost ředí jsou určujícími právními předpisy tzv. „složkové“ zákony, které blíže upravují práva a 

povinnosti v ůči dané složce životního prost ředí a optimální, resp. ješt ě únosný stav 

příslušné složky životního prost ředí nebo dovolený zp ůsob jejího využívání nebo nakládání 

s ní. Pro ochranu ovzduší tak v současné době platí složkový zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, ochrana vod je obdobně řešena 

zákonem č. 254/2001 Sb., (tzv. vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ochrana horninového 

podloží zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů, ochrana půdy zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, především jeho prováděcí vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany zemědělského půdního fondu, a dále i zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Organismy jsou 

chráněny na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dále, ve vymezených 

souvislostech (zákaz obchodování), též podle zákona č. 100/2002 Sb., o ochraně druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Pro oblast ochrany 

ekosystémů (jako složky životního prostředí) příslušný komplexní složkový zákon vydán nebyl. 

Problematika ochrany ekosystémů je řešena v řadě dílčích zákonných předpisů, především v 

zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon na ochranu ohrožených, silně 

ohrožených či kriticky ohrožených živočichů a rostlin – organismů), tj. na úrovni ochrany 

jednotlivých organismů jako dílčích součástí funkčních ekosystémů. Na úrovni plošné ochrany 

ucelených, z hlediska ochrany přírody nebo krajiny mimořádně významných ekosystémů, jsou 

zásady jejich ochrany řešeny až novelizací zákona  

č. 114/1992 Sb., (zákonem č. 218/2004 Sb., především § 45a až § 45i). Úplné znění zákona o 

ochraně přírody a krajiny bylo vyhlášeno pod č. 460/2004 Sb.  

 

žZvláštní postavení v ochraně lesních ekosystémů má zákon č. 289/1995 Sb., (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy.  

 

Samostatnou otázkou zůstává důvod vyčlenění pojmu energie jako vyjmenované složky životního 

prostředí, neboť tok energie a energie biochemicky vázaná v organismech (tedy i živočišné či 

rostlinné potravě) je již zahrnuta v pojmu ekosystémy (stejně jako samotný pojem „organismy“).  

 

Ekosystém  (§ 3) je funk ční soustava živých a neživých složek životního  

prost ředí, jež jsou navzájem spojeny vým ěnou látek, tokem energie a  

předáváním informací  a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v ur čitém  

prostoru a čase.  

Základní vlastností ekosystémů je vzájemné ovliv ňování biotických složek.  

1) Výměna látek  se v ekosystémech děje formou koloběhu látek. Kolob ěh látek  je výsledkem 

spolupůsobení slunečního záření, rostlin a půdy (zemské kůry) a probíhá všemi ekosystémy. 

Anorganické látky jsou čerpány zelenými rostlinami především z půdy, ovzduší a horninového 

podloží, organické látky, které všechny ekosystémy využívají, jsou produkovány zelenými 

rostlinami procesem využívajícím sluneční záření, zvaným fotosyntéza. Vznikající organické látky 

procházejí různými potravními (trofickými) úrovněmi, které spojují jednotlivé organismy různých 



 33

druhů, využívající stejnou trofickou úroveň v potravních řetězcích (jsou vázány na stejný zdroj 

potravy a na určitý úsek látkového koloběhu). Základní součástí látkového koloběhu jsou potravní 

řetězce. Jsou dynamickými integrovanými systémy p řeměny látek v ekosystému a jsou 

tvořeny lineárn ě uspo řádanými organismy r ůzných druh ů, které se z hlediska výživy chovají 

nestejn ě. V této řadě (řetězci) probíhá p řeměna organické hmoty jen v jednom sm ěru 5) (tvoří 

jej producenti organických látek - zelené rostliny, konzumenti  - živočichové všech skupin a 

destruenti - organismy rozkládající odumřelou hmotu, povětšinou mikroorganismy - houby a 

plísně). Organická hmota se po rozkladu (po využití veškeré chemicky vázané energie) vrací do 

ekosystému – půdy jako minerální živiny, opětovně využívané rostlinami k další produkci 

organických látek, čímž se koloběh látek uzavírá. Tytéž minerální látky jsou v daném ekosystému 

využívány (třeba i stejným organismem) opakovaně. 

 2) Tok energie v ekosystému. Energie prochází každým ekosystémem na  

rozdíl od koloběhu látek jednosm ěrně, je v ekosystému využita pouze  

jednou 5). Sluneční energie je využívána v ekosystémech výhradně k procesu fotosyntézy a 

následně ke tvorbě veškeré organické hmoty a zprostředkovaně (jako vázaná energie), je ve formě 

potravy (tj. využitelné složky energie) přenášena potravními řetězci za pomalého uvolňování 

chemicky vázané energie postupným tepelným vyzařováním.  

3) Předávání informací v ekosystémech je se děje především ve smyslu předávání dědičných 

(genetických) informací. 

   

Ekologická stabilita  (§ 4) je schopnost ekosystému vyrovnávat změny  

způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. 

Únosné zatížení území (§ 5) je takové zatížení území lidskou činností, při  

kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek,  

funkcí ekosystémů nebo ekologické stability. 

  

 

 

  5)  – Losos B.: Ekologie živočichů, UJEP Brno, 1976.  

 

 

Trvale udržitelný rozvoj (§ 6) společnosti je takový rozvoj, který současným i  

budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní  

potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost p řírody a zachování p řirozené  

funkce ekosystém ů. 

Přírodní zdroje (§ 7) jsou ty části živé či neživé přírody, které člověk využívá  
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nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. 

Obnovitelné  přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání  

částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. 

Neobnovitelné  přírodní zdroje spotřebováním zanikají.  

Znečišťování životního prost ředí (§ 8) je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti , které jsou svou podstatou 

nebo množstvím cizorodé pro dané  

prostředí. 

Poškozování životního prost ředí (§ 8) je zhoršování jeho stavu znečišťováním  

nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními p ředpisy . 

Ochrana životního prost ředí (§ 9) zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování  

nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jednotlivých složek,  

druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i  

ochranu životního prostředí jako celku. 

Zvláštní postavení má pojem Ekologická újma  (§ 10). Je definována jako  ztráta nebo oslabení 

přirozených funkcí ekosystém ů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušení m 

vnit řních vazeb a proces ů v důsledku lidské činnosti. Je zřejmé, že shodný následek, 

způsobený přírodními činiteli a lidskými aktivitami, je jinak právně vymezen a má přirozeně 

rozdílnou právní kvalifikaci.    

 

2.1.1.2  Základní zásady ochrany životního prost ředí 

 

Území nesmí být zat ěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.  

(§ 11). Přípustnou míru zne čišťování životního prost ředí určují mezní hodnoty stanovené 

zvláštními p ředpisy ; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby 

nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožová ny další živé organismy a ostatní 

složky životního prost ředí (§ 12, odst. 1), přičemž 

- zvláštními právními p ředpisy  jsou zřejmě míněny především složkové zákony, především 

zákon o vodách a zákon o ochraně ovzduší v platném znění a jejich prováděcí předpisy, 

- dalšími živými organismy , jsou zjevně míněny všechny organismy daných ekosystémů, neboť 

v tomto zákoně není uvedeno upřesnění, kterých živočichů se ochrana před znečišťováním má 

především týkat (nejedná se výhradně o živočichy či rostliny označované dle vyhlášky č. 395/2002 

Sb., jako ohrožené),   

- ostatní složky životního prost ředí (mimo výslovně uvedené organismy, tj.   živé složky 

ekosystémů) je nutno vnímat ve smyslu § 2 zákona (ovzduší, půda, horninové podloží, aj.). 
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Povinnosti p ři ochran ě životního prost ředí. 

Každý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní prost ředí, nebo  

kdo využívá p řírodní zdroje, je povinen na vlastní náklady zajiš ťovat  

sledování tohoto působení a znát jeho možné důsledky (§ 18 odst. 1). 

Každý, kdo zjistí , že hrozí poškození životního prost ředí, nebo že k němu již  

došlo, je povinen u činit  v mezích svých možností nezbytná opat ření  

k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků a neprodleně ohlásit tyto  

skute čnosti orgánu státní správy … (§ 19). 

 

2.1.1.3  Odpov ědnost za porušení povinnosti p ři ochran ě životního prost ředí  

 

Každý, kdo poškozováním životního prost ředí nebo jiným protiprávním  

jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit p řirozené funkce  

narušeného ekosystému nebo jeho části (§ 27). Není-li to možné nebo z vážných důvodů 

účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným zp ůsobem (náhradní plnění); není-li to 

možné, je povinen nahradit tuto újmu v pen ězích . Souběh těchto náhrad se nevylučuje. Způsob 

výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis. Pro ekologickou újmu se 

použijí obecné předpisy o odpovědnosti za škodu a o náhradě škody, pokud není v zákoně o 

životním prostředí uvedeno jinak. 

 

2.1.1.4  Sankční pravomoci a ekonomické nástroje k ochran ě životního prost ředí  

 

Nejvýznamnějšími donucovacími nástroji k vynucování práva v ochraně životního prostředí je 

ukládání sankcí za porušování příslušných ustanovení. 

Právnické nebo fyzické osob ě, oprávněné k podnikání, která p ři své činnosti porušením 

právních p ředpis ů (§ 28) 

 

-způsobí ekologickou újmu , uloží orgány pro životní prostředí sankci až do výše 1 000 000 Kč. 

-neučiní opat ření k náprav ě, uloží orgány pro životní prostředí sankci až do výše 500 000 Kč. 

Za porušení povinností stanovených zvláštními předpisy o ochraně životního prostředí se ukládají 

pokuty nebo jiná opatření podle těchto předpisů; tím nejsou dotčeny případná trestní odpovědnost 

ani odpovědnost za škodu podle obecných právních předpisů (§ 29), (viz též kapitola 6). 

 

Mezi ekonomické nástroje , jejichž užití je cíleno do oblasti ochrany životního prostředí, zákon o 

životním prostředí (§ 31 a násl.) uvádí  
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- poplatky, daně, odvody a další platby za znečišťování životního prostředí, případně za 

využívání přírodních zdrojů, 

- zvýhodnění úpravami daní a odvodů nebo poskytování úvěrů a dotací pro zvýhodnění 

právnických nebo fyzických osob, které chrání životní prostředí nebo využívají zdroje v souladu 

s principem trvale udržitelného rozvoje. 

          Za nástroje ochrany životního prostředí jsou považovány rovněž fondy  

          životního prost ředí. 

 

2.2   Právní nástroje pro ochranu p řírody a krajiny  

 

2.2.1  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochran ě přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Účelem tohoto zákona  (§ 1) je přispět k udržení a obnov ě přírodní  

rovnováhy  v krajině, k ochran ě rozmanitostí forem života , přírodních hodnot  

a krás a k šetrnému hospoda ření s p řírodními zdroji .  

Ochranou p řírody a krajiny se rozumí vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o 

voln ě žijící živo čichy, plan ě rostoucí rostliny a jejich spole čenstva  (biocenózy, viz níže), o 

nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy 

(ekosystémy) a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. 

 

Ochrana přírody a krajiny se podle tohoto zákona zajišťuje zejména 

- z hlediska ochrany ekosystém ů 

- ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny  

- obecnou  ochranou druhů planě rostoucích rostlin a  volně žijících živočichů a zvláštní 

ochranou t ěch  druhů, které jsou vzácné či ohrožené , pozitivním ovlivňováním jejich vývoje 

v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních 

pěstebních a odchovných zařízení, 

-ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a 

geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů, 

- ochranou  dřevin rostoucích mimo les , 

- vytvářením sítě zvlášt ě chrán ěných území  a péčí o ně, 

- obnovou a vytvá řením nových  přírodně hodnotných  ekosystém ů, například při rekultivacích a 

jiných velkých změnách, aj. 

 

- z hlediska ochrany lesa 
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- účastí na tvorb ě a schvalování lesních hospodá řských plán ů s cílem zajistit ekologicky 

vhodné lesní hospoda ření. 

 

2.2.1.1  Vymezení pojm ů (§ 3) 

 

Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funk čně 

propojených ekosystém ů a civilizačními prvky. 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, 

která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 

jsou lesy , rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny , 

které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. 

Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i 

v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní p ůdní fond . 

 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí,  

jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním  

informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. 

Definice ekosystému, uvedená v zákoně o ochraně přírody, je totožná s definicí ekosystému podle 

zákona o životním prostředí. V odborné literatu ře 5) je ovšem ekosystém definován poněkud 

odlišně, a to jako: Základní funkční jednotka - heterogenní systém, sestávající z různých 

podřízených systémů, biologických a neživých, abiotických, přičemž ekosystém integruje všechny 

procesy, které umožňují existenci životaschopných organismů nebo jejich společenstev jako 

otev řený systém , který je schopen vym ěňovat hmotu a energii se svým prost ředím. 

Ekosystémy mohou být prostorově různě velké a trvají tak dlouho, pokud jsou schopny udržet 

určitý rovnovážný stupe ň. Procesy, které se v ekosystému odehrávají mohou být časově nebo 

prostorově odděleny. Základním rysem ekosystému je jeho samoregulace  (autoregulace), 

vedoucí k určitému rovnovážnému stavu (homeostáze, vnitřní stabilita). Homeostatické 

mechanismy regulují např. uvolňování nebo ukládání živin v systému, růst produkce biomasy nebo 

rozklad organických látek.  

Biotop je podle zákona o ochraně přírody soubor veškerých neživých a  

živých činitel ů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí  

určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní  

prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.  

Uvedená definice biotopu je opět, zejména ve své první části, v určitém nesouladu s definicí 

používanou v odborném názvosloví 5), kde se uvádí: 

o Biotop  (Dahl, 1908) je místo , na kterém žije určitá biocenóza, přičemž  
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o Biocenóza  (Möbius, 1877) je soubor populací  rostlin a živočichů na určitém 

biotopu, přičemž 

� Populace (genetického původu) je soubor jedinc ů stejného druhu žijících 

na určitém místě v určité době. 

o Ekosystém  (Tansley, 1923) je pak ekologický systém biocenózy a biotopu.   

Biocenóza je tedy neoddělitelná od biotopu, obě složky se vzájemně ovlivňují,  

prostupují se navzájem, přičemž vzniká stabilizovaný ekologický systém –  

ekosystém. Základní vlastností biocenóz  je stálost druhu v biocenóze, každá biocenóza má 

víceméně stálý počet druhů. Mezi počtem druhů a počtem jedinců je konstantní vztah, který 

charakterizuje biologickou různorodost ekosystémů.  

Z korelační křivky obou veličin vyplývá, že jen malý po čet druh ů dosahuje  

v biocenóze velkého po čtu jedinc ů a naopak, že velký po čet druh ů je  

zpravidla zastoupen menšími po čty jedinc ů. Jinak řečeno, čím jsou  

ekologické podmínky biotopu variabiln ější, tím z v ětšího po čtu druh ů biocenóza sestává a 

tím je z ekologického hlediska stabiln ější. Čím více je biocenóza narušována (např. působením 

člověka), tím je chudší a nestálejší, náchylnější k výkyvům a vzniku nestandardních až extrémních 

stavů (v praxi se jedná např. o kalamitní výskyt škodlivých živočichů v monokulturách).  

Pro suchozemské ekosystémy je namísto pojmu ekosystém užíván též pojem biogeocenóza  

(Sukačev, 1940), tj. systém zahrnující i geologické podloží 5). 

 

2.2.1.2  Základní povinnosti p ři obecné ochran ě přírody  

  

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, 

aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (§ 

4).  

Vzhledem k tomu, že mezi významné krajinné prvky , tzn. prvky, které tvoří ekologicky a esteticky 

hodnotnou část krajiny a které utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability náleží i  

lesy , je tedy nutno lesy chránit i jako významný krajinný prvek a lze je využívat (jako obnovitelný 

přírodní zdroj) pouze bez narušení stabiliza ční funkce lesa  (jako prvku tvořícího krajinu). 

Plán systému ekologické stability krajiny  (§ 2 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.) je pak podkladem 

pro projekty systému ekologické stability k provádění pozemkových úprav, pro zpracování územně 

plánovací dokumentace, pro lesní hospodá řské plány  a pro vodohospodářské a jiné dokumenty 

ochrany a obnovy krajiny. Hodnocení systému  ekologické stability z hlediska jeho  stabiliza ční 

funkce  provádí orgán ochrany přírody a to průběžně.   
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K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 

ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabiliza ční funkce , si musí ten, kdo takové zásahy 

zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména 

� umisťování staveb, 

� pozemkové úpravy, 

� změny kultur pozemků,  

� odvodňování pozemků, 

� úpravy vodních toků a nádrží, 

� těžba nerostů. 

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska ochrany systému ekologické stability krajiny 

je také nezbytné ke  

� schválení lesních hospodá řských plán ů,  

� k odles ňování a zales ňování pozemk ů nad 0,5 ha a  

� k výstavb ě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů. 

 

K pěstebním a t ěžebním zásah ům v lesích  provád ěným v souladu s lesním hospodá řským 

plánem a při nahodilé těžbě se závazné stanovisko  orgánu ochrany přírody nevyžaduje.  

 

 

 

 

 

2.2.1.3  Obecná ochrana rostlin a živo čichů (§ 5) 

 

Všechny druhy rostlin a živo čichů jsou chrán ěny  před zničením,  

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení  

těchto druh ů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích  

schopností druhů, zániku populace druhů nebo zni čení ekosystému , jehož jsou  

součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody  

oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost . Fyzické a právnické osoby  

jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při  

vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo 

k nadm ěrnému úhynu rostlin  a zraňování nebo úhynu živo čichů nebo ničení jejich biotop ů, 

kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Záměrné rozšíření 

geograficky nepůvodního druhu rostlin či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu 
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ochrany přírody. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není sou částí 

přirozených spole čenstev (tj. ekosystémů) určitého regionu. 

Ochrana d řevin. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně 

nevztahuje ochrana přísnější (památné stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle 

zvláštních předpisů (§ 7).  

Povolení ke kácení d řevin. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li 

dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funk čního  a 

estetického významu d řevin (§ 8). 

 Povolení není t řeba ke kácení d řevin z d ůvodů pěstebních, to je za ú čelem  

obnovy porost ů nebo p ři provád ění výchovné probírky porost ů, a z důvodů  

zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. zákon  

o vodách, viz níže).  

Při kácení lesa jako významného krajinného prvku  nesmí docházet k  

• provádění škodlivých zásahů nebo nadměrné poškozování  významného 

krajinného prvku, 

• narušování krajinného rázu, 

• postupům, které vedou k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů. 

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli 

přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy  vzniklé pokácením d řevin. 

Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu.    

 Území přírodov ědecky či esteticky velmi významná nebo jedine čná lze  

vyhlásit za zvláště chráněná, přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.  

Kategorie zvláště chráněných území (§ 14) jsou: 

- národní parky (NP) 

- chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

- národní přírodní rezervace (NPR) 

- přírodní rezervace (PR) 

- národní přírodní památky (NPP)  

- přírodní památky (PP) 

 

2.2.1.4  Základní podmínky ochrany chrán ěných území 

 

Na celém území národních parků (§ 16), první a druhé zóny chráněných krajinných oblastí (§ 26), 

národních přírodních rezervací (§ 29) a přírodních rezervací (§ 34), je zakázáno  

• hospodařit na pozemcích způsobem, vyžadujícím intenzívní technologie,  
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zejména činnosti a prostředky, které mohou způsobit podstatné zm ěny v biologické 

rozmanitosti, struktu ře a funkci ekosystém ů anebo nevratně poškozovat půdní povrch. 

• měnit dochované p řírodní prost ředí v rozporu s bližšími podmínkami  

ochrany národního parku.  

Na území první zóny národního parku (§ 16) a chráněné krajinné oblasti (§ 26) je pak zakázáno : 

• měnit sou časnou skladbu a plochu kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o 

národní park (chráněnou krajinnou oblast).   

 

Lesy národních park ů (§ 22) a národních p řírodních rezervací (§ 31) 

nelze zařazovat do kategorie les ů hospodá řských (viz níže), ustanovení o  

zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídatelných škod lze použít 

jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody. Plány péče v chrán ěných 

krajinných oblastech  (dále jen CHKO) vycházejí z ochranných podmínek a z režimu zón ochrany 

přírody CHKO, jsou výchozím podkladem pro územně plánovací dokumentaci, lesní hospodá řské 

plány, aj (§ 27, odst. 3). Využívání národní p řírodní rezervace  (dále jen NPR) je možné jen 

v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí (§ 28). Změny či 

poškozování NPR či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je 

zakázáno  

(§ 35, odst. 2). Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 34, a 35 odst. 2 

může v případech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě převyšuje nad zájmem ochrany p řírody, 

povolit příslušný orgán ochrany přírody (§ 43).    

Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které 

by se mohly dotknout chráněných zájmů je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení  

přírodov ědného pr ůzkumu dot čených pozemk ů a písemné hodnocení vlivu zamýšleného 

zásahu na rostliny a živočichy, tzv. biologické hodnocení (§ 67). 

 

2.2.1.5   Sankční pravomoci k ochran ě přírody a krajiny  

 

Nejvýznamnějšími donucovacími nástroji k vynucování práva je v ochraně přírody a krajiny  

ukládání sankcí za porušování příslušných ustanovení. 

Právnické osob ě, oprávněné k podnikání, která p ři své činnosti porušením  

právních p ředpis ů 

- naruší krajinný ráz,   

- závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek, 

- zničí součást p řírody ve zvlášt ě chrán ěném území, 
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- zničí jedince zvlášt ě chrán ěného druhu rostlin bu ď přímo nebo 

nedovoleným zásahem do jejich prost ředí, 

uloží orgány ochrany přírody sankci až do výše 1 000 000 Kč. 

- provádí škodlivý zásah do významného krajinného prv ku bez  

souhlasu orgánu ochrany přírody, uloží orgány ochrany přírody  

sankci až do výše 500 000 Kč, 

- nedovolen ě mění či ruší dochovaný stav p řírody, uloží orgány ochrany 

přírody sankci až do výše 1 000 000 Kč. 

 

Fyzické osob ě, která se dopustí přestupku  tím, že  

- pokácí bez povolení nebo závažn ě poškodí skupinu d řevin rostoucích 

mimo les, 

- závažně poškodí významný krajinný prvek 

uloží orgány ochrany přírody sankci až do výše 50 000 Kč. 

- zničí součást p řírody ve zvlášt ě chrán ěném území, 

- zničí zvlášt ě chrán ěné rostliny, za řazené do kategorie ohrožených bu ď 

přímo nebo zp ůsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich živo tního prost ředí, 

- poškodí nebo bez povolení pokácí d řevinu rostoucí mimo les, 

uloží orgány ochrany přírody sankci až do výše 10 000 Kč. 

- nedovolen ě mění či ruší dochovaný stav p řírody ve zvlášt ě chrán ěném 

území, 

- neprovede náhradní výsadbu d řevin podle § 9 

uloží orgány ochrany přírody sankci až do výše 5 000 Kč. 

 

2.2.2   Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá  

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 

Základní pojmy (§ 1).  

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 

trvalou existenci p řirozeného či pozm ěněného, avšak p řírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou nebo dlouhodobou 

existenci, avšak umožňuje jejich migraci  mezi biocentry a tím vytvá ří z oddělených biocenter 

síť. 

 Ochrana významných krajinných prvk ů (§ 7). 

 Registrace významných krajinných prvků (§ 8) se provádí zápisem do seznamu  

významných krajinných prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a  
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výčet dotčených parcel s uvedením vlastníků i nájemců.  

Toto lze ovšem stěží předpokládat u rozsáhlých lesních komplexů, tvořících významný krajinný 

prvek ve smyslu § 3 zákona o ochraně přírody. 

Ochrana d řevin a povolování jejich kácení (§ 8) 

Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a 

trvalé snížení  jejich ekologických  a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí 

jejich odum ření. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou 

významným krajinným prvkem, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 

výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Ke 

kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany p řírody.  Povolení není t řeba ke kácení 

dřevin z d ůvodů pěstebních,  

to je za účelem obnovy porost ů nebo při provádění výchovné probírky   

porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních  

předpisů (zákony o vodách, železnicích, rozvodu elektřiny, telekomunikacích  

aj.). Náležitosti plánu pé če o vybraná zvláš ť chrán ěná území (§ 10) jsou  

návrhy praktických opatření směřujících mimo jiné k  

- omezení či zastavení vývojových procesů tak, aby bylo uchováno vývojové  

stadium ekosystému potřebné pro zachování dané druhové rozmanitosti, 

- usměrnění hospodářského či jiného využívání území. 

 

K výše uvedenému je možno doplnit obsah odborných pojmů sukcese a klimaxu 5). Sukcese je 

zákonitým vývojovým procesem každé biocenózy. Fenomén sukcese lze charakterizovat jako 

(přírodně) řízený, uspořádaný a předvídatelný proces, který 

• je výsledkem změn vyvolaných samotnými biocenózami v daném prostředí, 

• je na daném stanovišti, biotopu, ukončen konečnou biocenózou, nazývanou 

klimaxem. Klimaxový stav biocenózy se vyznačuje konečnou rovnovážnou hodnotou 

společenstva, kdy má biocenóza největší diverzitu (bohatost druhů v biocenóze) a má rovněž 

největší možný počet mezidruhových vztahů organismů, vyznačující se největším možným 

využitím dopadající slune ční energie a ustáleným kolob ěhem látek v ekosystému .  

Klimaxová biocenóza  je vnitřně nejvíce chráněna (adaptována) proti  

přirozeným výkyvům vnějšího prostředí.  

Jednotlivá stádia sukcesního vývoje jsou označována jako sukcesní stádia  

která v časovém vyjádření vytvářejí sukcesní řadu.  Změny, které ve vývoji biocenózy nastávají, 

jsou buď primární (při biologickém osídlování zcela nových biotopů) nebo sekundární (při 

opětovném vytváření poškozené či zaniklé biocenózy). Sekundární sukcese probíhají rychleji, 
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neboť změny nastávají na příznivém biotopu, na kterém se část živočišných i rostlinných druhů 

obvykle zachovala.V případě, že je na takovém stanovišti např. ukončeno dřívější aktivní 

ovlivňování biotopu člověkem a další vývoj biocenózy již není člověkem rušen, vytvo ří se po 

určité dob ě původní biocenóza (ovšem za předpokladu, že negativní působení člověka nevratně 

neporušilo některou ze složek životního prostředí, určujících ráz stanoviště, biotopu, např. půdu) 5).  

Náležitostmi plánu péče pro území na lesním p ůdním fondu  (§ 10 odst. 4) jsou navíc 

- rozbor současného stavu porostů, 

- stanovení hlavních směrů řízení vývoje (případně též technologických postupů pro 

základní jednotky – soubory lesních typů, SLT). 

Plán péče pro území na lesním půdním fondu je předáván zpracovateli lesního hospodářského 

plánu.  

 

2.3   Právní nástroje k posuzování vliv ů na životní prost ředí  

 

2.3.1  Zákon č. 244/1992 Sb.,  o posuzování vliv ů na životní prost ředí 

 

Tento zákon původně upravoval především posuzování vliv ů připravovaných  

staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a 

programů a výrobků na životní prost ředí (§ 1). V rámci tohoto zákona byly tedy posuzovány vlivy 

(dopady) vybraných činností na životní prost ředí. Předmětem posuzování byly stavby, 

činnosti  a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona (§ 2, odst. 1). Při posuzování vlivů stavby, 

činnosti nebo technologie se přihlíželo k podmínkám v daném území (§ 4 odst. 2). Koncepcí byla 

v intencích zákona č. 244/1992 Sb., (§ 14 odst. 1) míněna koncepce předkládaná a schvalovaná 

na úrovni ústředních orgánů státní správy a to v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, 

nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky. Mezi posuzované koncepce 

tak nebyla zahrnuta pé če o les ani lesní hospodá řské plány.  Nicméně v příloze  

č. 1 tohoto zákona bylo mezi činnostmi, povinně posuzovanými v působnosti MŽP ČR, uvedeno 

odlesn ění pozemku o ploše nad 5 ha. Příloha však neuváděla nic bližšího o tom, zda se má 

jednat o odlesnění trvalé či dočasné a případně z jakých důvodů. Zákon č. 244/1992 Sb., byl 

zákonem č. 100/2001 Sb., (§ 27) změněn způsobem, kdy do názvu zákona byla za slovo „vlivů“ 

vložena slova „rozvojových koncepcí a programů“. Zákon č. 244/1992 Sb., tak dále upravoval „jen“ 

posuzování vliv ů rozvojových koncepcí a program ů na životní prostředí. Následně byl 

zákonem č. 93/2004 Sb., zákon č. 244/1992 Sb., úplně zrušen. Zajímavým se dnes jeví v daných 

souvislostech zejména z hlediska historického vývoje názoru na povinnost posuzování dopadů 

odlesnění či zalesnění pozemků ve vazbě na jejich plochu.  

 



 45

2.3.2 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí 

 

Tento zákon upravuje současné posuzování vlivů na životní prostředí a postup fyzických osob, 

právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků při tomto posuzování (§ 1). 

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry, jejichž 

provedení by mohlo závažn ě ovlivnit životní prost ředí. Podle zákona č. 100/2001 Sb., se 

posuzují vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prost ředí, zahrnující vlivy na živo čichy a 

rostliny, ekosystémy, p ůdu, horninové prost ředí, vodu, ovzduší klima a krajinu, přírodní 

zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními p ředpisy (mj. 

zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve 

znění pozdějších předpisů (viz níže), zákonem č. 17/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aj.) a 

na jejich vzájemné působení a souvislosti. 

V obou tabulkách přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., je (vždy pod bodem 1.1)  

již upřesněn záměr týkající se činností v lesním hospodářství, které podléhají  

posuzování vlivů na životní prostředí na „Trvalé odlesn ění nebo zalesn ění  

nelesního pozemku o ploše od 25 ha“ (vždy podléhající posouzení příslušnými  

orgány kraje) nebo „Trvalé nebo do časné odlesn ění plochy od 5 do 25 ha“  

(tj. záměry podléhající zjišťovacímu řízení, zda  je plný rozsah posuzování  

v daném případě nutný). Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska dosaženého stavu  

životního prostředí je zalesnění nelesních pozemků stavěno na stejnou úroveň  

jako trvalé odlesnění, resp. mezi trvalým a dočasným odlesněním nižších výměr  

není z hlediska vlivů na životní prostředí shledáván zásadní rozdíl. Mezi  

záměry, u kterých je vyžadováno zjišťovací řízení, náleží mimo jiné např. i restrukturalizace 

pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo  

polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání a uvedení zemědělské půdy do 

klidu na ploše od 10 ha. 

 

2.3.3  Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se m ění zákon č. 100/2001 Sb., o  

posuzování vliv ů na životní prost ředí. 

 

V § 1 byla za slovo „záměry“ vložena slova „a koncepce “. Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., § 

1 odst. 2 je tedy „posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry 

a koncepce“ , jejichž provedení  

by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Koncepcí  se přitom rozumí (§ 3, „nové“ písm. b) 

strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a 

následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. 
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Výše uvedené plošné údaje o odlesnění nebo zalesnění pozemků nebyly touto novelizací dotčeny.  

 

2.4  Právní nástroje k prevenci závažných havárií   

 

2.4.1  Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 

 

Zákon o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými 

přípravky, v úplném znění, vyhlášeném ve sbírce zákonů pod č. 349/2004 Sb., stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek v zákonem definovaném množství. V příloze č. 3 

k tomuto zákonu je uveden seznam závažných havárií, o jejichž následcích je nutno poskytovat 

informace. Mezi takto definované havárie náleží i havárie, které mají za následek vznik 

ekologické újmy, a to  

• na území chráněném podle zvláštních předpisů (např. podle zákona o ochraně přírody), 

tj. chrán ěných územích o rozloze (dopadu havárie) stejné nebo větší než 0,5 ha, 

• ostatním území o rozloze stejné nebo větší než 10 ha, 

• toku řeky nebo vodního kanálu o délce stejné nebo větší než 10 km, 

• vodní hladině jezera nebo nádrže, které nemají statut vodárenské nádrže, o rozloze 

dosahující nebo přesahující 1 ha. 

           Dále i závažná havárie, pokud má za následek ekologickou újmu kolektoru , tj.  

saturované a nesaturované zóny podzemních vod v místě jejich jímání nebo akumulace nebo 

znečištění podzemních vod o rozloze stejné nebo větší než  

1 ha.  

 

2.5  Právní nástroje k ochran ě vybraných složek životního prost ředí  

      (složkové zákony) ve vazb ě na ochranu lesa, porost ů a dřevin. 

 

2.5.1  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ění zákona č. 20/2003 Sb. (dále  

      jen vodní zákon). 

 

Vodní zákon upravuje mj. i vztahy k pozemk ům a stavbám, s nimiž výskyt povrchových a 

podzemních vod p římo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání vod, 

bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha (§ 1 odst. 2). 

Při správě vodních toků vzniká povinnost  

- pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat je ve stavu, který  
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zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co 

nejvíce blíží přírodním podmínkám,  

- udržovat b řehové porosty na pozemcích koryt  vodních toků nebo na  

pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při 

povodňových situacích,  

- popřípadě břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na  

pozemcích sousedících s korytem vodního toku vysazovat s přihlédnutím k tomu, aby jejich 

druhová skladba co nejvíce odpovídala p ůvodnímu p řírodnímu stavu, pokud takové 

povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedících (§ 47, odst. 2 písm. b).  

 

Jako břehové porosty  jsou označovány dřevinné porosty rostoucí na b řehu koryta vodního 

toku, na pob řežních pozemcích podél koryta vodního toku na vn ější stran ě břehové čáry 

nebo na pozemku, na kterém leží koryto vodního toku  až po patku ochranné hráze; (§ 2 písm. 

b) vyhlášky č. 470/2001 Sb.). Uvedené ustanovení se nevztahuje na pozemky ur čené k pln ění 

funkcí lesa . Jde-li tedy o porosty určené k plnění funkcí lesa (viz níže), nejedná se v daných 

případech o plnění povinností souvisejících s udržováním a obnovou břehových porostů. 

Správci vodních toků jsou oprávn ěni  z důvodu pé če o koryta  a v součinnosti s vlastníky 

pozemků odstra ňovat nebo nov ě vysazovat stromy a ke ře na pozemcích p ři něm. Vlastníci 

pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni mj. strp ět na svém pozemku 

břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku (§ 50 písm. a) vodního 

zákona) 

i v případě, že břehový porost byl vysázen správcem vodního toku např. za účelem stabilizace 

koryta vodního toku. K vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích  v rozsahu 

ovlivňujícím odtokové poměry je třeba povolení (§ 14 písm. a) vodního zákona). 

  

 

3.  Dělení les ů, způsoby jejich využití, podmínky pln ění jejich funkcí a  

         stupe ň jejich ochrany  

 

3.1  Právní nástroje pro ochranu lesa a pro hospoda ření v něm 

  

Lesy jsou primárně kategorizovány do tří základních kategorií a to na lesy  

hospodá řské, lesy ochranné a lesy zvláštního ur čení. Samostatné postavení  

tak mají v rámci kategorizace lesů lesní porosty v přírodních rezervacích a  

chráněných krajinných oblastech, jejichž status je upraven v zákoně o ochraně  

přírody a krajiny (§ 14 a násl.), a stejně tak stromy rostoucí mimo les a tzv. lesy  
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zvláštního určení. Hospodaření v lesích upravuje zákon č. 289/1995 Sb., o  

lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.  

Využívání lesů zvláštního určení k hospodářským účelům je limitováno  

příslušnými ustanoveními zákona o ochraně přírody (např. § 27, odst. 3, § 28).  

Případné využívání les ů ochranných nap ř. k hospodá řským ú čelům není   

mimo zásady uvedené v § 7 lesního zákona (viz níže) blíže ur čeno.   

 

3.1.1  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (lesní  

         zákon) 

 

Účelem lesního zákona je stanovit p ředpoklady pro zachování lesa, pé či o les a obnovu lesa   

jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku  

životního prost ředí, pro plnění všech jeho funkcí a podporu trvale udržitelného hospoda ření 

v něm (§ 1).  

V souvislosti s účelem lesního zákona je nutné zmínit dvě skutečnosti. Především, že v lesním 

zákoně je přímo zakotveno, že les tvo ří složku životního prost ředí. Uvedený postulát 

neodpovídá zcela přesně výčtu složek, které tvoří životní prostředí dle § 2 zákona o životním 

prostředí, neboť mezi příklady složek které „zejména“ tvoří životní prostředí není les jako takový 

jmenován. Uváděny jsou ovšem mimo jiné „organismy a ekosystémy“. Za složku životního 

prostředí tak lze považovat les jako ekosystém, přičemž samotný lesní (dřevinný) porost, 

využívaný jako obnovitelný přírodní zdroj, je nutno považovat pouze za část lesního ekosystému. 

Přesnějším vyjádřením skutečnosti by tedy byla  např. formulace „lesní porost je nedílnou, 

„základní“, p řípadně „nejvýznamn ější“ částí lesních ekosystém ů“, jako  složky životního 

prostředí. Změnou nebo upřesněním těchto pojmů by bylo možno předejít zaměňování lesního 

porostu s lesním ekosystémem a následným nedorozuměním např. v rámci právní kvalifikace 

některých (i trestných) činů.  

Druhá poznámka směřuje k definici „podporu trvale udržitelného hospoda ření v něm“ . 

Z definovaného účelu lesního zákona (který zjevně není typickým „složkovým“ zákonem na 

ochranu životního prostředí) je zřejmé, že tento zákon upřednostňuje hospodaření v lese 

(především těžbu dřeva), což v dlouhodobé perspektivě není plně v souladu se zásadami trvale 

udržitelného rozvoje. Při těžbě dřevní hmoty totiž dochází k permanentnímu ochuzování 

ekosystémů o vybrané živiny (viz. např. znění čl. 7 Ústavy nebo též § 1 zákona o životním 

prostředí). Dále je nutno uvést, že lesní zákon se nevtahuje pouze na hospodářské lesy. Ne každý 

les je totiž určen k provádění systematické  hospodářské činnosti a ne v každém lese je 

(hospodářské) využívání lesních porostů nadřazeno mimoproduk čním funkcím lesa  (blíže § 6 a 

násl. lesního zákona).  
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3.1.1.1 Základní pojmy (§ 2 a 3) 

Lesem  se pro účely lesního zákona rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky  určené 

k plnění funkcí lesa. Lesními porosty stromy a ke ře lesních dřevin , které v daných podmínkách 

plní funkce lesa . Porostem základní jednotka  prostorového rozdělení lesa, identifikovatelná 

v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa  jsou 

• pozemky s lesními porosty  a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za 

účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, na nichž byly lesní porosty dočasně 

odstraněny, 

• zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky  nad horní hranicí 

dřevinné vegetace, lesní pastviny a políčka pro zvěř jestliže s lesem souvisejí nebo slouží 

lesnímu hospodá řství . 

 

Funkcemi lesa p řínosy  podmíněné existencí lesa, které se člení na 

• produkční 

• mimoprodukční 

Produk ční přínosy jsou upraveny v prováděcích předpisech lesního zákona, u hodnocení 

mimoprodukčních přínosů lesa je nutno se opřít o příklady lesů, u nichž je mimoprodukční funkce 

nadřazena funkcím produkčním (§ 8 lesního zákona - viz níže). Právě v oblasti posuzování 

případného poškozování mimoproduk čních funkcí lesa dochází ke značně nejednotným 

výkladům příslušných povinností a případných porušení zákona.  

Pro srovnání, u zemědělských pozemků např. existuje nařízení vlády  

č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoproduk čních funkcí 

zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí. Pod agroenvironmentální opatření 

jsou tak zahrnována např. podopatření ekologické zemědělství, ošetřování travních porostů, péče 

o krajinu (s tituly zatravňování orné půdy, tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, pěstování 

meziplodin, hospodaření na trvale podmáčených a rašelinných lukách, ptačí lokality na travních 

porostech, pásy orné půdy s vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích 

společenstev) a podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní. 

V případě lesního zákona takovýto prováděcí předpis vydán nebyl. 

 

Hospoda řením v lese se myslí obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní 

činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.  

Obnovu lesa tvoří opatření vedoucí ke vzniku následného lesního porostu, např. předmýtní 

úmyslná  těžba, prováděná za účelem výchovy porostu, mýtní úmyslná těžba prováděná za 
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účelem obnovy porostu nebo výběru jednotlivých stromů v porostu, který je určen k obnově, 

nahodilá těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo 

poškozených, mimo řádná těžba podmíněná povolením nebo rozhodnutím orgánů státní správy 

lesa.      

 

Kategorizace les ů (§ 6) 

Lesy se člení podle p řevažujících funkcí do tří kategorií  a to na lesy ochranné , lesy 

zvláštního ur čení a lesy hospodá řské. 

 

Lesy ochranné  (§ 7) 

Do kategorie lesů ochranných se zařazují 

• lesy na mimo řádně nepříznivých stanovištích  (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, 

nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly, výsypky apod.), 

• vysokohorské lesy  pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na 

exponovaných hřebenech, 

• lesy v kle čovém  lesním vegetačním stupni.  

 

Lesy zvláštního ur čení (§ 8) 

 Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se  

• v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 

• v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, 

• na území národních park ů a národních p řírodních rezervací.  

 

Do kategorie lesů zvláštního ur čení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a 

ochran ě životního prost ředí nebo jiný oprávněný zájem  na plnění mimoproduk čních funkcí 

lesa je nad řazen funkcím produk čním. 

Jedná se o lesy 

• v prvních zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích  (PR) a přírodních památkách  (PP), 

• lázeňské lesy , 

• příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, 

• lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesní výuce , 

• lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 

krajinotvornou, 

• lesy potřebné pro zachování biologické r ůznorodosti , 

• lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích  

• u nichž jiný d ůležitý ve řejný zájem  vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 
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O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení  

rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního  

podnětu.   

 

 

 

Lesy hospodá řské (§ 9) 

Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou za řazeny v kategorii les ů ochranných nebo les ů 

zvláštního ur čení.  

 

Lesy pod vlivem imisí (§ 10) 

Lesy pod vlivem imisí se zařazují do čtyř pásem ohrožení.  

 

3.1.1.2   Základní povinnosti (§ 11) 

Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a 

zařízení sloužících hospodaření v lese. Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o 

to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny 

rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin. Nikdo nesmí bez 

povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 

3.1.1.3  Náhrady za poškozování lesa (§ 21) 

Právnické a fyzické osoby, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les a 

les ohrozí nebo poškodí, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo zmírnění jejich 

škodlivých následků (§ 21 odst. 1). (Viz též  kap. 5.1). Dojde-li v návaznosti na provádění výstavby 

k přerušení souvislosti ucelených lesních porostů, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení 

sloužících hospodaření v lese, je ten, kdo je způsobil, povinen osob ě, které tím vznikla 

(hospodářská) újma (škoda), nahradit i zvýšené provozní náklady, které jí tím vznikly. Ustanovení 

o ekologické újm ě podle zákona o životním prostředí tím nejsou dotčena. V § 21 odst. 2 lesního 

zákona, je tedy striktn ě oddělena hospodá řská újma od újmy ekologické a z tohoto 

ustanovení lze dovodit, že vznik hospodářské újmy neznamená automaticky i vznik újmy 

ekologické.   

Za lesní porost smýcený v souvislosti s prováděním výstavby je investor povinen zaplatit to, čeho 

by vlastník lesa při řádném hospodaření dosáhl, kdyby nedošlo k předčasnému smýcení lesního 

porostu (nedocílená produkce ), a to po odečtení částky, kterou případně získal za dříví 

z likvidovaného lesního porostu.V uvedených souvislostech se zcela zřejmě jedná o finanční 

náhradu za nedocílenou produkci, přičemž ekologické dopady uvedené činnosti by případně byly 
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posuzovány v souvislosti s investiční výstavbou dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

(viz výše). Případný vznik ekologické újmy kácením stromů před jejich hospodářsky optimálním 

věkem by tak nutně musel znamenat nepovolení investice v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí (vydání záporného stanoviska k záměru).    

 

3.1.1.4 Povinnosti p ři obnov ě a výchov ě lesních porost ů (§ 31). 

Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je 

včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo se plnění 

funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat p řirozené obnovy. 

 

Vlastník lesa je povinen zvyšovat  odolnost lesa a jeho stabilitu  zejména vhodnou druhovou 

skladbou dřevin a jejich rozmístěním v porostu, výchovou v mladých porostech, zakládáním 

zpevňovacích pásů na okraji i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů 

obnovy a řazením sečí.  

Vlastník lesa je dále povinen chránit les před znečišťujícími látkami unikajícími nebo vznikajícími 

při jeho hospodářské činnosti. Při ochraně lesních porostů je povinen dát přednost účinným 

technologiím šetřícím životní prostředí (§ 32). 

 

Pro t ěžbu d řeva jsou dle zákona o lesích rozhodující následujíc í omezení: 

Při mýtní t ěžbě úmyslné nesmí velikost holé se če překročit 1 ha a její ší ře na exponovaných 

hospodářských souborech jednonásobek a na ostatních stanovištích dvojnásobek  průměrné 

výšky těženého porostu.  

Je zakázáno  snižovat úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod 7/10 plného 

zakmenění. Holina na lesních pozemcích musí být zalesn ěna do dvou let a lesní porosty na ní 

zajištěny do sedmi let od jejího vzniku.  

 

Těžba dříví (§ 33). Těžbu  v lesích, ve kterých vlastník lesa hospoda ří bez schváleného plánu 

nebo bez p řevzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborné ho lesního hospodá ře. Má-

li těžba překročit průměrně 3 m3 na 1 ha lesa , musí vlastník lesa předem písemn ě vyrozum ět 

orgán státní správy les ů a doložit vyjád ření odborného lesního hospodá ře.  

 

3.1.2   Zákon č. 67/2000 Sb., kterým se m ění lesní zákon 

 

Zákon č. 67/2000 Sb., rozši řuje povinnost danou vlastníku lesa i na „toho, kdo koupil stojící 

lesní porost, i toho, kdo provádí t ěžbu“.    
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Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno. Na žádost 

vlastníka může orgán státní správy lesů povolit výjimku z tohoto zákazu (§ 33 odst. 4).  

Právnické a fyzické osoby zajišťující těžební práce jsou povinny provádět je takovým způsobem, 

který minimalizuje negativní dopady na lesní ekosystémy  v daném prostředí (§ 33 odst. 5). 

  

3.1.2.1  Vybrané sank ční pravomoci dle lesního zákona v platném zn ění  

 

Orgán státní správy lesů uloží pokutu  

• podnikateli, který p ři výkonu podnikatelské činnosti  

- způsobí poškození lesa, zejména těžbou provedenou v rozporu s tímto  

zákonem, nebo jinak ztíží provoz lesního hospodářství, až do výše 1 000 000  

Kč (§ 54 písm c).  

Zákon č. 67/2000 Sb., (viz níže) mění ur čení „podnikateli“ na „tomu, kdo“ provede těžbu nad 

rámec schváleného plánu nebo provede jinou t ěžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména 

provede neoprávn ěně těžbu v množství p řekračujícím 3 m 3 na 1 ha lesa  za kalendářní rok. 

• vlastníku lesa , který úmyslnou činností způsobí značné škody na lese  a  

ohrozí tím plnění jeho funkcí, až do výše 1 000 000 Kč (§ 55 odst. 1).  

 

Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody, k poplatkům podle tohoto zákona ani 

povinnost odstranit protiprávní stav. 

 

3.1.3  Vyhláška Ministerstva zem ědělství č. 81/1996 Sb. o způsobu výpo čtu výše újmy nebo 

škody zp ůsobené na produk čních funkcích lesa. 

 

Úvodem je nutno říci, že tato vyhláška již byla novelizována (viz níže). Byla určena, jak je uvedeno 

v jejím názvu, výhradně k výpočtu „újmy nebo škody“ způsobené na produk čních funkcích 

lesa. Tato vyhláška (i její novela, viz níže) stanovovala způsob výpočtu výše újmy nebo škody 

(dále jen škoda), které vznikají  

• na lesním pozemku,  

• na lesním porostu.  

 

Na lesním pozemku  se jedná o škody v důsledku 

- trvalého odn ětí nebo trvalého omezení  plnění dřevoproduk ční funkce lesa, 

- dočasného odn ětí nebo dočasného omezení pln ění (dřevo)produk ční funkce,   

- trvalého poškození  plnění (dřevo)produk ční funkce ,  

a podle vyhlášky 55/1999 Sb., i  
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- dočasného poškození  plnění (dřevo)produk ční funkce . 

 

Na lesním porostu se jedná o škody v důsledku  

- zničení lesního porostu , 

- předčasného smýcení  lesního porostu, 

- snížení p řírůstu  lesního porostu, 

- snížení produkce  lesního porostu, 

- snížení kvality  lesního porostu, 

podle vyhlášky 55/1999 Sb., i  

- krádeže dřevní hmoty na pni. 

 

Považujeme-li vznik ekologické újmy za újmu způsobenou především (nebo výhradně) na 

mimoprodukčních funkcích lesa (stabilita ekosystému aj.), pak je použití tohoto předpisu 

k vyčíslení ekologické újmy problematické. Na postupy upravující vyčíslení škod (ekologické újmy) 

s využitím této (nebo následné) vyhlášky je nicméně soudními znalci při některých výpočtech 

stanovení ekologické újmy velmi často odkazováno. Diskutovaná otázka má velmi úzkou 

návaznost a význam vyčíslení výše újmy pro trestní aspekt vybraných činností ve vazbě na způsob 

stanovení a konečnou výši této ekologické újmy. V daném případě je újma na dřevoproduk ční 

funkci  lesa ztotožňována s ekologickou újmou, tzn. újmou vznikající na struktu ře a funkci 

ekosystém ů. Případné ztotožnění pojmů „újma na stabilitě a funkci na ekosystému“ a „újma na 

(dřevo)produkčních funkcích lesa“ je pro účely hodnocení trestní odpovědnosti za nepovolenou 

těžbu zcela zásadní. 

     

V dané souvislosti je vhodné uvést definice pojmů „produkce“ a produktivita“ ekosystému 5). 

Produktivita  ekosystému  je schopnost  určité biomasy vytvářet organické látky. Produkce 

ekosystému  je množství energie asimilované v ekosystému za jednotku času, přičemž hrubá 

produkce  je produkce biomasy včetně té biomasy, která byla spotřebována na energetické 

potřeby organismů, zatímco čistá produkce  je produkce, která nebyla ke krytí  energetických 

potřeb organismů použita (tzn. tvoří čistý zdroj potravy pro následující články potravního řetězce). 

Z tohoto pohledu je vyt ěžená dřevní hmota  pouze částí čisté produkce ekosystému, realizované 

výhradně dřevinami daného ekosystému, snížená o hospodářsky nevyužitelnou biomasu (větve, 

kůra, listí a jehličí, odřezky, pařezy, kořeny aj.). Z  uvedeného je zřejmé, že (dřevní) produkce jako 

ekonomicky realizovaná část produkce porostů dřevin je jen částí celkové produkce ekosystému. 

Pojmy dřevoprodukční funkce lesa a produkční schopnost, resp. produkce ekosystému by tedy 

neměly být v praxi zaměňovány nebo dokonce ztotožňovány.  
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3.1.4  Vyhláška Ministerstva zem ědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpo čtu výše újmy nebo 

škody zp ůsobené na lesích. 

 

Touto vyhláškou byla zrušena dříve platná vyhláška č.81/1996 Sb. Stejně jako vyhláška č. 81/1886 

Sb., ovšem neumož ňuje ani tato vyhláška vypo čítat škody  vzniklé na mimoproduk čních 

funkcích lesa. V názvu vyhlášky byly změněny pojmy z „újmy nebo škody na lesních porostech“ 

na „újmy nebo škody na lesích“, způsob výpočtu „újmy nebo škody “ zůstává (s jinými cenovými 

hladinami) prakticky stejný. Výše škod  na produktech s výjimkou d řeva, (na vánočních 

stromcích, na sadebním materiálu, na porostech semenných plantáží a jejich produkci, na 

vyrobených sortimentech surového dříví) se zjišťuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oce ňování 

majetku.   

 

 Základní rozdíly oproti předchozí právní úpravě spočívají v tom, že vyhláška  

55/1999 Sb.,:  

- chápe pojem „les “ jako celek tvo řený lesním porostem a lesním pozemkem,  

- používá pro základní hodnoty, uvedené v přílohách, nákladovou a cenovou  

hladinu  (dřevní produkce) z roku 1997, přičemž vyhláška 81/1996 Sb., setrvávala na cenové 

hladině roku 1993, 

- vychází z nových růstových tabulek pro hlavní hospodářské dřeviny (smrk,  

borovice, dub, buk), 

- nepracuje s pojmem „cena lesního porostu“ ve smyslu platného oceňovacího 

předpisu. 

 

Působnost této vyhlášky se tedy týká především (ne-li výhradně) škod na  

produkci dřeva, docilované na lesních porostech. Formulace v názvu vyhlášky,  

a to „způsobu výpočtu újmy nebo škody “ ovšem působí, že v praxi jsou tyto  

pojmy (i ve znaleckých posudcích) ztotožňovány. 

Příkladně škoda z trvalého odnětí nebo omezení plnění produkční funkce je  

počítána za použití koeficientu, který se určí jako podíl omezeného plnění  

produkční funkce a obvyklého plnění produkční funkce lesa. Škoda  

z dočasného plnění produkční funkce se vypočítá jako celková upravená potenciální renta z lesa 

pro dočasně změněný soubor lesních typů. Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu se počítá za 

použití koeficientů zohledňujících působení imisí, popř. v důsledku okusu zvěří.  

Škoda z p ředčasného smýcení lesního porostu se vypočítá jako násobek  

hodnoty lesního porostu (tj. ekonomické kritérium) a podílu mýtní nezralosti  

(Mna/100), přičemž procento mýtní nezralosti lesního porostu ve věku od 1 do  
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20 let je rovno 100, u starších porostů se stanoví součtem koeficientů polynomu  

dle skupin lesních dřevin a relativních bonitních stupňů, dále uvedených   

v příslušných tabulkách. Z toho je zřejmé, že se opět jedná o ekonomické  

kritérium pro tzv. nedocílenou produkci dřevní hmoty u n-letého porostu ve  

srovnání s ekonomickým vyjádřením hodnoty dřeva při těžbě realizované  

v ekonomicky „optimálním“ věku porostu (daného složení a na daných  

stanovištích). S vyjádřením „poškození struktury a funkce ekosystém ů“  

mají uvedené matematické postupy, hodnotící výhradně „škodu na produkčních  

funkcích lesa“, společného jen velmi málo (viz níže).  

 

 

4.  Pojem ekologické újmy, zp ůsoby jejího vy číslení 

 

 Jak již bylo uvedeno výše (viz kap. 2.1 - zákon o životním prostředí),  

ekologická újma je definována jako ztráta nebo oslabení p řirozených funkcí  

ekosystém ů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušení m vnit řních  

vazeb a proces ů v důsledku lidské činnosti . 

Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním   

jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen  

- obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části, 

- není-li to možné nebo z vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit 

jiným způsobem (náhradní plnění), 

- není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. 

Souběh těchto náhrad se nevylučuje (§ 27 zákona o životním prostředí). 

Oprávn ěným ze zp ůsobené ekologické újmy je stát.   

 

V zákoně o životním prostředí je avizováno, že další podrobnosti ke způsobu vyčíslení ekologické 

budou řešeny vydáním zvláštního právního předpisu, což se ovšem dosud nestalo a činí to v praxi 

nemalé problémy (viz níže). 

Pro ekologickou újmu se použijí obecné předpisy o odpovědnosti za škodu a o náhradě škody, 

pokud v předchozích ustanoveních zákona nebylo stanoveno jinak. Výše uvedeným 

ustanovením nejsou dot čeny obecné p ředpisy o odpov ědnosti za škodu a o náhrad ě škody. 
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4.1  Ekologická odpov ědnost 

 

Tato forma právní odpovědnosti se v právním řádu objevila poprvé v zákoně o  

životním prostředí právě v podobě institutu ekologické újmy. Do té doby bylo možno 

majetkoprávní odpovědnost za újmu v oblasti životního prostředí postihovat pouze v těch 

případech, kdy bylo možno ztrátu na majetku současně vyjádřit v penězích. Je ovšem skutečností, 

že kromě újmy na majetku dochází v některých případech i k poškození nebo dokonce ke ztrátě 

ekologických funkcí, které vznik hmotného majetku (jako součást životního prostředí) podmiňují a 

že tyto funkce, resp. jejich oslabení či ztráta obvykle nejsou a když, tak jen velmi obtížně, 

ocenitelné v penězích.   

 

Z definice ekologické újmy (dle zákona o životním prostředí) lze dovodit  

následující znaky ekologické újmy 3): 

a) újma musí být způsobena lidskou činností  (třebaže v přírodě vzniká podobný nebo 

dokonce shodný typ poškození přírodními faktory), 

b)   musí dojít k poškození složky životního prost ředí nebo vnitřních vazeb a  

proces ů, charakterizujících funkci ekosystému (nebo jiné složky životního prostředí), 

c)   mezi znaky uvedenými v ad a) a ad b) musí být příčinná souvislost,  

d)   v důsledku poškození složky životního prostředí musí dojít k ztrát ě nebo  

      oslabení p řirozených funkcí ekosystému  (jako jedné ze složek životního  

      prostředí), 

e)   mezi znaky uvedenými v ad c) a ad d) musí být příčinná souvislost . 

 

 Problematickou se v daném případě jeví především dvojí p říčinná souvislost,  

která musí být vždy prokázána, aby bylo možno újmu na životním prostředí  

označit jako újmu ekologickou ve smyslu příslušného ustanovení zákona o  

životním prostředí. Aby mohla být konstatována existence ekologické újmy, je  

nutno vymezit kterého ekosystému je poškozená hmotná část životního  

prostředí součástí, jaké funkce v něm plní a v jakých vazbách je s dalšími prvky  

tohoto systému 3).  

 

Předpoklady vzniku odpovědnosti za způsobenou ekologickou újmu jsou stejné  

jako u ostatních forem právní odpovědnosti, tzn. že zde musí být protiprávní  

chování ur čitého subjektu , jehož následkem je vznik ekologické újmy.   

Požadavek protiprávnosti chování jako předpokladu vzniku odpovědnosti za  

ekologickou újmu vyplývá z toho, že se jedná o jednu z forem právní  
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odpovědnosti, u níž protiprávnost je již pojmovým znakem , a jednak  

z ustanovení zákona o životním prostředí (§ 27 odst. 1, první věta).  

Z téhož ustanovení lze dovodit, že jde o odpov ědnost objektivní , u níž  

zavinění a tedy ani jeho zjišťování není předpokladem jejího vzniku 3).  

 

 

 

 

4.2  Skutková podstata ekologické újmy 

 

Rozhodující otázkou zůstává, jaké chování či jeho následky jsou naplněním skutkové podstaty 

nedovolených činností, vedoucích ke vzniku ekologické újmy tj. ztráty nebo oslabení p řirozených 

funkcí ekosystém ů (narušením vnit řních vazeb a proces ů) v důsledku lidské činnosti  (§ 10 

zákona o životním prostředí). Především je nutno odpovědět na následující otázky: 

• Co je možno (nebo nutno) považovat za přirozené funkce  ekosystémů a jakým 

procesem byly způsobeny dopady na poškození  těchto přirozených funkcí, 

• Co je možno (nebo nutno) považovat za přirozené vnit řní vazby  ekosystémů a jakým 

procesem byly způsobeny dopady na poškození těchto vnit řních vazeb, 

• Co je možno (nebo nutno) považovat za vnit řní procesy  probíhající v ekosystémech a 

jakým procesem byly způsobeny dopady na poškození těchto vnit řních proces ů. 

 

- Narušení či poškození p řirozených funkcí  ekosystém ů je možno definovat jako 

narušení stability ekosystému  (tj. schopnosti ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími 

činiteli) a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce (vnitřní vazby a procesy). 

- Narušení vnit řních vazeb  ekosystému  je možno definovat jako  

- významné narušení (ochuzení) druhové bohatosti ekosystému  

- Narušení proces ů probíhajících v ekosystému  je možno definovat jako  

- narušení kolob ěhu látek  (živin) 

- narušení toku energie  potravními řetězci (poškozením souboru organismů 

některé trofické úrovně ekosystému). 

 

4.3  Porovnání pojm ů ekologická újma / škoda. 

 

Od majetkoprávní odpovědnosti (tj. odpovědnosti za škodu) se forma právní  

odpovědnosti za způsobenou ekologickou újmu liší 3): 
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- objektem, na kterém vzniká nepříznivý účinek, kterým není majetek, ale veřejný statek 

(životní prostředí jako společná a nedílná hodnota), 

- důsledkem není snížení hodnoty majetku  (případně ušlý zisk), ale zhoršení stavu 

životního prost ředí (tj. omezení nebo ztráta funkcí ekosystému), 

- k uplatn ění této formy odpovědnosti nedochází automaticky  v důsledku  

vzniku ekologické újmy, ale teprve následujícím rozhodnutím orgánu státní správy o jej ím 

uplatn ění (o uložení opatření k odstranění ekologické újmy), 

- subjektem aktivně legitimovaným (oprávněným ukládat povinnost  

odstraňovat ekologickou újmu) a i uplatňovat nárok na její odstranění je vždy pouze stát (jeho 

příslušný orgán), 

- způsob odstran ění ekologické újmy směřuje přednostně k obnovení  

původního stavu.  

Odstranění ekologické újmy obnovením p ůvodního stavu  (tj. obnovením přirozených funkcí 

narušeného ekosystému nebo jeho části) není jediný způsob, který zákon o životním prostředí 

upravuje, odpovídá však bezvýhradn ě záměru,  s jakým byl institut ekologické újmy do zákona 

vložen (záměru postihnout odpovědnostně i újmy na ekologických funkcích, které poškozená nebo 

zničená část životního prostředí v něm plnila a které nejsou vyčíslitelné v penězích). Jedině u 

tohoto způsobu odstraňování ekologické újmy lze jednoznačně stanovit rozsah povinností 

k odstranění vzniklé ekologické újmy a také zjistit, zda tato povinnost byla splněna (aniž musí být 

tyto funkce oceňovány). Měřítkem rozsahu této povinnosti a současně důkazem o jejím splnění je 

totiž obnovení původního stavu – obnovení funkce ekosystému. 

U zbývajících dvou způsobů odstraňování (lépe kompenzace) ekologické újmy smí být, není-li 

obnovení původního stavu možné nebo z vážných důvodů účelné, ekologická újma odstraněna, 

přesněji nahrazena jiným způsobem. Zákon hovoří o náhradním pln ění (kompenzaci).  O 

důvodech, které by měly být rozhodující pro posouzení účelnosti obnovení původního stavu, není v 

zákoně nic bližšího uvedeno 3). 

Teprve není-li možné provést ani náhradní plnění, spočívá povinnost nahradit ekologickou újmu 

v podobě peněžního pln ění. Zde již není kritériem účelnost jiných způsobů odstranění ekologické 

újmy, ale jejich nemožnost. 

To, co oba následující způsoby spojuje a zároveň odlišuje od způsobu prvního je, že při nich již 

nelze použít jednozna čného kritéria povinnosti ekologickou újmu odstranit  a zároveň splnit 

požadavek obnovení p ůvodního stavu, ale že je nutno najít jiné (náhradní) kritérium, spole čný 

ekvivalent pro ur čení výše ekologické újmy a pro stanovení rozsahu (náhradního či 

peněžního plnění) tuto ekologickou újmu nahrazujícího 

a tím i kritéria, že tato povinnost byla splněna (ekologická újma byla náhradním způsobem 

adekvátně kompenzována nebo zaplacena) 3).        
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 Funkcí „společného ekvivalentu“ je převést různorodé jevy na společného jmenovatele tak, 

aby je bylo možno poměřit (v případě náhradního způsobu „odstranění“ ekologické újmy stanovit 

poměr mezi ztrátou funkce jednoho ekosystému a konkrétními opatřeními provedenými za účelem 

zlepšení funkce ekosystému jiného, ale tento poměr také kvantifikovat.  Uvedenou funkci nejlépe 

splňují přirozeně peníze 3).  

Zejména v třetí možnosti, peněžního plnění za způsobenou ekologickou újmu, vyvstává tato 

skutečnost zcela jednoznačně. Pokud má být ekologická újma „odstraněna“ zaplacením určité 

finanční částky (a tím splněna povinnost odstranění ekologické újmy v závislosti na výši či 

závažnosti způsobené ekologické újmy), je třeba vyjádřit tuto ekologickou újmu v penězích. 

 Ve dvou ze zákonem stanovených způsobů odstraňování ekologické újmy se bez její 

kvantifikace v penězích nelze obejít 3).  

  

 

 

 

 

4. 4 Hodnocení a oce ňování mimoproduk čních funkcí lesa.  

 

Problematika oceňování mimoprodukčních funkcí lesa, která by měla být náplní příslušného 

právního předpisu (§ 27 odst. 1 zákona o životním prostředí) je v současné době intenzívně 

diskutována. Přípravou problematiky hodnocení a oceňování funkcí lesa byla Odborem lesního 

hospodářství (OLH) České akademie zemědělských věd (ČAZV) pověřena Komise pro 

mimoprodukční funkce lesa. Pro zabezpečení náplně výše uvedeného jednání OLH ČAZV byl 

ustaven šestičlenný přípravný výbor složený ze zástupců ČAZV, MŽP a MZe ČR, VÚ a vysokých 

škol. Autoři vybraných metod ohodnocování a oceňování funkcí lesa zpracovali svá hodnocení, 

vybrané tři metody se ovšem zabývají různými jevy. Tzv. metoda „Hesenská“  se zabývá 

biotopem, metoda dle prof. Vyskota  se snaží postihnout existenční hodnotu, tj. vnitřní procesy v 

lesním ekosystému, které vytvářejí jeho prostředí a které nazývá funkcemi, doc. Šišák  pak pod 

pojmem funkcí lesa rozumí konkrétní účinky lesa, přímo či nepřímo využívané lidskou společností, 

jako účinky pro ni pozitivní.  

Projekt předložený týmem doc. Šišáka “Pen ěžní hodnocení sociáln ě-ekonomického významu 

základních mimoproduk čních služeb lesa v ČR”  (Národní agentura pro zemědělský výzkum – 

NAZV č. EP 9219/99) a schválený oponentním řízením na LF ČZU Praha přináší konkrétní 

výsledky ekonomického hodnocení těch účinků lesů, které pokrývají konkrétní potřeby lidské 

společnosti v oboru působení lesů na odtokový režim, ochranu půdy, rekreační a zdravotní využití i 
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kulturně naučné funkce. Tento projekt může být podkladem pro stanovení náhrad, které jsou 

nutné ke kompenzaci zásah ů poškozujících ve řejně prosp ěšné funkce lesa .  

Ekologický pohled, spočívající na existenční hodnotě lesa, “Kvantifikace a kvantitativní 

hodnocení celospole čenských funkcí les ů ČR jako podklad pro jejich oce ňování”  (Program 

péče o životní prostředí -PPŽP/620/1/98), předložený kolektivem vedeným prof. Vyskotem a 

schválený Vědeckou radou MŽP ČR, je zaměřen k posuzování rozsahu a závažnosti újmy na 

životním prost ředí. Zásadní myšlenky mohou být uplatněny v kategorizaci lesů a vypracování 

moderních zp ůsobů polyfunk čního nebo diferencovaného obhospoda řování les ů. Metoda 

vychází z komplexního ohodnocení hydrických, půdoochranných, ekologicko stabilizačních, 

zdravotně hygienických a kulturně rekreačních funkcí lesa a její předností je hodnocení nejen 

reálného stavu lesa, ale stanovení jeho potenciálních možností, což umožňuje koncepční úvahy do 

budoucna.  

Projekt Ekologického ústavu pod vedením Ing. Sejáka využívá tzv. „Hesenskou metodu“, která se 

ovšem nezabývá konkrétními funkcemi lesa ve smyslu “Vyskotovy” či “Šišákovy” metody, ale 

hodnotí význam souboru ekosystém ů jakožto biotop ů v krajin ě. Pro samotné hodnocení 

funkcí lesa komise zatím nevidí  jeho konkrétní využití, avšak může se uplatnit při ekologickém 

hodnocení krajinných celk ů 6).  

 

 

  6)  Švihla, V.: OLH ČAZV k problematice hodnocení funkcí lesa. Lesnická práce, 2003, č. 1, 

str. 12.  

 

 

Hodnocení metod k posuzování mimoproduk čních funkcí lesa:  

Tzv. “Šišákova” metoda  hodnotí funkce lesa ze sociálně ekonomických hledisek, postup je z 

hlediska ekonomických věd transparentní, neuvažuje ale hodnotu přírody. Expertní hodnocení 

funkce zdravotně hygienické a kulturně naučné je nutno nahradit přesnějšími postupy, v metodě je 

nutno dopracovat hodnocení vlivu taxačních veličin, zdravotního stavu a dílčích stanovišť, metoda 

je vhodná pro hodnocení a oce ňování ekonomických statk ů. 

Tzv. “Vyskotova” metoda hodnotí funkce lesa jako přírodní statek s vnitřní ekologickou 

hodnotou, nezávislou na trhu, je srovnatelná s Hesenskou metodou. Byla odvozena pro hodnocení 

funkcí lesa, jejich oceňování je její nadstavbou, ne organickou součástí, uvažuje taxační veličiny, 

zdravotní stav lesa a váhy účinků jednotlivých veličin, uvažuje újmu na funkcích lesa nezávisle 

na jejich kategorizaci.  Zvolený ekosystémový přístup ovšem provazuje lidské potřeby s kapacitou 

ekosystému, metodou lze hodnotit funkce lesa v celé republice, sjednocuje dosavadní přístupy 

zavádí funkční potenciál, tj. hodnotí i funkce lesa, které nejsou v současnosti využívány, hodnotí 



 62

životodárné přírodní zdroje lesů. Obecně pro zdokonalení hlavních metod hodnocení a oceňování 

funkcí lesa, tj.metody doc. Šišáka a metody prof. Vyskota, je potřebné vést diskuse o směrech 

dalšího jejich rozvoje, sjednotit používanou terminologii a docílit pro oceňování funkcí lesů 

konsensu 6).  

 

5.  Škody p ůsobené na lesích, zp ůsoby jejího vy číslení, p říčiny ch řadnutí  

    lesů   

 

5.1  Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozd ějších p ředpis ů (občanský zákoník)   

  

Ustanovení § 420 

Každý odpovídá za škodu, kterou zp ůsobil porušením právní povinnosti.  

 

Ustanovení § 420a 

Každý odpovídá za škodu, kterou zp ůsobil  jinému provozní činností.   

Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena 

• činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti, 

• fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí, 

• oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na 

nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo  znemožněno užívání nemovitosti. 

Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí jen prokáže-li, že škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. 

Škody, způsobené na lesních porostech „provozní činností“ bývají obvykle vyčíslovány posudky 

soudních znalců a uplatňovány vůči provozovatelům zařízení, která emitují škodlivé látky do 

ovzduší a jejichž působením škody na lesních porostech vznikají.    

 

5.2  Způsoby vy číslení tzv. exhala čních škod  

 

Poškození a vznik škody na lesních porostech přímým a nepřímým působením emitovaných 

škodlivin (především oxidem siřičitým a oxidy dusíku) a stanovení škody na lesních porostech je 

vyčíslováno znaleckými posudky. 

Příznaky poškozování až odumírání lesních porostů v celé oblasti mírného pásu  

severní polokoule jsou systematicky pozorovány již více než 40 let. Stanovení  

výše náhrad těchto škod vychází ze skutečnosti, že vedle přirozených lesních  

ekosystémů byly působením člověka postupně zformovány „um ělé  

ekosystémy“,  jejichž součástí jsou urbanizované a industrializované zóny, pro  
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které je charakteristické vysoké znečišťování ovzduší různou škálou cizorodých  

látek. Vstupem chemických látek do životního prost ředí dále dochází  

k poškozování lesních ekosystém ů, zejména narušování biogeochemického  

cyklu, proces ů sukcese a mechanism ů imunity, což vyvolává snižování  

produkce biomasy 7).   

Stav lesa se v České republice hodnotí pozemním šetřením na monitoračních  

plochách tzv. I. úrovně v rámci mezinárodního kooperativního programu  

Evropské hospodářské komise zkráceně označované jako ICP Forests.  

Zaměřuje se na sledování a vyhodnocování vlivu znečištěného ovzduší na lesy.  

V současné době se pravidelné šetření provádí na 100 monitoračních plochách  

nadnárodní sítě 16x16 km a na vybraných 200 plochách národní sítě 8x8 km  

rozmístěných po celém území ČR rovnoměrně podle lesnatosti. Plochy jsou  

umístěny v lesních porostech tak, aby dobře charakterizovaly dané stanoviště a  

porostní podmínky. Pro vyhodnocení zdravotního stavu lesa má ze všech šetření  

největší význam informace o stupni odlistění (defoliace), doplněná o barevné  

změny jehličí (diskoloraci). Defoliace stromu je definována jako relativní  

ztráta asimila čního aparátu  v koruně stromu v porovnání se zdravým  

stromem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách. Je to  

ztráta, která je především způsobena vlivem nepříznivých změn v prostředí  

lesních ekosystémů jako důsledek dlouhodobého nadměrného znečištění  

ovzduší především škodlivinami SO2, NOx a jejich depozicemi. Defoliace jako  

symptom poškození je způsobena více škodlivými faktory, které mohou působit  

samostatně nebo společně a přitom vstupovat do vzájemných interakcí. Určit  

jejich podíl na rozsahu poškození je ve většině případů velmi obtížné.  

Hodnocení příčin poškození lesních dřevin je komplikováno skutečností, že  

množství škodlivých faktorů a jejich charakter podléhá rychlým změnám a lesní  

ekosystémy na tyto změny reagují s určitým zpožděním 7). 

I při stagnujícím objemu emisí sloučenin síry a nepatrnému zvýšení emisí oxidů  

dusíku v posledních letech dochází opakovaně k vážnému poškození lesních  

porostů, což je způsobeno tím, že je vyčerpán tzv. odolnostní potenciál lesních  

ekosystémů v imisních oblastech, takže i nižší koncentrace škodlivin v ovzduší  

a vstup kyselých depozic do lesní půdy v kombinaci s krátkodobými  

nepříznivými klimatickými situacemi (sucho, značné výkyvy v kolísání teplot  

v předjaří) způsobují značné poškození porostů. Výsledky hodnocení  
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zdravotního stavu lesů na základě kosmických snímků ukazují na stagnaci zdravotního stavu 

jehličnatých porostů ve stupnici defoliace a mortality (usychání). Změny zdravotního stavu mají 

regionální charakter a jsou  

značně diferencované. Při určování výše škody na lesních porostech vzniklé  

v důsledku provozování zdrojů znečišťování ovzduší jsou brány v úvahu platné právní předpisy, 

především lesní zákon, vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesa pod vlivem 

imisí a vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody na lesích. Při výpočtu 

imisních koncentrací ve vzdálenosti do 100 km od zdroje je využíván princip rozdělení dle Gausse 

(metodikou SYMOS 97), nad 100 km model pro dálkový transport znečištění ovzduší, kdy se 

uplatňuje odpočet na chemické redukce emisí s ohledem na srážkové a teplotní poměry 

příslušného období. Při odvození suchých depozičních toků síry a dusíku je používán resistenční 

model, při výpočtu mokré depozice je využíván model MESOPUFF II (1994). Pro potřebu 

stanovení podílů emisních zdrojů na imisních škodách v lesních porostech bylo definováno 569 

referenčních bodů, které jsou rozloženy na území lesních správ a lesních závodů LČR. V každém 

z těchto bodů je zjišťována a vyčíslována celková škoda na lesních porostech vzniklá v důsledku 

provozování zdrojů znečišťování ovzduší 7).  

Odvození díl čích podíl ů emisních zdroj ů navazuje na výpo čet výše újmy  

nebo škody na lesích, který je provád ěn státním podnikem Lesy ČR dle  

postup ů stanovených vyhláškou číslo 55/1999 Sb. 

 

5.3  Chřadnutí les ů   

Na příčinu tzv. chřadnutí lesů nejsou ovšem názory jednoznačné. Chřadnutí a hynutí dřevin a lesů 

nejsou jevy související teprve s industriálním obdobím a zvláště s 80. a 90. léty 20. století. 

Rozsáhlá, tzv. kalamitní onemocnění, přemnožení některých druhů hmyzu (škůdců) nebo rozvoj 

chorob jsou problémy mnohem starší, avšak větší pozornost jim byla věnována až poté, co se les 

a dřevo začaly intenzívně hospodářsky využívat, tj. poté, co byly lesy  uměle zakládány 

výsadbou a co se v souvislosti se snahou o dosažení  trvalého výnosu za čalo uplat ňovat 

tzv. pase čně-mýtné hospoda ření.  

 Nejméně stabilní a tedy nejvíce ohrožené jsou porosty smrk u, borovice a  

dubu. Nejvíce odolný je buk, habr, javor a další listnaté stromy a při nepříliš  

porušené struktuře porostu také jedle. Snaha dosáhnout co nejv ětšího  

hospodá řského výnosu bohužel vedla k výrazné zm ěně přirozené skladby  

lesa. Největší zastoupení mají dnes smrky (asi 45 %) a borovice (asi 17 %), zatímco jejich původní 

podíl byl mnohem nižší (11, resp. 5 %).  Smrk se začal ve velké míře vysazovat jednak pro vysoký 

výnos a také proto, že je relativně málo okusován zvěří. Naopak buky m ěly kdysi podíl 38 %, 

kdežto dnes je to pouze 6 %. Jedle byla dříve zastoupena 18 %, zatímco v současnosti jen 1 % 
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a dub měl původně 17 % podíl, avšak nyní je to 6 %. Odklon od přirozené skladby dřevin a úbytek 

listnatých dřevin z původních 66 % na současných  

22 % představují v lesích významný destabiliza ční faktor.   

 

 

 7)  Hadaš: Znalecký posudek výše škod vzniklých na porostech lesů ČR.  

 

K další destabilizaci vede tzv. holosečně-pasečné hospodaření, při němž se v důsledku 

jednorázového vyt ěžení dřevní hmoty nevrací do p ůdy živiny v této hmot ě obsažené  

(biomasa dřeva a živiny v ní obsažené). Biomasa větví, podrostu a doprovodných dřevin je 

namísto tvorby humusu spalována a zbytky živin obsažené v popelovinách jsou vyluhovány 

vsakujícími dešťovými vodami do podzemních vod nebo splachovány do potoků. Paseky jsou 

uměle osazovány nepůvodními chemicky ošetřenými dřevinami s deformovaným kořenovým 

systémem, který snadno vysychá, takže předpěstované vysazené semenáče hůře odolávají větru, 

sněhu i suchu 8).  

 

Imisní p ůsobení škodlivin na les.  

Od 70. let 20. století bylo chřadnutí a hynutí lesa buď zcela připisováno imisím škodlivin, nebo se 

alespoň předpokládalo, že imise sice působí spolu s ostatními činiteli (stresory) na rostliny, avšak 

jako rozhodující faktor nebo jako faktor, který následné procesy s negativními účinky spouští. Míra 

vlivu imisí na chřadnutí dřevin byla zpochybněna např. lavinovit ě se šířícím ch řadnutím dubu . 

Toto onemocnění bylo i v minulosti pozorováno vždy po velmi suchých obdobích. Jeho výskyt 

v letech 1990 až 1995 a v současnosti ale zasáhl i listnaté lesy ve středních polohách a v nížinách, 

kde výskyt a intenzita škodlivin naprosto neodpovídaly imisní zátěži. Chřadnutí se vyskytovalo jak 

na půdách velmi chudých, tak i na živinami velmi bohatých lužních půdách. Proto např. toto 

onemocnění již naprosto není spojováno s imisním působením.  

 

Příčiny ch řadnutí lesa. 

V současné době se ustupuje od popisu působení a detailního poznání působení  jednotlivých 

škodlivých činitelů na poškozený subjekt – strom, porost, les nebo lesní ekosystém. Poškození 

lesů je považováno za výsledek komplexního p ůsobení stresujících faktor ů. Schéma tzv. 

spirály chřadnutí zahrnuje i dimenzi času (časového posunu mezi příčinou a následkem) působení 

stresujícího faktoru tak, že rostlina (strom) postupně spěje od zdravého stavu až po uhynutí. Imise 

jsou tak považovány pouze za jeden z možných stresor ů, ovlivňujících rostlinu nebo její část. 

Zároveň platí, že určitý (obdobný) účinek může vyvolat celá řada jiných stresorů. Příkladně 

zeslabení nebo zploštění kořenového systému může být způsobeno důsledky imisního okyselení 
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půdy, vymýváním živin z půdy, změnou fyzikální struktury a vodního režimu v hlubších půdních 

horizontech, ale i deformací kořenů sazenic před umělou výsadbou, chybně provedená výsadba 

nebo např. i trvale vysoký stav hladiny podzemní vody.  Nedostatek živin může být způsoben 

vymýváním důležitých prvků následkem kyselých dešťů, blokováním rozkladu hrabanky vlivem 

sucha a okyselení nebo postupným ochuzováním lesního ekosystému o živiny obsažené 

v kmenech vytěžených stromů bez adekvátní náhrady (hnojení).  

Sucho . V současné době jsme svědky výrazného zhoršování zdravotního stavu dřevin vlivem 

stresujících faktorů, zejména nedostatku srážek. Jejich dlouhodobý deficit má za následek snížení 

vlhkosti půdy v hloubkách dosažitelných hluboko kořenícími druhy (dub, borovice). Paradoxně 

mělce kořenící smrk může těžit i z málo vydatných srážek, které zvlhčují pouze svrchní půdní 

horizont. Sucho se stává stále častěji příčinou kalamitního chřadnutí a hynutí lesních porostů a je 

spouštěcím stresorem. V roce 2003 způsobilo sucho rozsáhlé oslabení dřevin zkrácením jejich 

vegetační doby a snížením tvorby zásobních látek, nutných k přečkání nepříznivých podmínek 

zimního období. Tato skutečnost byla akcelerována několikanásobným poklesem teplot během 

zimního období 2002-2003 pod – 20 0C, což působilo u stromů nedostatečně zásobených vodou 

nadměrné vysychání doprovázené vznikem prasklin kůry a lýka, které se stávají vstupní branou 

infekce dřevokazných hub. Na silně zhoršeném zdravotním stavu lesů mají tak v současné době 

větší podíl klimatické výkyvy než donedávna akcentovaný podíl škodlivých imisí a kyselých dešťů. 

Faktem je, že v souvislosti s vymáháním náhrad škod, ale také při statistickém vykazování 

„nahodilých exhalačních těžeb“ a „imisně poškozených lesních porostů“ nejsou tyto skutečnosti 

akceptovány. Nelze totiž exaktně stanovit, zda ten či onen strom nebo porost uhynul v důsledku 

působení imisí či sucha. Rovněž nejsou známy (až na výjimky) specifické symptomy, které by 

umožnily jednoznačně stanovit, zda defoliace (ztráta listů nebo jehličí) nastala výhradně 

následkem působení kyselých dešťů. Zaznamenat je možné např. poškození listí a jehličí 

přízemním ozónem nebo odlišit mrazová poškození s jistým podílem působení imisní koncentrace 

oxidu siřičitého. Ve statistickém vykazování „nahodilých těžeb“ je položka „exhalační těžby“ 

víceméně pouze odhadována, o čemž svědčí její nevěrohodné územní rozložení a zásadní 

odlišnosti ve vykazování ve výkazech hospodaření jednotlivých lesních správ. Rovněž časový 

vývoj poškozování a hynutí dřevin nekoresponduje s množstvím vypouštěných fytotoxických  

emisí 8). Z výše uvedeného je možno dovodit, že chřadnutí a hynutí lesa je v přirozených 

smrčinách běžný jev, související s generační obměnou porostu přičemž obdobný proces probíhá 

v suchých borovicových a dubových lesích. Tyto rostliny jsou světlomilné a nemohou se jiným 

způsobem přirozeně obnovit. Stejnými charakteristikami se vyznačuje poškození hospodářsky 

pěstovaných smrkových monokultur. Smrkové monokultury se v podmínkách ČR přirozeně 

vyskytovaly jen na zanedbatelné výměře. Přesto na nich současné hospodaření v lesích staví se 

současně uplatňovaným pasečně-mýtném procesu obnovy porostů ve stejnověkých smrkových 
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monokulturách. Důvody jsou ekonomika produkce a těžby dřeva, poptávka po smrkovém dřevě, 

snazší organizace práce s nižšími náklady apod. Kalamity jsou působeny zprvu působením 

klasických hmyzích škůdců, ochrana lesa spočívá v jejich hubení. Množství emisí a koncentrace 

imisí výrazně poklesly a snížila se zasažená plocha, přesto poškození lesů tomu neodpovídá. 

Zjevně tak nezávisí na aktuálním stupni znečištění ovzduší, ale buď má znečištění ovzduší v 

souvislosti s dalšími faktory vliv nepřímý, jiný mechanismus působení nebo opožděný časový 

průběh. V souvislosti s nevhodným způsobem hospodaření v lesích a se změnou druhové skladby 

dřevin se uplatňují další regionální vlivy – znečištění ovzduší, extrémní výkyvy teplot a srážek jako 

důsledek celosvětového oteplování 8).  

 

  8)  Mrkva, R.: Příčinou chřadnutí lesů nejsou jen exhalace. In: Ekologie, 2004, č. 1, str. 14. 

 

5.4   Probíhající právní spory o náhradu škod 

 

Poškozené subjekty, většinou obvykle Lesy České republiky (dále jen LČR), podávají v případech, 

kdy emitent nesouhlasí s výší náhrady škod podle znaleckých posudků, vůči jednotlivým 

emitentům žaloby o náhradu škody spolu s návrhem na vydání platebního rozkazu v příslušné 

částce. Žaloby odůvodňují skutečností, že žalovaný zp ůsobil škodu na lesních porostech, a to 

za snížený p řírůst, p ředčasné smýcení, snížení produkce, ztrátu p ři zpeněžení vyt ěženého 

exhalačního d říví a dále že zp ůsobil škodu z mimo řádných nebo nákladov ě náročnějších 

opat ření dle přiloženého vyčíslení uvedeného v příloze, která tvoří nedílnou součást žaloby. 

Žalobce svá tvrzení dokládá znaleckým posudkem. P říčinnou souvislost žalobce dokládá 

tím, že žalovaný vypouští do ovzduší oxid si řičitý, oxidy dusíku a další emise, což je 

v příčinné souvislosti se vznikem škody  a v daném případě se  jedná o škodu zp ůsobenou 

provozní činností, tedy odpov ědnost objektivní ve smyslu ustanovení § 420a odst. 1 a 2 

písm. b ob čanského zákoníku. Dále je uváděno, že žalovaný svým jednáním porušil rovněž 

ustanovení § 415 občanského zákoníku. Příslušný soud s přihlédnutím ke skutečnosti, že 

předchozí spory se mnohdy podařilo vyřešit mimosoudně, obvykle poskytuje stranám lhůtu 

k mimosoudnímu vyrovnání, a to vzhledem k nákladům na vypracování znaleckého posudku. 

V případě nedohody a při včasném podání odporu vůči platebnímu rozkazu se emitent obvykle 

brání argumentací s odvoláním na závěry jiného znaleckého posudku, přičemž bývají především 

uplatněny následující výhrady:  

• podíl p říslušného zdroje znečišťování ovzduší je prokazatelný jen pokud  je dolní 

hranice  (statistické) prokazatelnosti vyšší nebo shodná s limitní hodnotou, stanovenou Českým 

hydrometeorologickým ústavem (dále jen ČHMÚ) a to 0,1 % pro každého jednotlivého 

znečišťovatele , platná pro vzdálenost referenčního bodu menší než 300H (kde H je stavební 



 68

výška komína), a u vzdálen ějších zdroj ů než je 1000H podíl 0,5 % a více. Pro zdroje se 

vzdáleností od zdroje mezi 300 a 1000H roste hranice prokazatelnosti lineárně od hodnoty 0,1 do 

0,5 %. 

• hodnoty K 1 uvedené v příloze č. 7 vyhlášky č. 55/1999 Sb., jsou považovány za 

hypotetické, jež ve skutečnosti nemají náležitou vypovídací hodnotu , neboť byly stanoveny 

podle růstových tabulek a ztráty na přírůstu  ve skutečnosti nejsou opřeny o exaktní měření snížení 

přírůstu na pokusných plochách a skutečného aktuálního stavu lesních porostů. Nejedná se tedy o 

skutečně prokazatelný druh škody z titulu imisí, neboť do ztrát na přírůstu lesního porostu se 

promítá i řada dalších příčin (ztráty způsobení zvěří, ostatními biotickými činiteli, jinými abiotickými 

činiteli, ztráty způsobené nevhodnou skladbou dřevin nevhodných pro dané stanovištní podmínky 

aj.). 

• imisní škody jsou vykazovány jako souhrnné hodnoty,  odvozené z jednoho druhu 

škod, nepodložené exaktními údaji o vzniklých škodách z titulu výše exhalačních těžeb, 

zvýšených nákladů na těžbu, přibližování a vyklizování exhalační dřevní hmoty, zvýšené náklady 

na zalesňování exhalačních holin, statistické údaje o evidenci nezdarů při zalesňování, plošné 

údaje o imisních holinách. 

 

Především je ale emitenty namítáno, že metodika používaná LČR v posledních letech uvažuje 

kombinovaný vliv oxidu si řičitého a oxid ů dusíku, což je výrazná změna oproti výpočtům 

provedeným dle předcházejících metodik. Dále stále není uvažován vliv ozónu, který nelze 

jednoduše modelově zpracovat a stanovit podíl jednotlivých zdrojů na vykázaných škodách. Další 

chyby jsou spatřovány v používání větrných růžic ze standardní výšky 10 m nad zemí aj., což je ve 

svém důsledku prezentováno jako použití postup ů, které nesprávn ě ovliv ňují celkovou 

požadovanou výši náhrad škod.  

Popisované skute čnosti obvykle nevedou k rychlému a jednozna čnému soudnímu vy řešení 

sporných p řípadů.  

   

 

6. Trestn ěprávní odpov ědnost za porušení zákon ů 

 

6.1  Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Účelem trestního zákona je chránit zájmy spole čnosti, ústavní z řízení ČR, práva a oprávn ěné 

zájmy fyzických a právnických osob (§ 1). 
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Trestným činem je pro spole čnost nebezpe čný čin, jehož znaky  jsou uvedeny v trestním 

zákoně (§ 3 odst. 1). K trestnosti činu je třeba úmyslného zavin ění, nestanoví-li trestní zákon 

výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti (§ 3 odst. 3). 

 

Trestný čin je spáchán úmysln ě, jestliže pachatel 

• cht ěl způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

tímto zákonem, 

• věděl, že svým jednáním m ůže takové porušení nebo ohrožení zp ůsobit  a pro 

případ, že je způsobil , byl s tím srozuměn.  

 

Trestný čin je spáchán z nedbalosti , jestliže pachatel 

• věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených d ůvodů spoléhal, že takové porušení nebo 

ohrožení nezpůsobí, nebo 

• nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom 

vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.  

 

Trestný čin poškození životního prost ředí (§ 181a). 

Kdo úmysln ě znečistí nebo jiným zp ůsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou 

složku životního prost ředí tím, že poruší p ředpisy o ochran ě životního prost ředí nebo 

předpisy o ochran ě a využívání p řírodních zdroj ů a na větším území, na zvlášt ě chrán ěném 

území nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, ohrozí spole čenstva nebo 

populace voln ě žijících živo čichů nebo plan ě rostoucích rostlin (poškození životního 

prost ředí) nebo kdo poškození životního prost ředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo 

zmírnění, bude potrestán odn ětím svobody nebo zákazem činnosti nebo pen ěžitým trestem.  

 

Trestný čin poškozování lesa t ěžbou (§ 181c). 

Kdo, byť i z nedbalosti, t ěžbou lesních porost ů provedenou v rozporu s právními p ředpisy 

způsobí vznik holé se če na celkov ě větší ploše lesa nebo pro ředí lesní porost pod hranici 

zakmenění stanovené zvláštním p ředpisem, bude potrestán odn ětím svobody, zákazem 

činnosti nebo pen ěžitým trestem. 

 

Společná ustanovení (§ 181d). 

Větším územím podle § 181a a 181b se rozumí území o rozloze nejmén ě 5 ha a v případě 

vodního toku nejméně 2 km jeho délky. 
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Celkovou v ětší plochou lesa podle § 181c se rozumí plocha v ětší než 1,5 ha a celkovou 

značnou plochou lesa se rozumí plocha v ětší než 3 ha. 

 

6.1.1  Trestní odpov ědnost ve vazb ě na ustanovení lesního zákona  

 

Za činnost prováděnou v rozporu s právními předpisy je možno považovat:  

• Smýcení lesního porostu mladšího než 80 let na takové ploše, že je nutné opětovné 

zalesnění (zpravidla větší než 0,05 ha),  

• Proředění lesního porostu pod 0,7 plného zakmenění, pokud toto není provedeno ve 

prospěch následného porostu nebo za účelem zpevnění porostu; v tomto případě věk lesního 

porostu nerozhoduje,  

• Smýcení lesního porostu stáří 80 a více let, avšak na souvislé ploše větší než 1 ha, 

případně ploše menší, avšak o šířce více než dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu (v 

exponovaných polohách více než jednonásobek), pokud se nejedná o domýcení porostních zbytků 

nebo o těžbu na pozemcích menších než 1 ha, kdy šířka holé seče není omezena,  

• Smýcení lesního porostu na ploše vyžadující následné zalesnění v případě, kdy vlastník 

lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) či protokolem o 

převzetí lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO) a kdy těžba je provedena bez předchozího 

souhlasu odborného lesního hospodáře (dále jen OLH), případně i se souhlasem OLH, avšak 

celková výše těžby přesáhne množství v průměru 3 m3 na 1 ha za rok (počítáno za celý lesní 

majetek) a nebyla v předstihu 30 dnů oznámena orgánu státní správy lesů (dále jen SSL), 

případně byla oznámena, avšak lhůta 30 dnů nebyla dodržena,  

• Smýcení lesního porostu na souvislé ploše větší než 0,20 ha v rámci nahodilé těžby, 

jejíž provedení nebylo v předstihu 14 dnů oznámeno orgánu SSL, případně oznámeno bylo, avšak 

lhůta 14 dnů nebyla dodržena a nejedná se o mimořádné okolnosti.  

 

Přitom některé z výše uvedených hospodářských zásahů nemusí být v rozporu s právními 

předpisy, pokud jejich provedení předchází udělení výjimky  z lesního zákona. Jedná se o:  

 

• Velikost holé seče do celkové výměry 2 ha, a to v přirozených borových a lužních lesích 

bez omezení šířky holé seče a na dopravně nepřístupných horských svazích delších než 250 m 

(mimo exponovaná stanoviště).  

• Mýtní těžbu úmyslnou v porostech mladších než 80 let, a to v odůvodněných případech 

(zákon však taxativně nestanoví, co jsou odůvodněné případy). 
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Velmi závažným momentem novely trestního zákona je označení „pouhého“ porušení 

lesního zákona jako trestného činu , přestože tímto porušením nemusí vzniknout žádné následky 

nebo škody na majetku či újma na životním prostředí. Jedná se především o ty hospodářské 

činnosti, které jsou vázány na předchozí souhlas OLH nebo oznámení orgánu SSL a dodržení 

oznamovací lhůty.  

Naopak některá jednání vlastníka lesa, která jsou lesním zákonem zakázána nebo nepovolena, a 

proto trestním zákonem označena jako “v rozporu s právními předpisy”, mohou být do souladu s 

právními předpisy uvedena předchozím udělením výjimky ze zákona (velkost holiny od 1 ha do 2 

ha v zákonem stanovených případech a mýtní úmyslná těžba v porostech mladších než 80 let).  

Pro probíhající soudní jednání byla MŽP ČR doporučeno používat metodu prof. Vyskota. Je ovšem 

zřejmé, že metoda prof. Vyskota je vhodná především při vyčíslování výše ekologické újmy, 

způsobené v lesích zvláštního ur čení (přírodní rezervace aj.), tj. v lesích s přirozeným vývojem 

lesních ekosystémů. Její aplikace na hospodářské škody způsobené nepovoleným využíváním 

porostů v hospodářských lesích může ale vést ke sporným závěrům především tehdy, pokud je 

např. vyčíslení „ekologické újmy“ způsobené předčasným smýcením porostu několikanásobně 

vyšší než cena vytěžené dřevní hmoty.  

 

6.1.2  Poškozování cizí v ěci. 

 

Kdo zni čí, poškodí nebo u činí neupot řebitelnou cizí v ěc a způsobí tak na  

cizím majetku škodu nikoli nepatrnou bude potrestán odnětím svobody.  Odnětím svobody na šest 

měsíců až tři léta bude potrestán, spáchá-li takový čin na v ěci, která požívá ochrany podle 

zvláštních p ředpis ů (§ 257, odst. 2 písm. d). 

 

 

6.2  Zákon č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále  

 jen přestupkový zákon). 

 

Pojem p řestupku (§ 2). 

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spol ečnosti  a je za 

přestupek  označeno v  přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 

podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 

Zavinění (§ 3). 

K odpovědnosti za přestupek posta čí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je 

třeba úmyslného zavinění.   

Přestupky na úseku ochrany životního prost ředí (§ 45) 



 72

Přestupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních pr ávních p ředpis ů o ochran ě životního 

prost ředí zhorší životní prost ředí. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč. 

Přestupky proti ve řejnému po řádku (§ 47). 

Přestupku se dopustí ten, kdo (mimo jiné)  

• znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení 

anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství (písm. d), nebo 

• poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 

veřejně prosp ěšné zařízení (písm. g). 

Za přestupek podle písm. d) lze uložit pokutu do výše 1 000 Kč, podle písm. g) do 50.000 Kč. 

 

6. 3 Trestní odpov ědnost ve vazb ě na způsob hodnocení ekologické újmy  

 

6.3.1   Devastační těžba 

 

Podle důvodové zprávy byla pokladem pro novelu trestního zákona skutečnost kdy „nelze 

v pot řebné mí ře dosáhnout potrestání spole čensky nežádoucí t ěžby, jež vede k devastaci 

lesů v ČR a jež podle lesnických statistik každoro čně narůstá“. Samotný pojem „devasta ční 

těžba“ dává Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) výhradně do přímé souvislosti 

s nepovolenými těžbami dřeva. Za charakteristiku nezákonných těžeb považuje ČIŽP záměrné a 

absolutní nerespektování zákonných povinností ze st rany vlastník ů lesů nebo podnikatel ů. 

Dále uvádí, že nezákonné t ěžby způsobují zásadní a leckdy nevratnou újmu na všech 

funkcích lesa, a proto se pro n ě vžil termín „devasta ční těžby“ 9).  

 

 

9) Tzv. „devastační těžbou“ se rozumí: Nezákonné těžby probíhající v příkrém rozporu 

s právními předpisy, tj. bez ohledu na těžební možnosti porostů, holosečemi či výběrem 

nejkvalitnějších stromů. Jsou směrovány do produkčně nejbohatších oblastí. Způsobují zásadní a 

leckdy nevratnou újmu na všech funkcích lesa, proto se pro ně vžil termín „devastační těžby“. 

Touto činností je potenciálně ohroženo zhruba 20 % celkové výměry lesních porostů v České 

republice (Tisková zpráva ČIŽP, Zpravodaj MŽP, 2003, č. 12, str. 12.). 

 

Pojem devasta ční těžba je ovšem definován např. již v Lesnickém naučném slovníku (MZe, 1994 

a 1995) jako „hospodá řský zásah  vlastníka či uživatele lesa, který ohrožuje, poškozuje nebo 

ničí podstatu lesa, pop ř. jeho funk ční účinnost“. 

Pojem devastace les ů (nikoli devastační těžba) zavedl do lesnického názvosloví již říšský lesní 

zákon č. 250/1852, který v 4. ustanovení uváděl, že „žádný les se nesmí pustošit ,“ (viz též 
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definice přestupku „pustošení lesa“ v Rakousku), tj. „hospodařit v něm tak, aby další pěstování 

dříví bylo ohroženo nebo úplně znemožněno“. Především druhá část původní definice p řibližuje 

význam pojmu devastace lesa jako ohrožení nebo pošk ození jeho d řevoproduk ční funkce 

(viz též vyhláška č. 55/1999 Sb.). 

V dané souvislosti je nutné upozornit na obsah jednotlivých pojm ů. Z výše uvedených 

odborných definic pojmů, uváděných v citovaných zákonech a jejich prováděcích předpisech se 

nesetkáme s definicí pojmu podstata lesa  ani s výkladem pojmu funk ční účinnost lesa.  Tyto 

nesrovnalosti mohou vést k různým výkladům uvedených pojmů a taktéž ke zcela rozdílné 

klasifikaci nepovolené  těžby jako těžby devastační či nedevastační. 

Pojmu podstata lesa  se nejvíce blíží pojem lesní ekosystém , pojmu funk ční účinnost lesa pak 

produktivita  tohoto ekosystému.   

Podstatou a hlavním rysem devasta ční těžby by tedy muselo být ohrožení, poškození nebo 

zničení lesního ekosystému nebo jeho produktivity (scho pnosti produkovat organickou 

hmotu), tj. vznik ekologické újmy by musel nastat v  přímé souvislosti s provád ěnou t ěžební 

činností.    

Oba vývody nejsou v zásadním rozporu, neboť produkce dřevní hmoty tvoří u vzrostlého lesa 

rozhodující část čisté produkce ekosystému. Rozdíl v užití vyprodukované dřevní hmoty pak 

spočívá v tom, zda je vytěžená dřevní hmota (živiny v ní obsažené) následně užita člověkem 

v hospodářské sféře (tj. nenávratně odebrána z ekosystému), nebo zda je postupně rozkládána 

v procesu koloběhu látek v přirozených ekosystémech (a i nadále se tato hmota účastní koloběhu 

látek v daném ekosystému).                

Pojem devastace lesa  tedy původně nebyl synonymem nepovolené (nezákonné) těžby, ani 

„zásadní a leckdy nevratné újmy na všech funkcích lesa“. Podle dnešního výkladu tohoto pojmu by 

v případech tzv. „devastační těžby“ muselo zároveň docházet i k ohrožení, poškození či ničení 

lesních ekosystémů při činnostech, jejichž důsledek by ohrožoval či přímo znemožňoval další 

pokračování v pěstování lesa (naplňování jeho dřevoprodukční funkce). Uvedený stav by se rovnal 

totální devastaci biotopu. Pomineme-li skutečnost enormního znečišťování (zejména půdního) 

prostředí, které v souvislosti s těžbou dřevní hmoty prakticky nepadá v úvahu, jediným rysem 

úplné devastace biotopu by muselo být velkoplošné z ničení půdního pokryvu . Praxe 

ukazuje, že k takovýmto dopadům při těžbě v enormním rozsahu obvykle nedochází. Nepovolená 

těžba tedy není obvykle prováděna odlišným způsobem, než těžba povolená. Lokálně ovšem 

může být při těžbě dřeva (v tomto případě není ovšem rozhodující, zda je to těžba povolená, nebo 

nepovolená, tj. v rozporu s právními předpisy) docházet k poškození půdy, především v místech 

nezpevněných lesních cest, situovaných na úbočích a svážnic.  

Zde může dojít k udusání povrchu nebo naopak ke vzniku terénních rýh až k obnažení skalního 

podloží, které další zalesnění neumožní. Poškozovány jsou ovšem lesní cesty, svážnice které (ač 



 74

tvoří součást LPF) nebývají zalesněny. Vlastní (opakovaně zalesňovaná) půda bývá poškozována 

výjimečně. Samostatným problémem může být z hlediska ochrany vod shrnování zeminy z lesních 

cest na úpatí svahů nebo dokonce jejímu nahrnutí při vlečení kmenů lesnickou technikou přes 

brody přímo do vodotečí, které jsou pak znečišťovány jemným zákalem a ve kterých následně 

vznikají nepřirozené nánosy kalových lavic. Tato skute čnost by již mohla být posuzována jako 

ekologická újma  (na povrchovém vodním toku jako složce životního prostředí). 

Skutečnosti prokazující poškozování životního prostředí je však nutno případ od případu prokázat 

v důkazním řízení. Devastační těžba by proto měla být charakterizována zejména skutkovou 

podstatou  prokazující znečišťování či poškozování některé složky životního prostředí, zejména 

ekosystému, nikoli pouhým tvrzením, že např. „ … v daném případě došlo ke škodám na 

přirozeném přírůstu dřevin, dřevní hmotě, … těžba byla provedena devastačním způsobem“, apod. 

V uvedené souvislosti je možno plně souhlasit s odůvodněním, které pro své  postupy uvádí 

ČIŽP, a sice, že „ČIŽP situaci řešila v rámci správního řízení opatřeními k nápravě a pokutami“, 

méně je ovšem možno souhlasit  s odůvodněním, že „v obzvláště závažných případech“ a 

„v p řípadech kdy se postihy jevily jako neefektivní“, p řistupovala ČIŽP k podávání trestního 

oznámení. Trestní oznámení by bylo opodstatn ěné pouze v p řípadech, pokud by došlo 

k porušení ustanovení trestního zákona (napln ění skutkové podstaty trestného činu 

uvedeného v § 181c trestního zákona), nikoli „v p řípadech, kdy se postihy jevily jako 

neefektivní“ 10) .  

Uvedené formulace vzbuzují dojem, že ČIŽP v některých případech má snahu kriminalizovat 

případy, u kterých jejím inspektorům dané pravomoci připadají nedostatečně účinné. K lepšímu 

porozumění a pochopení právního řádu a orientaci v právním systému určitě nepřispívá ani 

tvrzení, ze kterého vyplývá, že trestní stíhání není dáváno do souvislosti se spácháním skutkové 

podstaty trestného činu, ale že inspekčnímu orgánu k iniciaci trestního stíhání postačuje názor, že 

„se postihy podle lesního zákona inspekci jeví jako neefektivní“.   

Skutková podstata tzv. „ černých t ěžeb“,  uveřejněná ČIŽP ve Věstníku MŽP,9)  

 

10) Blíže § 181c zákona č. 140/1961 Sb., (trestní zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

§ 181c: Poškozování lesa těžbou 

1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů provedenou v rozporu s právními předpisy 

způsobí vznik holé seče na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici 

zakmenění stanovené zvláštním předpisem na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo 

b) vznikne-li těžbou uvedenou v odstavci 1 holá seč nebo proředění na celkové značné ploše lesa.. 
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je popisována následujícím způsobem: „Firma nabídne majiteli lesa práci a odkoupení dřevní 

hmoty včetně pozemku a povinnosti jeho následného zalesnění. Zaplatí kupní cenu, dřevní hmotu 

urychleně vytěží a rychle prodá. Původní majitel lesa ovšem neví, že kupní smlouva má již předem 

připravené formální nedostatky, pro které ji katastr nemovitostí odmítne zapsat do vkladu na 

katastr, ovšem až v průběhu zákonné lhůty. Do té doby je dřevo prodáno, kupující se již ke 

smlouvě nehlásí a veškeré povinnosti zalesnění, ochrany kultur apod. zůstávají původnímu 

majiteli, který s náklady na ně nepočítal a chybějí mu prostředky z prodeje dřeva. Negativní vliv na 

životní prostředí, jak tvrdí ČIŽP, tu není třeba zdůrazňovat“  9). 

Podle zveřejněného výše uvedeného příkladu a použité argumentace je možno  v daném případě 

považovat popisovaný příklad spíš z pohledu skutkové podstaty trestného činu podvodu (falešná 

nebo záměrně nepřesná kupní smlouva, nakládání s majetkem před nabytím právní moci smlouvy, 

neoprávněné obohacení se na úkor majitele lesa aj.). Právě argument o negativním vlivu 

popisovaného postupu na životní prostředí není z citovaného případu vůbec zřejmý a v praxi by 

bylo nutné jej nezvratně prokázat.    

Jelikož se ČIŽP setkávala s výše popsanými postupy v praxi („svého času stále častěji“), podávala 

na takové subjekty trestní oznámení, „nebo ť pokuty ud ělené ve správním řízení firmy zpravidla 

neplatily a poškození životního prost ředí bylo varovné“ 11 ).  

 

Skutečností je, že v naprosté většině nepovolených těžeb k devastaci životního prostředí nemusí 

vůbec dojít. Vzniklé holiny jsou často zalesněny v zákonem stanovené lhůtě a ani  případné 

pozdější zalesnění (např. sankčně vynucené) nemusí z ekologického hlediska nutně znamenat 

devastaci lesa, naopak přirozenou sukcesí dřevin dochází na daném stanovišti (biotopu) při 

samovolné obnově lesa k ustavení rovnovážných ekosystémů tvořených původními, geneticky 

adaptovanými, místními (tzv. autochtonními) dřevinami, vhodného druhového složení, které 

odpovídá úživnosti a dalším určujícím vlastnostem daného biotopu. Člověkem prováděné 

zalesnění holin vzniklých těžbou není „uvedením lesa (ekosystému) do původního stavu“ a ani jím 

v podstatě být nemůže. Jedná se o založení nového hospodářsky optimalizovaného porostu  poté, 

co došlo k odtěžení hmotnostně rozhodujících jedinců dřevin jejich těžbou. Existence ekosystému 

není po provedené těžbě ukončena, pouze se radikálně a velmi rychle mění na jiný ekosystém 

mýtin a pasek, který přirozenou sukcesí či umělým výběrem (probírkou) vlastním vývojem cílí 

přirozenou nebo polopřirozenou optimalizací dřevinného složení ke svému klimaxovému stavu. 
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11) Blíže komentář skutkové podstaty, který uvádí, že: Skutková podstata zakotvená 

novelou z roku 2002 (účinnou od 1. 7. 2002). Postihuje protiprávní těžbu lesních porostů od určité 

hranice, což vede k devastaci lesa, který nemůže plnit rozličné ekologické funkce (protierozní, 

vodoochrannou, klimatickou, krajinotvornou, ochranu biologické rozmanitosti apod.). Srov. Zákon 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů  (Jelínek, J. – Sovák, Z.: Trestní zákon a 

trestní řád, Linde, Praha, 2002 .). 

 

 

Doba obmýtí. 

Důvodem pro provádění mýtních těžeb v 80ti či 100 letech stáří porostu je zejména ekonomické 

hledisko. V porostech daného stáří dochází ke kulminaci poměru náklady výnosy a těžená kulatina 

je jednotné šířky a velmi vhodná pro další zpracování. Obmýtí po 80 letech stáří porostu nebylo 

v podmínkách ČR zavedeno právními předpisy, ale bylo do nich převzato poté, co se ustálilo jako 

výsledek ekonomických zákonitostí hospodaření v lesích s převažujícím zastoupením smrkových 

monokultur. V případě bukových porostů tvoří např. optimální doba obmýtí 120 let. Toto kritérium 

nemá nic společného s „optimálním“ ekologickým věkem porostu, neboť takový věk neexistuje. 

Z hlediska stability ekosystému je nejvhodnější porost s dřevinami různých druhů a různého stáří, 

včetně stromů v největším rozmachu – velikosti (ty by bylo možno v daných případech označit za 

„kostru lesa“), ale včetně stromů, řekněme přestárlých, usychajících a suchých. Všechny tyto 

odlišnosti tvoří v přirozením ekosystému vhodné podmínky pro maximální různorodost živočišných 

a rostlinných druhů, tvořících ekosystém, a tím udržují jeho stabilitu a přirozené funkce. Jednotná 

doba obmýtí stejně starých jedinců stejného druhu, které samy o sobě tvoří mimořádně nestabilní 

a vysoce ochuzený ekosystém, nemá z ekologického hlediska žádné opodstatnění.  

 

Obtížnější zalesňování rozsáhlejších holin může a zpravidla i znamená zvýšení nákladů na 

založení nových lesních porostů, což však není možno vydávat za důkaz přímého ohrožení funkce 

lesa. V historii českého lesnictví jsou známé případy větrných či jiných kalamit, kdy byly zničeny 

nebo musely být dotěženy lesní porosty na rozsáhlých plochách (celá úbočí vysokých kopců). 

Všechny tyto případy byly, byť v delším časovém odstupu, opětovně zalesněny bez znatelného 

vlivu na lesní ekosystémy či stabilitu a funkčnost krajiny. 

 

Rozsah nepovolených (devasta čních) t ěžeb    

Časový průběh. Nezákonné (nepovolené) těžby se začaly objevovat v průběhu první poloviny 90. 

let, zprvu ojediněle. V roce 1998 došlo k jejich prudkému nárůstu. Rok 1999 představoval 

kulminaci těžeb z pohledu množství nezákonně vytěženého dřeva (183 000 m3), rok 2000 pak 

představoval maximum z hlediska vytěžené plochy (635 ha). Po roce 2000 byl zaznamenán pokles 



 77

případů nezákonných těžeb a tento trend trvá dodnes. Příkladně v roce 2002 bylo ČIŽP šetřeno 37 

případů na celkové rozloze 80 ha, což představovalo 13.000 m3 dřeva. V roce 2002 se již nedá 

hovořit o výrazném výskytu nezákonných těžeb na území některého z regionů, jednotlivé případy 

byly zjištěny na celém území ČR. 

Lokalizace těžeb. V roce 1996 dominovala plzeňská oblast, v roce 1999 vrcholily nezákonné těžby 

na severovýchodní Moravě, v následujících obdobích se těžby přesouvaly zpět do českých krajů. 

Nejhorší situace panovala v bývalých okresech Vsetín, Zlín, Šumperk, Jindřichův Hradec, 

Pelhřimov a Havlíčkův Brod. 

V ČR je holou sečí těženo cca 20.000 ha lesních porostů. Tzv. devastační (lépe nepovolené, 

černé) těžby, za které jsou v současné době označovány těžby provedené v rozporu s lesním 

zákonem, představovaly průměrně cca 200 ha holosečně smýceného lesa. V porovnání s celkovou 

výměrou těžených ploch se jedná o necelé 1 % provedených těžeb, přičemž v porovnání 

s výměrou lesních ploch v ČR (více než 2.600.000 ha) se jedná zcela nepatrnou výměru (0,01 % 

celkové výměry). Z celorepublikového hlediska nemohou být lesy jako takové uvedeným 

fenoménem významně ovlivněny, natož ohroženy. V drtivé většině případů nedochází k využívání 

či poškozování cizího vlastnictví, ale pouze k ekonomickému (třebaže ne vždy optimálnímu) 

zhodnocení vlastního majetku. Původci nepovolených těžeb jsou většinou vlastníky uvedených 

parcel a porostů nebo jsou s vlastníkem v obchodním vztahu. Uvedený způsob hospodářského 

využívání hospodářských lesů je však jevem běžným a obvyklým, problémem může být 

v některých případech opožděné zalesňování vytěžených holin a nedostatečná ochrana 

vysazených kultur. V daných případech se zcela zřejmě jedná o porušení lesního zákona, nikoli 

však vždy současně i o ohrožování či poškozování ekosystémů či dokonce životního prostředí. 

Nepovolená těžba tedy není automaticky těžbou devastační a naopak. I povolená těžba, 

probíhající v souladu s lesním zákonem, může být prováděna  devastujícím způsobem. Pro 

nepovolenou (nezákonnou) těžbu by proto bylo vhodnější používat např. pojem černá těžba, 

přičemž jako devastační by měla být označována výhradně těžba (nezávisle na tom zda povolená 

nebo nepovolená), která je provázena poškozováním (v krajním případě až devastací) některé 

složky životního prostředí, zejména půdního povrchu, neboť samotné, zejména přírodě blízké a 

dlouhodobě stabilizované ekosystémy lze dlouhodobě poškodit těžbou dřeva zhledem k jejich 

značné adaptabilitě a plasticitě relativně velmi nesnadno.   

 

Probíhající soudní procesy    

 

V počátečních fázích byla „škoda na životním prostředí“, způsobená v rámci (nepovolené) těžby 

dřeva vyčíslována znalci jako: 
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- vytěžení souvislého lesního porostu na ploše vyšší než 1 ha (v daných souvislostech se 

jednalo především o porušení § 31 lesního zákona s uložením (výhradně) sankce /to pouze v 

souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti/ do max. výše 1 mil. Kč), 

- provádění nepovolené těžby v porostech mladších 80-ti let (porušení § 33 odst. 4 

lesního zákona, v lesním zákoně bez stanovení výše sankce) V případě, že by tato těžba byla 

považována za „poškození lesa, zejména těžbou /to pouze v souvislosti s výkonem podnikatelské 

činnosti/, mohla by výše sankce dosáhnout rovněž až 1 mil. Kč. V případě, že by byla uvedená 

činnost posuzována „jen“ jako „provádění činnosti v lese zakázané“ jednalo by se podle lesního 

zákona o výši sankce do 100.000 Kč.       

- Za ekologickou újmu“ byly považovány rovněž (nevynaložené) náklady na odstranění 

klestu (přičemž povinnost klest odstranit /nebo dokonce z ekologického hlediska naprosto 

nevhodně klest spalovat !) lesní zákon ani jiný předpis neupravuje).  

- neprovedení náhradní výsadby (porušení § 31 odst. 6 lesního zákona, opět bez 

uvedení konkrétní výše sankce).  

- omezení dřevoprodukční funkce lesa, což bylo vyčíslováno s využitím prováděcích 

předpisů k lesnímu zákonu především jako „škody“ vznikající (vlastníku) předčasným smýcením 

porostu, snížením přírůstu, produkce nebo kvality lesního porostu. Všechny takto vyčíslené „škody“ 

jsou ovšem hospodářské škody, které působí si vlastník na svém majetku (nejedná-li se v daném 

případě o jiný trestný čin – podvod apod. Poznámka: Krádež dřevní hmoty na pni byla začleněna 

mezi omezení dřevoprodukční funkce lesa až s platností vyhlášky č. 55/1999 Sb.  

 

Uvedená porušení příslušných ustanovení lesního zákona ovšem nebyla řešena ve vazbě na 

sankční ustanovení tohoto zákona, ale na základě znaleckých posudků považována za 

poškozování životního prostředí. Skutečnost, že dochází k ohrožení nebo poškození životního 

prostředí byla v souvislosti s nepovolenou těžbou předpokládána automaticky a nebyla předmětem 

dokazování.  

O tom, že se jedná o ekonomická kritéria poškozování omezování dřevoprodukční funkce lesa 

vypovídá i  výběr znalců soudy, kdy byli vyzýváni k podání posudků výhradně znalci v oboru 

ekonomika lesní výroby, nikoli znalci z oboru ochrana přírody.  

 V praxi se nejčastěji setkáváme s vyčíslením ekologické újmy jako snížení  

(dřevo)produkční funkce lesa, tj. vyčíslení „škody“ pomocí vyhlášky 55/1999  

Sb., (dříve vyhlášky 81/1996 Sb.). 

Ekologická újma tak byla v praxi vyčíslována výhradně propočty prováděnými podle prováděcích 

předpisů lesního zákona. Skutečně možné poškozování životního prostředí popř. krajiny, přírody, 

ekosystémů, jednotlivých složek životního prostředí či ohrožených druhů živočichů a rostlin stálo 

stranou.   
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Praxe postupně směřovala v souvislosti s (nepovolenou) těžbou dřeva k předkládání jiného 

spektra důkazů o poškozování životního prostředí,  

kterými bylo např.: 

- nezachování kostry lesa (tato povinnost není v lesním ani jiném zákoně vyžadována)  

- zhoršení parametru vodozdržnosti lesa (pro důsledky přílišného vysychání či naopak 

lokálního zamokřování lesního pozemku není schválena metodika)  

- zhoršení ostatních, blíže neurčených, „ekologických faktorů“,  

tj. snaha o vyčíslení ekologické újmy především ve vazbě příslušná ustanovení  

 zákona o ochraně přírody a krajiny, popř. ovlivnění (hydro)geologických  

parametrů biotopu aj. Předkládané argumenty byly často až spekulativního  

charakteru.  

Z hlediska ochrany životního prostředí ovšem není zásadní rozdíl mezi povolenou a nepovolenou 

těžbou dřeva, neboť dopady těžby, pokud je prováděna v obdobným způsobem a v obdobném 

rozsahu, jsou na životní prostředí prakticky stejné. Zjevné a vyčíslitelné dopady (i povolené) těžby 

dřeva na životní prostředí, jako např. poškození půdního pokryvu, zvýšená větrná a vodní eroze, 

znečištění lesních potoků v jasně definovatelném rozsahu zůstalo znalci v oboru ekonomika lesní 

výroby nepovšimnuto.  

 

Z důvodů nejasné definice pojmu poškozování životního prostředí (vzhledem k lesním 

ekosystémům) a zejména chybějící definice ohrožování životního prostředí v příslušných 

předpisech bylo posléze soudy přistoupeno k vyčíslování poškozování mimoprodukčních funkcí 

lesa (jeho přírodovědecké hodnoty) metodou prof. Vyskota. Využitím této metody však dochází 

k paradoxu, kdy vyčíslená „ekologická“ hodnota smýceného stromu (porostu) řádově převyšuje 

cenu vytěžené dřevní hmoty.  

Řešením by mohlo být rozpracování kategorizace lesů, rámcově uvedené v lesním zákoně, kdy 

v lesích hospodářských by byla přijata zásada, že produkční funkce lesa je prioritní a jako taková 

je nadřazena jeho mimoprodukčním funkcím. Naopak by bylo nutno přesně definovat funkci a 

provést kategorizaci lesů ochranných (taxativním vyčleněním z lesních pozemků současných 

hospodářských lesů). Lesy ochranné, definované pro tento konkrétní účel by pak sloužily 

především mimoprodukčním funkcím nebo přírodě blízkému způsobu využívání 12) (stejně jako lesy 

zvláštního určení slouží  

především ochraně přírody).  

 

Rozsudky  
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Pro ilustraci průběhu soudních řízení, postupů, používané argumentace, důkazů a závěrů je 

vhodné dále uvést některé skutečnosti: 

Pachatelé provádějící neoprávněnou těžbu dřeva bývají obžalováni z několika trestných činů, jako 

např. z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1, 2 trestního zákona, trestného činu podvodu 

podle § 250 trestního zákona, trestného činu pad ělání a pozm ěňování ve řejné listiny podle § 

176 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákona nebo z trestného činu ohrožování životního prost ředí 

podle § 181a odst. 1, 2 trestního zákona. 

Příklad: Jako skutková podstata vzniku trestného činu ohrožení životního prostředí je uváděna 

skutečnost, že „sám v lese t ěžil, zadával práci t ěžebním d ělníkům a tyto vyplácel, a č věděl, 

že jde o t ěžbu v rozporu s lesním zákonem a zákonem o ochran ě přírody a krajiny, čímž 

došlo ke vzniku holiny a zp ůsobení ekologické škody ve vy číslených částkách 12) .  

Příslušný okresní soud se v daném případě podle obžalovaného vůbec nezabýval zdůvodněním 

použité právní kvalifikace. Předpokladem trestného činu podle § 176 odst. 2 písm. b) trestního 

zákona je způsobení značné škody nebo jiného závažného následku. Značnou škodou se ve 

smyslu § 89 odst. 11  trestního zákona (ve znění účinném od 1.1.2002) rozumí škoda dosahující 

nejméně 500.000 Kč, přičemž ve výroku rozsudku se uvádí, že mělo dojít ke  

     

 

 

  12)  Zpravodaj MŽP, 2003, č. 1, str. 18 – 19, Ekonomické hodnocení funkcí lesa. 

vzniku ekologické škody ve výši 73.500 Kč, je tedy patrné, že nemohlo dojít k naplnění znaku 

značné škody. Z rozsudku dále není patrno, jaký měl být jiný zvlášť závažný následek trestného 

činu a rozsudek je v tomto směru zcela nepřezkoumatelný. 

Právní úprava platná v době rozhodování soudu se ukázala jako nevyhovující, což vedlo následně 

k novelizaci ustanovení § 181a trestního zákona a do novely byly také za řazeny další skutkové 

podstaty.  Bylo dovozováno, že pojmy „značná újma na životním prostředí“ bude třeba vykládat 

tak, že zahrnují jak újmu majetkovou, tak i další ekologick é újmy, a půjde tedy o postižení 

ekologických poruch v širším slova smyslu. Protože soud sám nebyl schopen toto posoudit, 

vypomohl si znaleckým posudkem znalce, který vedle obecných závěrů o negativních plošně 

rozsáhlých zásazích do lesních porostů provedl také finanční vyjádření ekologické škody, což je 

významné z hlediska povinnosti k náhradě škody. Sám znalec ovšem vyjádřil jisté pochybnosti, 

zda ekologickou škodu lze vůbec finančně vyčíslit. 

Novela trestního zákona významně mění posuzování podobného jednání a zavádí novou 

skutkovou podstatu – poškozování lesa těžbou. S uplatněním § 181c trestního zákona byly 

spojeny určité výkladové problémy, především otázka, zda pro dosažení dolní hranice trestného 

činu je směrodatná jen výměra holé seče přímo vytěžené nebo lze vycházet ze součtu stávající – 
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tedy i dříve vzniklé holé seče a holé seče k ní přiřazené obžalovaným. Formulace zákonného 

ustanovení § 181c trestního zákona není zcela jednoznačná a připouští oba výklady. Vzhledem 

k malému časovému odstupu od vytvoření této skutkové podstaty neexistuje k této otázce 

judikatura ani výklad v komentáři trestního zákona. Extenzívní výklad by znamenal nepřípustné 

rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti, v praxi by bylo jeho uplatňování   

spojeno se značnými komplikacemi a trestní odpovědnost by byla často závislá na nahodilých 

okolnostech.  

Trestní odpovědnost za trestný čin poškozování lesa těžbou podle § 181c trestního zákona 

nepřichází v úvahu, pokud plocha způsobené holé seče nebo nadměrného proředění lesního 

porostu není větší než 1,5 ha, neboť škodlivé účinky pro lesní porost, jímž má být lesním zákonem 

o ochranou poskytovanou tímto ustanovením trestního zákona zabráněno, nastávají až tehdy, 

když plocha holé seče či proředění lesního porostu stanovenou pod mez (§ 31 odst. 2 trestního 

zákona) přesahují rozlohu kvantifikovanou v § 181c trestního zákona tvoří souvislou plochu. Nelze 

proto s čítat plochy jednotlivých holých se čí či pro ředění lesního porostu, jestliže tyto 

jednotlivé plochy spolu nesousedí, jsou odd ěleny nedot čeným porostem či leží dokonce 

v různých katastrálních územích, které spolu nesousedí.  Logika těchto závěrů se uplatňuje i 

v případech, byly-li jinak splněny podmínky pokračování v trestném činu podle § 89 odst. 3 

trestního zákona. Pachatel trestného činu poškozování lesa t ěžbou podle § 181c trestního 

zákona tedy naplní znak zp ůsobení vzniku holé se če na celkové v ětší ploše lesa podle § 

181c odst. 2 trestního zákona i tehdy, jestliže hol ou seč vytvo řenou vlastní t ěžbou, by ť o 

ploše menší nebo rovnající se 1,5 ha, p řiřadí k již existující holé se či a teprve pak je 

vytvo řena souvislá holá se č o rozloze p řesahující zákonnou hranici.       

Trestný čin poškozování lesa těžbou nepatří do kategorie trestných činů, u nichž znakem skutkové 

podstaty je škoda na majetku či prospěch. Pouze ve vztahu k těmto následkům platí, že všechny 

dílčí útoky pokračování tvoří jediné jednání, které pak má jediný následek (resp. účinek), a proto se 

škody, příp. prospěch z pokračování trestného činu sčítají. Následky neoprávněné těžby lesních 

porostů ve formě holé seče nebo proředění lesního porostu pod hranici zakmenění, aniž by spolu 

souvisely, by ve svých důsledcích znamenalo poskytnutí ochrany před jinými, byť taktéž škodlivými 

účinky pro lesní porost, než jaké předvídá ustanovení § 181c trestního zákona. Smyslem ochrany 

poskytované ustanovením § 181c trestního zákona je zabránit vzniku větších nebo souvisejících 

holých sečí či proředění lesního porostu na celkové větší ploše lesa, neboť právě ty vedou 

k přímému ohrožení lesa pro svoji obtížnou zalesnitelnost a současně k ohrožení okolních lesních 

porostů. V případě pokračování nelze proto ani tyto následky sčítat a za dílčí útok pokračování 

v trestném činu nelze považovat takové jednání, které samo o sobě následek v zákoně 

vyžadované kvantitě nenaplnilo 13). 
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7.  Předmět právní ochrany 

 

7.1  Nepovolené poškození stromu rostoucího mimo le s 

 

Dřeviny jsou (§ 8 zákona o ochraně přírody) chrán ěny před poškozováním a ničením, pokud se 

na ně nevztahuje ochrana p řísnější (dle § 46 zákona o životním prostředí – památné stromy 

nebo podle § 48 – zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů (zákon č. 

61/1964 Sb.)  

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li v zákoně dále stanoveno 

jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu 

dřevin (§ 8 zákona o ochraně přírody). Kritériem klasifikace tohoto činu by mělo být, zda v daném 

případě došlo ke vzniku škody nebo (i) ekologické újmy a zda uvedený čin byl spáchán úmyslně. 

O trestný čin  by se jednalo, kdyby byla ohrožena společenstva planě rostoucích rostlin na 

„větším“ území (tj. alespoň na 5ti ha) nebo pokud by došlo k poškození cizí věci, která požívá 

ochranu podle zvláštních právních předpisů.  

 

Ekologická újma by nastala v případě, že  

- strom byl jediným v dané lokalitě, byl na něj (jako na potravní – trofickou   

základnu navázán relativně stabilní „mini“ekosystém a náhrada uvedeného stromu (daného druhu, 

stáří a vitality) by byla nemožná, nebo 

- strom byl chráněn v režimu památných stromů nebo v režimu zvláště chráněných rostlin - § 46 

zákona o ochraně přírody. 

V tomto případě by nebylo rozhodující, kdo je majitelem stromu. 

 

 

  13)  Blíže viz. www.aspi.cz - rozsudky: Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 18. 4. 

2002 sp. zn.  

      3 T 465/2001; Okresního soudu v J. ze dne 18. 4. 2002, sp. Zn. 3 T 465/2001 – obdobně i 

usnesení  

      NS sp. zn. 6 Tdo  650/2003. 

 

  

Škoda na majetku  by vznikla majiteli stromu. Vyčíslení škody na majetku by mohlo být provedeno 

např. dle zákona o oceňování nemovitostí. 

 

7. 2  Nepovolené kácení strom ů rostoucích v lesních porostech  
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7.2.1  Lesy zvláštního určení 

Kdo poškodí les a na území větším než 5 ha ohrozí společenstva planě  

rostoucích rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na t ři roky nebo  

zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

 

7.2.2  Lesy ochranné 

Povinnosti nejsou v zákonech blíže upraveny, na tyto lesy by bylo logické  aplikovat rovněž 

ustanovení ad 7.2.1.  

 

7.2.3  Lesy hospodářské  

Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů provedenou v rozporu s právními předpisy (lesním 

zákonem) způsobí vznik holé seče na celkově větší ploše lesa než 1,5 ha nebo proředí lesní 

porost pod hranici zakmenění stanovené lesním zákonem, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta  nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

 

7.3   Újma z pohledu významu a funkcí lesa 

Vyčíslení újmy (škody) na d řevoproduk ční funkci  lesa je u hospodářských lesů řešeno 

vyhláškou č. 55/1999 Sb., a týká se převážně lesů hospodářských, popř. přiměřeného 

hospodářského využívaní lesů zvláštního určení (§ 28 zákona o životním prostředí).  

Újma na mimoproduk čních funkcích lesa  není v současné době legislativně  

jednoznačně definována a odborné názory na její vyčíslení se značně  

rozcházejí, viz též kapitola 4.4. Pro její kvantifikaci by bylo nutno samostatně určit metodické 

zásady pro vyčíslení případné újmy na: 

• lesním porostu jako součásti krajinného rázu – jeho funkci krajinotvorné (viz kap. 

2.2.1.1), 

• lesním porostu zajišťujícím stabilitu na extrémně nepříznivých stanovištích (poškození 

funkce lesů ochranných),  

• lesním pozemku (vyčíslit dopady odstranění nebo poškození půdního povrchu nebo 

případného lokálního zamokření v důsledku těžební činnosti),  

• mimoprodukčních funkcích lesa (kap. 3.1.2), a to 

• funkci vodoochranné, (vodozdržné), 

• funkci  půdoochranné (iniciace větrné a vodní eroze), 

• funkci klimatické (týkalo by se patrně pouze mimořádně rozsáhlých ploch 

odlesnění) 

• ekologickou újmu (viz kapitola 4.2) jako  
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• narušení stability ekosystému narušením jeho vnitřních vazeb (např. výrazným 

snížením biologické různorodosti ekosystému),  

• narušení procesů probíhajících v ekosystému (koloběhu látek a toku energie),  

• lázeňský, hygienický a rekreační potenciál lesa (např. u lesů příměstských),  

• společenský potenciál lesa (lovecko-myslivecký potenciál lesa, studijní plochy 

lesnických škol, výzkumných pracovišť apod.). 

 

7. 4 Ekologické zp ůsoby hospoda ření v lesích zvláštního ur čení. 

 

Ekologický zp ůsob hospoda ření, aplikovatelný především v lesích zvláštního  

určení, spočívá v postupném opouštění dosavadních způsobů hospodaření charakterizovaných 

schematickými obnovními se čemi a do popředí nastupuje snaha přeměnit člověkem um ěle 

vytvo řené stejnov ěké smrkové porosty, realizované často z osiva nevhodného původu, na 

stabiln ější lesní porosty   

(tj. vytváření lesních porostů druhovou, věkovou, prostorovou, ale i genetickou skladbou 

podobných lesům přírodním). Hlavní rozdíl mezi zásadami hospodaření v jednotlivých zónách 

CHKO a NP je především v možnosti zužitkování dřevní hmoty. V 1. zóně by měla být všechna 

dřevní hmota ponechána, ve 2. zóně je možné část d řevní hmoty zužitkovat a ve 3. zóně a 

ochranném pásmu není využití d řevní hmoty omezeno. V 1. zóně národních parků je proto na 

lokalitách nejvíce ohrožených introskeletovou erozí při nutných těžebních úpravách v rámci obnovy 

porostů ponechávána na míst ě veškerá d řevní hmota , ve 2. zóně většina d řevní hmoty. Na 

ostatním území je ponecháván klest a ur čitá část d řevní hmoty velkých dimenzí. Ponechání 

dřevní hmoty p řirozenému rozkladu v porostu je d ůležité  jednak z hlediska úrodnosti p ůdy  a 

jednak z hlediska podpory r ůznorodosti živo čišných a rostlinných druh ů. Pro zvýšení stability 

ekosystémů těžených porostů, ale i jako předpoklad pro další obohacení biologické 

různorodosti ekosystém ů, jsou i v lesních porostech 3. zóny ponechány vybrané souše jako 

doupné stromy a část stromů je ponechávána samovolnému rozpadu. 

Např. v KRNAP je pro dosažení co největší diverzity věkové skladby porostu využíváno procesů 

vedoucích ke zpomalení rozpadu dnes jednověkých mýtních porostů s maximálním 

prodloužením obnovní doby. Jako ohniska obnovy jsou přednostně využívána tzv. „kůrovcová 

oka“. Pro úspěšnost přirozené i umělé obnovy (sadbu i síji) na zamokřených a zabuřenělých 

lokalitách a v místech s vysokou vrstvou surového humusu může být limitujícím faktorem 

dostate čné množství rozkládající se d řevní hmoty, neboť smrk má v juvenilním stadiu 

saprofytické vlastnosti (využívání rozkládající se organické hmoty) a tedy i zvláštní požadavky 

na složení p ůdy. Proto je na takových stanovištích část d řevní hmoty ponechána 

přírodnímu rozkladu  
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Dalším příspěvkem ke zvýšení biologické diverzity je ponechání nezpracov aných bazálních  

(nejnižších) částí zlom ů v místech, kde nehrozí napadení pahýl ů kůrovcem (to z důvodu, že 

mezi štěpinami nacházejí denní úkryt noční živočichové, např. netopýři a je to i vítanou hnízdní 

příležitostí pro některé druhy ptáků 14). 

  

 

14) Jindříšek, J.: Lesy v Krkonošském národním parku, Zpravodaj MŽP ČR, 2000, č. 10, 

str. 15 – 16. 

 

8. Míra omezení vlastnických práv majitel ů lesa v okolních státech   

(porovnání se stávající čs. legislativou). 

 

8.1  Rakousko 

V Rakousku je zakázáno provád ět mýtní t ěžbu v  mýtně nezralých porostech   

(rozumí se porostech mladších 60-ti let ), pokud se nejedná o porosty rychle  

rostoucích dřevin. Z tohoto zákazu může být udělena výjimka. Výměra  holé  

seče nesmí přesáhnout 3 ha při šířce do 50-ti m, a 2 ha při šířce nad 50 m.  

Uvedené skute čnosti jsou v ČR již hodnoceny jako trestný čin (!) 

O povolení je třeba žádat  (oznamovat předem) při výměře nad 0,5 ha, nebo  

tehdy, byl-li majitel lesa již dříve trestán za pustošení lesa. O povolení není  

třeba žádat v p řípadech nahodilých t ěžeb a tehdy, když nevznikne holá  

plocha  (tj. při těžbě, která je prováděna pro uvolnění přirozeného zmlazení), a to bez ohledu na 

velikost vyt ěžené plochy. 

V mýtně nezralých porostech je zakázáno těžbou snižovat zakmen ění pod 0,6 plného 

zakmenění. V ČR je to již op ět stav odpovídající trestnému činu.   

Při poklesu pod 0,4 je  (i v mýtně zralých porostech) v Rakousku nutné  

zalesnění. V ČR není možno bez zalesn ění podkro čit úrove ň 0,7 zakmenění.  

 

8. 2  Německo 

Hospodaření v lesích je v Německu upraveno především zemskými zákony.  

V některých spolkových zemích je nutno žádat o povolení holé se če od  

vým ěry 1 ha, v jiných od 2 ha, případně od ší řky 25 m bez omezení vým ěry .  

Nevystavení povolení je možné pouze v případech, pokud vlastník lesa dříve  

opakovaně nesplnil zalesňovací povinnost nebo pokud by provedení těžby bylo v rozporu 

s principy řádného hospodaření v lese. Není-li těžba v rozporu s principy řádného hospodaření 
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v lese, velikost holé se če není omezena. O povolení není třeba žádat při uvolňování přirozeného 

zmlazení. 

V některých spolkových zemích je zakázáno vytvářet holoseče v jehličnatých porostech mladších 

než 50 let  nebo listnatých porostech mladších než 70 let.  Z uvedených zákazů lze udělit výjimku. 

 

8. 3  Sankční ustanovení 

V obou zmiňovaných státech existují rovněž ustanovení sankční. Obecně bylo možno v Rakousku  

uložit  za těžbu provedenou v rozporu se zákonem pokutu do výše 100.000 šilink ů, v Německu 

do výše 50.000 marek  (před zavedením společné měny). V porovnání s ČR jsou sankce v obou 

zemích výrazně nižší.  

Samotné porušení ustanovení lesního zákona není v t ěchto zemích klasifikováno jako trestný 

čin ve smyslu naší novely našeho trestního zákona. Pouze Rakouský lesní zákon umožňuje 

finanční postih nahradit v ězením od  

1 do 4 týdn ů podle závažnosti p řestupku 15). 

 

 

15)  Blíže zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, který v § 2 definuje přestupek jako: zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.  (www.sagit.cz). 

 

Tabulka č. 1: Srovnání platných omezení dle r ůzných právních p ředpis ů 

 

Odlesnění právní 

předpis 0,5 ha 1 ha > 1,5 ha 3 až 5 ha 5 až 25 ha > 25 ha 

Vyhláška 

395/1992 

Sb. 

je nutný 

souhlas 

orgánu 

ochrany 

přírody* 

     

Zákon 

244/1992 

Sb. 

 

   Podléhá 

povinnosti 

posuzován

í vlivů na 

ŽP 
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Zákon 

100/2001 

Sb.  

    je 

vyžadován

o zjišťovací 

řízení 

vždy 

podléhá 

posuzová

ní 

Zákon č. 

353/1999 

Sb. o 

haváriích 

způsoben. 

nebezpeč. 

látkami 

v 

chráněných 

územích je  

toto 

poškození 

již 

považováno 

za 

závažnou 

havárii 

   nad 10 ha 

je 

poškození 

závažnou 

havárií i 

v ostatních 

územích 

 

Zákon č. 

289/1995 

Sb. 

lesní 

zákon 

 Velikost 

holé seče 

nesmí být 

větší  

    

trestní 

zákoník 

  nepovol

ená 

těžba je 

trestným 

činem 

   

Právní omezení v okolních zemích 

Rakousko je nutné 

oznámení o 

záměru 

kácení 

  Výše holé 

seče 

nesmí 

přesáhno

ut 2 resp. 

3 ha 

  

Německo  je nutno žádat o 

povolení holé seče 

Velikost holé se če není omezena 

 

* není vyžadován, pokud je v souladu s LHP 

 



 88

V daných souvislostech je mimo zjevný nesoulad omezení dle různých právních předpisů důležité 

především, že  

- zákon o posuzování vlivů (dopadů) činností, (včetně odlesnění) na životní prostředí, 

počítá s možným vznikem ekologické újmy – tj. významným dopadem na životní prostředí  při 

odlesn ění území nad 5 ha souvislé plochy a ukládá povinnost zjišťovacího řízení, přičemž 

plocha, u které je stanovena povinnost vždy vy číslit  dopad na životní prostředí je od 25 ha výše , 

nepovolené odlesnění hospodářského lesa (i s předpokladem následného zalesnění), je již při 

rozloze vyšší než 1,5  ha  trestným činem .   

- stejná rozloha holé seče, znamenající v ČR již rozpor se zákonem je v okolních zemích 

(kapitola 8) buď nelimitována nebo je pouze nutné podat o záměru kácení oznámení příslušnému 

úřadu.  

 

 

Tzv. „ekologická kriminalita“ 

 

Plošné kácení les ů 

 

Spolu se změnou vlastnických vztahů v lesích počátkem devadesátých let se objevil problém 

nezákonných těžeb a následného nezákonného kořistění z takto vzniklé natěžené lesní hmoty. 

Příčinou těchto devastačních zásahů je především nerespektování zákonných povinností 

některými vlastníky nebo podnikateli s vidinou zisků (byť i jen krátkodobých). Těžby probíhají 

v rozporu s právními předpisy bez ohledu na těžební možnosti porostů, ať již formou holosečí, či 

prořeďováním porostů výběrem nejkvalitnějších stromů. Tím dochází k újmě na všech funkcích 

lesa. Alarmující je i narůstající rozsah v zákonné době nezalesněných holin po těchto těžbách, a 

skutečnost, že mnozí vlastníci poškozených porostů se následnému zalesňování snaží všemožně 

vyhnout (např. prodejem lesního pozemku poté, co byl vykácen, přičemž prodávající předpokládá, 

že kupující si pod vlivem nízké ceny pozemku často neuvědomí svoji zákonnou povinnost do dvou 

let od vzniku holiny pozemek zalesnit, respektive, že si neuvědomí, že tato zákonná povinnost se 

vztahuje na aktuálního vlastníka lesního pozemku, nikoli na toho, kdo holinu vytvořil). 

 

Nelegálními těžbami je potenciálně ohroženo cca 20 % celkové výměry lesních porostů v České 

republice – převážně se jedná o lesy malých výměr v soukromém vlastnictví v produkčně 

nejbohatších oblastech České republiky. Nepovolené těžby se především koncentrují do menších 

soukromých lesních majetků, získaných koupí od původního vlastníka, výjimkou ale nejsou ani 

případy poškozování lesů v menších lesních majetcích obcí a měst. U lesů v majetku státu a 

v soukromých majetcích velkých vlastníků k nelegálním těžbám téměř nedochází. 
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Z hlediska efektivního postihu pachatelů těchto nelegálních těžeb je problém vymožitelnost pokut, 

uložených ve správním řízení. Dle údajů Ministerstva životního prostředí za období roků 1997-

2001 bylo uhrazeno jen 19,2 % počtu uložených pokut Českou inspekcí životního prostředí. Ve 

finančním vyjádření tak bylo uhrazeno jen 6,67 %, neuhrazená částka představovala 23.713.000 

Kč. Tady už není řeč jen o úniku nemalých finančních částek ze státního rozpočtu, ale i o 

degradaci stávajícího právního řádu. Rovněž právního vědomí celé společnosti, neboť finanční 

efekt těchto nelegálních těžeb pro pachatele je mnohem vyšší než u těžeb legálních. Efekt spočívá 

v tom, že pachatelé mnohdy vytěží dřevo z větší rozlohy lesního pozemku, než připouští zákon, že 

v případě prořeďování lesa vytěží jen nejkvalitnější a z komerčního hlediska nejcennější stromy. 

V obou případech se vyhnout nemalým nákladům na obnovu a výchovu následných porostů, které 

nesou většinou poškození vlastníci lesa, obce a stát. 

 

V rámci boje s nelegálními těžbami dříví v lesích České republiky je lesním zákonem ošetřena 

nejen odpovědnost vlastníků předmětných pozemků, ale díky tzv. „malé“ novele lesního zákona č. 

67/2000 Sb.i odpovědnost podnikatelských subjektů. Trestně-právní odpovědnost je upravena 

trestním zákonem. Pro aplikaci trestně-právních ustanovení je mimojité určující výměra nelegální 

těžbou vzniklé holiny nebo proředěného lesa. Není už proto nutné zabývat se ve všech 

prověřovaných případech prokazováním újmy vzniklé v důsledku nelegální těžby. Stále ovšem 

platí to, že neexistuje právní předpis, který by upravoval způsob výpočtu ekologické újmy na 

lesích: za tohoto stavu „právního vakua“ je vycházeno z výsledků vědeckého zkoumání Mendlovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně, jejíž pracovníci na základě exaktní vědecké metodiky 

Prof.Ing. Ilji Vyskota, CSc., jsou schopni stanovit výši vzniklé ekologické újmy a své závěry o této 

výši před orgány činnými v trestním řízení také odborně obhájit. Částka, která je takto stanovena a 

je vyjádřením výše způsobené ekologické újmy, v konkrétních případech několikanásobně 

převyšuje hodnoty pouze dřevoprodukční funkce lesa. 

 

Shrnutí problematiky hospoda ření v lese 

 

LES je pojem, který představuje lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa. V jednotě těchto prvků patří les k nejvýznamnějším ekosystémům. Vedle hospodářské 

(produkční) funkce plní lesy jiné, pro životní prostředí nezastupitelné funkce, označované za 

funkce mimoprodukční. Lesy příznivě ovlivňují klimatické a vodní poměry, produkují kyslík, 

zachycují prach a jiné škodlivé látky z ovzduší, chrání půdu před vodní a větrnou erozí, tlumí hluk, 

tvoří přirozené prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů apod. 
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LES je ve svých funkcích a v samotné své existenci ohrožován působením řady vnějších vlivů, 

typických pro daný stupeň civilizace a technizace společnosti. Cílem současné právní úpravy 

ochrany lesa je především zajistit jeho existenci, a to jak co do celkové plochy pozemků určených 

k plnění funkcí lesa, tak i pokud jde o skladbu a kvalitu lesních porostů. Prakticky jde o ochranu 

všech, zejména mimoprodukčních funkcí lesa. Výrazem této tendence je např. kategorizace lesů, 

která má zajistit mimo jiné diferencovaný způsob hospodaření a ochrany podle převažujících 

funkcí lesa. 

 

Ochrana lesa v současné platné právní úpravě směřuje do čtyř hlavních úseků: 

1. ochrana pozemků určených k plnění funkcí lea; 

2. ochrana lesa při obecném užívání lesů; 

3. ochrana lesa při hospodaření v lesích; 

4. ochrana lesa proti škůdcům a jiným škodlivým činitelům; 

 

Základním předpokladem pro hospodaření v lesích je pak jeho samotné zachování jako 

významného krajinného prvku.  Právní úprava stanoví, že vlastník lesa je při hospodaření v lese 

povinen usilovat, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesa, a aby byla zachovány všechny 

funkce lesa. Funkce musí být zachovány trvale tak, aby byl zachován a chráněn genofond lesních 

dřevin. V souvislosti s hospodaření v lesích je nutno zmínit užívané prostředky ochrany lesa, který 

jsou kromě jiných především lesnické plány (oblastní plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány, 

lesní hospodářské osnovy), obnova výchova lesních porostů a právní ošetření těžby dříví a lesní 

dopravy. Přičemž základním pramenem úpravy ochrany lesa je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. 

 

Lesy České republiky byly vždy obhospodařovány s cílem dosáhnout trvalých výnosů  a to už 

téměř 250 let, teprve v zákoně o lesích přijatém v roce 1995 byl zdůrazněn význam i ostatních 

celospolečensky významných funkcí lesa. Pro rovnoměrné plnění všech užitečných funkcí lesa je 

přitom nutné důsledně uplatňovat principy ekologicky orientovaného, přírodě blízkého lesního 

hospodářství, což často obnáší proti minulosti odlišný způsob hospodaření. Tyto principy už začaly 

být v praxi uplatňovány, a to především v lesích ve vlastnictví státu. Vzhledem k dlouhodobosti 

produkčního cyklu v lese, je potřeba v započatém úsilí i nadále pokračovat a vzrůstající kriminalita 

zaměřená proti lesům, jakožto složce životního prostředí, se jeví jako velmi negativní. 

 

Souhrnný p řehled možných zp ůsobů stanovení škody (jiné újmy) na lesích 
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Do přijetí tzv. „euronovely trestního zákona č. 134/2002 Sb. měla ustanovení § 181a  a § 181b 

trestního zákona charakter ohrožujících skutkových podstat a nevyžadovala proto vyjádření výše 

způsobené škody. Snaha kvalifikovat následek jednání pachatele vedla k užití obecných termínů 

ve zmíněných skutkových podstatách (jako např. újma na životním prost ředí). Výkladem těchto 

pojmů se však nezabývá žádná v současné době platná právní norma a je nutno proto vycházet 

z komentáře trestního zákona. Ten uvádí, že „újma na životním prostředí“ v sobě zahrnuje jak 

újmu majetkovou – škodu, tak i další, tj. ekologické újmy a je tedy potřeba zdůraznit i etický rozměr 

spáchaného činu. Podobnou analogii můžeme nalézt ve stávajícím trestním zákoně u skutkových 

podstat trestných činů, u nichž není vhodné či možné kvantifikovat jejich ekonomický dopad, např. 

trestné činy proti životu a zdraví nebo trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti. 

 

Pojem ekologické újmy  je vymezen v § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, kde se 

uvádí, že „ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající 

poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“. 

Dle ustanovení § 27 téhož zákona je osobou oprávněnou uplatňovat náhradu způsobené 

ekologické újmy (tedy škody) stát. 

Metodiky nápravy uplatňují zásady: 

- primární restituce  (tj. uvedení do původního stavu, pokud je to účelné a možné), 

- kompenzace újmy  (např. výsadbou několika stromků za jeden vzrostlý), 

- finan ční náhrada , vyjádřená vyčíslením nákladů potřebných na primární restituci nebo 

kompenzaci. 

 

Užívané kvalifikování způsobené škody představuje vždy objektivní údaj, v případě vyčíslení 

ekologické újmy je nutno vycházet ze subjektivního názoru odborníků. Pro účely trestního řízení se 

v řadě případů neobejdeme bez vyjádření soudního znalce a metodiku pro stanovení ekologické 

újmy na lesích stanovuje zejména: 

-  

vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy 

nebo škody způsobené na lesích, 

- materiály zpracované Prof. Ing. Iljou Výskotem, CSc. 

 

V současnosti tedy již lze stanovit škodu či újmu na produkční funkci lesa, avšak neexistuje 

metoda výpočtu ekologické újmy v penězích , která by byla v tuzemském nebo evropském měřítku 

obecně uznávaná a legislativně deklarovaná. 
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Dosud existující metody zabývající se kvantifikací a oceňováním mimoprodukčních funkcí lesa jsou 

proto z hlediska trestního řízení pouze metodami podpůrnými, které samy o sobě nejsou brány 

jako důkaz. Případný znalecký posudek lze žádat od znalců v oboru lesního hospodářství a 

ekonomiky, zapsaných v seznamu soudních znalců, vedených krajskými soudy. Znalec se pak 

zejména vyjadřuje: 

 

- k rozsahu poškození životního prostředí, 

- k prognóze dalších ekologických následků, 

- k vymezení plošného rozsahu poškození a ohrožení lesa, 

- ke stanovení rozsahu narušení podstaty lesa, tj.narušení rovnoměrného, trvale udržitelného a 

vyrovnaného plnění všech poměrů, rizika vodní eroze, narušení stability porostů apod., 

- k časovému horizontu zregenerování lesa a obnovení jeho funkcí a celkového uvedení do 

původního stavu, 

- k předpokladu ovlivnění lesů sousedních vlastníků, ovlivnění souvisejících ekosystémů i mimo les 

apod., případně uvedením změny kategorie lesa, ke které došlo (nebo dojde) např.narušením 

ochranných pásem lesa. 

 

Dále např. k tržní hodnotě vytěžené dřevní hmoty a ve zvlášť obtížných případech, které vyžadují 

zvláštního vědeckého posouzení, lze k podání znaleckého posudku přibrat státní orgán, vědecký 

orgán, nebo např. vysokou školu. Přičemž základními normami vztahujícími se k ochraně lesů 

řadíme především: 

- zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a normy dotýkající se ochrany lesa, ať již ve formě zákonů nebo vyhlášek 

orgánů státní správy, např: 

- vyhláška č. 78/1996 Sb. o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, 

- vyhláška č. 81/1996 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních 

funkcích lesa, 

- vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělování licence v lesním 

hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, 

- vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor 

služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, 

- vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví, 

a další. 

 Předmětem zájmu pachatele je stojící lesní porost odpovídajícího stáří a vzrůstu, který je 

možno prodejem vytěžené dřevní hmoty ekonomicky zhodnotit.V převážné většině případů ovšem 
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není následná těžba dřevní hmoty v souladu se zněním příslušných ustanovení lesního zákona, 

upravující těžební činnosti v lese. Postupy pachatelů bývají následující: 

 

- Les je od p ůvodního vlastníka odkoupen a následn ě vyt ěžen, přičemž zájemce o koupi lesa 

nebo lesního porostu tzv. „nastojato“ osobně či jiným způsobem kontaktuje vlastníka lesa, často na 

základě inzerátu podaného vlastníkem lesa, jindy zájemci sami inzerují vážný zájem o koupi lesa. 

Jsou zjišťovány případy, kdy fyzické osoby vznesly ke katastrálním úřadům písemný požadavek o 

výpis souborů listů vlastnictví, s požadavky identifikovat vlastníka a uvést výměry pozemků. Zdálo 

by se, že takový postup je v rozporu s platnou právní úpravou, ovšem opak bývá pravdou. Dle 

analýzy platných norem a především stanovisek odborných orgánů (katastrálních úřadů a 

Ministerstva životního prostředí České republiky) je nutno konstatovat,že takový postup je zcela 

v souladu s našimi normami a požadované informace potencionálním pachatelům správních 

deliktů, eventuálně kriminálních deliktů, budou kompetentními orgány poskytnuty.  

       Při kontaktování původního vlastníka lesa vystupuje většinou osobně, po seznámení se 

stavem lesa dojde ke sjednání kupní ceny a platebních podmínek. Následuje podepsání předem 

připravené kupní smlouvy předání hotovosti (v této fázi již často figuruje jako kupující tzv. „bílý 

kůň“). 

 

K příslušnému katastrálnímu úřadu je podán návrh vkladu práva do katastru nemovitostí. K tomuto 

návrhu je přiložena kupní smlouva s připojenou ověřovací doložkou. Vklad je zaregistrován. V té 

době (někdy i před datem registrace vkladu práva vlastníka na katastru nemovitostí) dochází 

k těžbě (bez vědomí odborného lesního hospodáře a regionálního referátu životního prostředí), a 

to tím způsobem, že skupina těžebních dělníků porost během několika hodin pokácí, často až 

v době podvečerní či během víkendu. Pokácené stromy jsou zpracovávány „u pařezu“ (odvětveny, 

odkorněny, zkráceny na požadovanou délku kulatiny) až v následujících dnech, stejnými nebo 

jinými lesními dělníky, kteří však již disponují smlouvami o dílo, s uvedením předmětu smlouvy 

„zpracování pokácené dřevní hmoty“.  Tito dělníci však popírají vlastní účast na kácení stromů. 

V mnohých případech je také daná parcela zcela nedotěžena a les odprodán dalšímu vlastníku, 

opět jde o tzv. „bílého koně“. Po zaregistrování je les dotěžen (opět bez povolení orgánů státní 

správy ochrany lesa). Smyslem těchto převodů na další vlastníky je evidentně znemožnit případné 

zdokumentování těžebních aktivit jednotlivých těžařů orgány Policie České republiky. 

Vytěžená dřevní hmota je pak velmi často předmětem vývozu za hranice České republiky, kde je 

výhodně prodávána zahraničím zpracovatelům a v jednání pachatelů lze v řadě případů spatřovat i 

prvky organizovaného zločinu. 
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- Zájemce o vyt ěžení lesa les odkoupí a v krátké dob ě oznámí poškození lesa neznámým 

pachatelem , kdy po zakoupení pozemku s lesním porostem podává nabyvatel osobně nebo 

prostřednictvím právního zástupce trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin 

poškozování cizí věci, způsobené např. tzv.směrovými zářezy na stromech. Současně také 

oznamuje na příslušném inspektorátu bezpečnosti práce poškození lesního porostu, totéž 

oznamuje regionálnímu odboru životního prostředí, to vše ve snaze docílit vydání povolení k těžbě 

lesa, které by s ohledem na ustanovení hlavy páté zákona o lesích za normálních okolností vydáno 

být nemohlo. 

 

Uvedla bych případ, kdy vlastník lesa popsaným způsobem cestou právního zástupce oznámil 

poškození lesa orgánům činným v trestním řízení a orgánům státní správy ochrany lesa, ale referát 

životního prostředí inicioval vypracování znaleckého posudku na poškozený les, ve kterém bylo 

mimo jiné uvedeno, že: v žádném případě nelze vytěžit celou poškozenou plochu, neboť by došlo 

k závažnému poškození životního prostředí, přičemž rozsah poškození lesa umožňuje ošetřit 

poškozený lesní porost, který je způsobilý další existence ještě nejméně deset let, postupným 

odtěžováním poškozených stromů a současným zalesňováním vzniklých holin.  Majitel lesa však 

rozhodnutí orgánu státní správy lesů o jeho postupném odtěžování a současném zalesňování 

nerespektoval a les jednorázově pokácel. V tomto případě bylo zvažováno, zda nebyla naplněna 

některá ze skutkových podstat trestního zákona. 

 

Další však méně časté a mnohem méně závažné způsoby páchání trestné činnosti na lesích 

mohou být: 

 

- odcizení lesního porostu, kdy pachatel odcizí dřevní hmotu (pokácením stojícího porostu nebo 

odcizením poražené nebo opracované dřevní hmoty). Většinou jde o menší množství, řádově 

v metrech krychlových, dřevní hmota je určena pro vlastní potřebu nebo za účelem jejího dalšího 

prodeje a věc je zpravidla kvalifikována jako trestný čin krádeže, případně spáchaný 

v jednočinném souběhu s trestným činem poškozování lesa těžbou. 

 

- poškození okolního lesního porostu p ři těžební činnosti , kdy při těžbě (a to často 

neoprávněné) je v zájmu pachatele vytěženou dřevní hmotu co nejrychleji z lesa vyvézt a dojde 

k poškození stojících stromů (u těžby nahodilé k tomu může dojít na téže parcele, většinou však na 

pozemcích sousedních vlastníků), může dojít k vývrtům či poškozením stojících stromů, případně 

k poškození dalších zařízení. V tomto případě se může jednat o trestný čin poškozování cizí věci, 

případně spáchaný v jednočinném souběhu s trestným činem poškozování lesa těžbou. 
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Zvláštnosti odhalování a dokumentování trestné činnosti na lesích 

 

V naší republice kulminovala trestná činnost na životním prostředí, a to zvláště pak v oblasti lesů, 

v roce 2000. Od tohoto roku do současné doby byla zaznamenána postupná stagnace, která 

postupně přerostla v posledních dvou letech až v mírný meziroční pokles deliktů. Často je u tohoto 

druhu trestné činnosti patrný určitý prvek organizovanosti v rámci jejich páchání. 

Nejčastějšími problémy při jejich odhalování a dokumentování jsou zejména: 

 

Tzv. „bílí koně“ v pozici kupujících či tzv. „neznámé osoby“, které těžařům zadají úkol kácet či 

zpracovávat pokácené kmeny. V případě „bílého koně“ je komplikováno zjištění pachatele neboť 

osoba se často nezdržuje v místě hlášeného pobytu, je dlouhodobě v zahraničí, příslušný doklad, 

kterým osoba prokazuje svoji totožnost, je v minulosti hlášen jako odcizený nebo byla hlášena 

ztráta dokladu apod.). Neznámý objednatel (zadavatel práce), je tedy osobou, se kterou byla 

uzavřena smlouva o dílo, kdy předmětem této smlouvy je zpracování již pokácených stromů, jen 

vyjímečně provedení těžby. 

 

Dle novely lesního zákona č. 67/2000 Sb. lze i v případě těžebních dělníků, kteří byli policejním 

orgánem přistiženi při kácení stromů, uvažovat o realizaci pro trestný čin poškozování lesa těžbou. 

Lesní dělníci jsou policejním orgánem v době jeho příjezdu na místo činu přistiženi při zpracování 

pokácených stromů. Většinou disponují smlouvou o dílo na zpracování vytěžené dřevní hmoty, 

nebo jen účelově tvrdí, že stojící stromy nekácejí. Je pak obtížné prokázat, že tyto osoby provedly i 

kácení stojících stromů. Nesmírně důležitý pro dokazování trestného činu je také včasný příjezd 

policejních orgánů na místo činu, tedy na místo prováděné nepovolené těžby. Především je třeba 

vždy provést identifikaci všech osob, které se na místě těžby nacházejí, zajistit veškeré stroje a 

nástroje, kterými se nepovolená těžba provádí a současně podrobně zadokumentovat stav lesního 

porostu, tedy nejen řádně popsat poražené kmeny, ale i zadokumentovat případné poškození 

dosud stojících stromů, případně další stopy a předměty nacházející se na místě činu. Nezbytné je 

přizvat k takovému ohledání odborného lesního hospodáře, který je schopen bez vážnějších 

problémů provést identifikaci pozemku, předběžně odhadnout škodu na vytěžené dřevní hmotě, 

ale při zajišťování prvotních úkonů na místě činu mj. poskytne policejnímu orgánu odbornou 

terminologii všeho, co policejní orgán v protokolu o ohledání místa činu popisuje. 

Mnohdy je také kácení stromů při neoprávněných těžbách lesního porostu zahájeno z několika 

míst parcely současně, větším počtem těžařů a jednotlivé skupiny těžařů jsou prostřednictvím 

radiostanic nebo mobilních telefonů v kontaktu s osobou, která střeží přístupovou cestu k těžené 

lokalitě a dle nejnovějších poznatků jsou také některé těžební party dělníků organizátory poučeny, 

jak jednat při kontaktu s orgány Policie České republiky. 
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- provád ění zářezů (záseků) na stojících stromech,  kdy stromy nejsou pouze poškozeny, ale 

poraženy, což je jednou z mnoha dalších variant. V některých zjištěných případech byly takto 

stromy poškozeny motorovými pilami, jindy pouze ručními pilami. Záměrem tohoto způsobu „těžby“ 

je vždy minimalizovat dobu potřebnou k pobytu těžařů (pachatelů) v lese spolu s tichým způsobem 

provedení zářezů, opět s cílem vynutit si tak na orgánech státní správy lesů povolení k těžbě, 

s argumentem, že se jedná o poškozené stromy. 

 

- odvoz vyt ěžené a zpracované d řevní hmoty z lesa b ěhem no čních hodin –  což je v praxi 

běžný postup a to převážně v případech, kdy je v zájmu organizátora těžby, ale i odběratele dřevní 

hmoty vytěžené dřevo z lesa urychleně vyvézt. Přepravce bývá v pozici smluvního partnera a 

zjišťuje pouze tuto fázi celé operace. Nutné je podotknout, že lesní zvěř a celý lesní ekosystém se 

stává nadměrně narušený hlukem, světlem a devastací území během noci a může to vést až 

k naprostému vyplašení zvěře z dané lokality, narušení jejich nočního režimu a jejich vystrašení. 

 

Při odhalování a vyšetřování stejně jako při následném dokumentování trestných činů na životním 

prostředí, ke kterým dochází v souvislosti s neoprávněnými těžbami dřeva, je vzhledem k určitému 

stupni organizovanosti této trestné činnosti časově poměrně náročné a zahrnuje v sobě řadu 

neodkladných úkonů, jejichž provedení je nutno zajistit bezprostředně pro zjištění události, nemá-li 

být výrazně snížena efektivita dalšího šetření policejního orgánu ve věci. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že majitelé lesních pozemků do procesu těžby nezřídka zapojují tzv. 

„bílé koně“, mělo by být prvořadou snahou policejních orgánů zahájit šetření věci na místě činu 

v době, kdy ještě probíhá těžba stojícího porostu (kácení stromů) a je možno fyzicky zajistit a 

ustanovit osoby provádějící kácení. Policejní orgán, přijímající oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že došlo k neoprávněné těžbě lesa, zajistí okamžitý výjezd policejní hlídky 

nebo výjezdové skupiny na místo činu, kde je třeba provést neprodleně tato opatření: 

- zajistit a ustanovit osoby provádějící kácení a osoby vyskytující se v době příjezdu policejních 

orgánů na místě a v jeho bezprostředním okolí, je-li důvodné podezření na souvislosti jejich 

přítomnosti s těžbou (podle oděvu nebo poblíž odstavených motorových vozidel apod.). Je třeba 

počítat s eventualitou, kdy na jedné parcele těží několik skupin těžařů, každá v jiné části parcely. 

Při příjezdu pracovníků Policie je vždy třeba zajistit maximální počet osob, i když se zřejmě 

některým osobám podaří nepozorovaně skrýt či se vzdálit; 

- provedení cílených šetření k osobě objednavatele a plátce pořezu klád ve dřevozpracujících 

podnicích (na pilách); 
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- zajistit doklady související s těžbou od osob provádějících kácení (živnostenská oprávnění, 

smlouvy o dílo, kontakty na objednatele zakázky), dále zajistit stroje a nástroje, kterými byla těžba 

prováděna, včetně příslušenství; 

- evidovat a dokumentovat veškerá motorová vozidla odstavená u kácené parcely a v jejích 

blízkém okolí (typ vozidla, barva, RZ); 

- zadokumentovat formou protokolu o ohledání místa činu, včetně vyhotovení fotodokumentace, 

zajištění věcných stop (láhve, plastové nádoby s palivem apod.); 

- přibrání specialistů na místo činu, a to odborných lesních hospodářů (revírníků), pracovníků 

regionálního odboru životního prostředí, případně pracovníků regionálního inspektorátu České 

inspekce životního prostředí. Od nichž se vyžaduje provedení následujících úkonů: 

 

Odborný lesní hospodá ř – zaměří a vytyčí plochu vytěžené či poškozené části lesa, určí rozsah 

poškození lesa, uvede, zda se jedná o těžbu povolenou či nikoliv, stanoví množství vytěžené 

dřevní hmoty, uvede veškeré vstupní informace k parcele (číslo parcely, číslo porostu, současného 

a předchozího majitele, rozsah předchozích těžeb, zda je možno na základě platného LHP nebo 

LHO na parcele těžit).Objektivitu těchto informací třeba ověřit,neboť obecně nelze vyloučit 

podplácení odborných lesních hospodářů ze strany pachatelů této trestné činnosti. 

 

Pracovník regionálního odboru životního prost ředí – na místě činu poskytne předběžné 

vyjádření, zda se jedná o neoprávněnou těžbu, předběžně vyčíslí vzniklou škodu a ekologickou 

újmu a vyjádří se v rozsahu ohrožení (poškození) životního prostředí, kromě toho potvrdí 

informace získané od odborného lesního hospodáře (informace získané od odborného lesního 

hospodáře a pracovníka referátu životního prostředí obecního úřadu by neměly být rozporné). 

 

Pracovník regionálního inspektorátu ČIŽP – na místě činu je třeba požadovat předběžné 

vyjádření k otázce závažnosti ohrožení životního prostředí (zda bylo životní prostředí vydáno 

v nebezpečí závažného poškození, zda byla na životním prostředí způsobena újma a jaká, zda 

bylo ohroženo životní prostředí). Písemné odborné vyjádření podle § 105 odst.1 trestního řádu je 

vyžadováno až v průběhu trestního řízení. 

 

Ve zkratce lze říci, že pro uvedený druh trestné činnosti je především charakteristické, že při jejím 

dokazování se orgány činné v trestním řízení dostávají do stavu důkazní nouze, a to i přes 

všechna v úvahu přicházející opatření a za využití všech možných důkazních prostředků. Tomuto 

stavu lze předejít řádně vykonávanou operativně-pátrací činností, v rámci které se doporučuje 

mimo její standardní rozsah rozvíjet součinnost s místními skupinami různých ekologických 

iniciativ, aby zejména o víkendech, kdy se často nelegální těžba provádí, informovali příslušné 
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orgány státní správy, případně Policii České republiky, o podezřeních z neoprávněné těžby dřeva, 

aby se mohlo neprodleně proti těmto skupinám zasahovat. 

 

Při dokazování lez rovněž využít odborných znalostí pracovníků odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany lesa, od kterých je možné v konkrétních případech zajistit (na základě stanoviska 

příslušného odborného lesního hospodáře) stanovisko (tzv. odborné vyjád ření) k daným 

otázkám: 

-zde se jedná o neoprávněnou těžbu, 

-vyčíslení způsobené škody a ekologické újmy, 

-předběžného posouzení, zda v souvislosti s těžbou došlo k ohrožení (poškození) životního 

prostředí. 

 

Ústředním kontrolním státním orgánem ochrany lesa z hlediska mimoprodukčních funkcí lesa je 

Ministerstvo životního prostředí a významnou roli v ochraně lesa zastává rovněž Česká inspekce 

životního prostředí, členěná na oblastní inspektoráty regionální působností (právě od České 

inspekce životního prostředí jsou zpravidla vyžadovány znalecké posudky nebo odborná vyjádření 

k otázce, zda v souvislosti s předmětnou neoprávněnou těžbou došlo k ohrožení či poškození 

životního prostředí). Dalšími orgány státní správy jsou pak především katastrální úřady a 

Zeměměřičský ú řad České republiky  (citace),kde lze zjistit veškeré výpisy nemovitostí ve 

vlastnictví konkrétní osoby se státním občanstvím České republiky. 

 

Dále krom výše uvedených orgánů státní správy zajišťuje vlastníkům lesa odbornou úroveň 

hospodaření odborný lesní hospodář, který je budˇ fyzickou nebo právnickou osobou. Velmi často 

tuto funkci vykonává pracovník Lesů České republiky, s. p.  spolu s výkonem funkce revírníka. 

Údaje o konkrétní osobě odborného lesního hospodáře lze zjistit na příslušném referátu životního 

prostředí, popřípadě na Lesní správě Lesů České republiky s. p., či dotazem u okolních vlastníků 

lesa. 

 

Prostřednictvím odborného lesního hospodáře je účelné zajistit veškeré vstupní údaje, potřebné 

pro zadokumentování věci, včetně zajištění listinných materiálů, údaje o stavu porostu konkrétního 

katastrálního čísla a čísla porostu, údaje o rozloze vzniklé holiny a následcích těžby, vzniklých 

škodách v okolí těžby, informace o povolení těžby referátem životního prostředí příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kopie LHP, snímky, mapy,kopie povolení referátu 

životního prostředí k těžební činnosti. 
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15) Zeměměřičský úřad České republiky sídlí na adrese Praha 8, Pod Sídlištěm 9. 

 

Konkrétní definice pojmu „t ěžba“ 

 

Při výkladu pojmu „těžba“ je třeba vycházet ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 2 tohoto 

zákona, obsahujícím vymezení některých pojmů pro účely lesního zákona, je „těžba lesních 

porostů“ poprvé zmíněna pod písmenem d) jako jedna z činností zahrnutých do obsahu pojmu 

„hospodaření v lese“. Dále pak v § 2 jsou vymezeny pojmy „těžba předmýtní úmyslná“ (písm.1), 

„těžba mýtní úmyslná“ (písm.m), „těžba nahodilá“ (písm. n) a „těžba“, či přesněji „těžba dříví“, nebo 

„lesní těžba“. Pro účely případného trestního řízení je zřejmě nejpřesnější definovat pojem „t ěžba 

dříví“, potažmo „t ěžba dřeva“. 

 

„Lesní těžba“ sama o sobě lesním zákonem výslovně definována není, a jde o pojem, který je 

dostatečně známý pouze zasvěcené lesnické veřejnosti. Definuje však – jak již výše uvedeno – 

jednotlivé druhy a formy lesní těžby, k nimž se přímo váží některá ustanovení lesního zákona (viz. 

hlava pátá, oddíl první, § 29 odst. 3, § 31 odst. 2 a 4, § 32 odst.2 a další). 

 

Těžbě dříví je pak věnován samostatný § 33 lesního zákona. Pro úplnost je třeba zmínit i § 34 o 

„lesní dopravě“, kterou se rozumí přibližování, uskladnění a svoz dříví (§ 34 odst. 1 lesního 

zákona). 

 

Při historickém exkurzu můžeme nalézt definici pojmu „těžba lesní“ v Lesnickém naučném 

slovníků, vydaném Ministerstvem zemědělství v roce 1995, díl II., str. 443, který „těžbu lesní“ 

definuje jako: „rozsáhlou lesnickou činnost zahrnující kácení stromů, jejich opracování, dopravu, 

manipulaci v porostu nebo na skladech i expedici s tím, že „těžba lesní“ zahrnuje vedle těžby dříví 

také tzv. přidruženou vedlejší těžbu, tj. získávání a dopravu jiných materiálů z lesa nebo z lesní 

půdy, než dřevo (např. kůra, pryskyřice, lesní plody, semena, tráva, klest, kámen, písek, rašelina 

apod.).  Z této definice tedy jasně vyplývá, že pojem „t ěžba lesní“ je pojmem obsahov ě širším 

než „t ěžba dříví“. 

 

Přičemž na straně 443 téhož naučného slovníku můžeme nalézt definici pojmu „těžba dříví“, 

jakožto: „lesnická činnost, která se z hlediska provedení v určitém ročním období člení na těžbu 

letní a zimní“. Není zde však jakkoliv vystižen vlastní obsah pojmu. 
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Při pátrání po dalších zdrojích legální definice můžeme také nalézt dosud platnou podnikovou 

normu PN 480004 označenou jako „Těžba dřeva – Názvy a definice“, která v části I. Těžba dřeva 

definuje pojem „těžba dřeva“ jako jednu nebo více těžebních technologických operací (podle 

těžební metody) počínaje kácením. Termínu se používá i v širším významu, tj. včetně 

soustřeďování dříví. Zde je třeba pro správné pochopení uvést ještě definici pojmu „těžební 

metoda“, což je dle zmíněné normy způsob realizace těžebního procesu s tím, že těžební metody 

jsou zejména tyto: 

 

- metoda sortimentová, tj. těžební metoda, při které se sortimenty vyrábějí přímo v porostu (u 

pařezu), 

- metoda kmenová , tj. těžební metoda, při které se v porostu uskuteční operace kácení a 

odvětvení (včetně oddělení vršku). Další operace jsou přeneseny na místa koncentrace dřevní 

suroviny, tzv. na odvozní místa (lesní sklady) a na hlavní sklady, 

- metoda stromová, tj. těžební metoda, při které se v porostu uskuteční jediná výrobní operace – 

kácení vyznačených stromů. Ostatní výrobní operace jsou přeneseny na jiná místa koncentrace 

dřevní suroviny (na sklady), 

- metoda vý řezů standardních délek, tj.modifikace sortimentové metody, při které se v porostu (u 

pařezu) zkrátí kmeny na výřezy standardních (stejných) délek, odpovídajících technických 

parametrům dopravních prostředků a potřebám odběratelů. 

 

Z toho, co je výše uvedeno, lze shrnout, že těžba dříví ve smyslu ustanovení § 33 lesního 

zákona , je jednou z lesnických činností, vykonávaných při hospodaření v lese, a její náplní 

(resp.součástí) je kácení stromů, odvětvování pokácených kmenů včetně odřezání vršků stromů, 

v některých případech také odkorňování kmenů, a v závislosti na použité těžební metodě také 

další manipulace, zejména krácení kmenů na sortimenty požadovaných délek. 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázorn ění a podrobný výklad – poškozování lesa t ěžbou 
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§ 181c 

Poškozování lesa těžbou 

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů provedenou v rozporu s právními 

předpisy způsobí vznik holé seče na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici 

zkamenění stanovené zvláštním předpisem na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo 

b) vznikne-li těžbou uvedenou v odstavci 1 holá seč nebo proředění na celkové 

značné ploše lesa 

 

Jedná se o tzv. privilegovanou skutkovou podstatu , kdy oproti obecně pojaté formulaci v § 181a  

a § 181b toto ustanovení vymezuje konkrétní činnost podléhající trestnímu postihu, a to protiprávní 

těžbu lesních porostů od určité hranice. Důvodem pro tuto úpravu nad rámec obecné skutkové 

podstaty je, že dle § 181a nelze v potřebné míře dosáhnout potrestání společensky nežádoucí 

těžby, jež vede k devastaci lesů v České republice a jež podle lesnických statistik každoročně 

narůstá. 

V důvodové zprávě k novele trestního zákona č. 134/2002 Sb.se uvádí, že lesy mají oproti jiným 

složkám životního prostředí specifické postavení už z hlediska vyčíslení stínových nákladů. 

Zatímco uvedení znečištěné půdy či vody do původního stavu je velmi nákladné (v milionech Kč), 

 
§ 181c odst. 1 

Poškozování lesa těžbou 
 
 

Pachatel 
 
 

   úmyslně            nebo             z nedbalosti 
 
 
 

těžbou lesních porostů provedenou v rozporu s právními předpisy 
 
 
 

Způsobí vznik holé seče na     proředí lesní porost pod 
celkové větší ploše lesa      hranici zkamenění 
(tj. odstranění veškerého lesního          NEBO  stanovené zvláštním 
lesního porostu na souvislé     předpisem na celkové větší 
ploše větší než 1,5 ha – viz § 181d tr.zák.)    ploše lesa (viz § 181d tr.zák.: 
        plocha větší než 1,5 ha) 
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u lesů jsou finanční náklady na zalesnění vykáceného lesa mnohem nižší (cca 80.000,-- Kč/ha), 

přičemž však tímto počinem nedochází k uvedení do původního stavu. Uvedení lesa do původního 

stavu trvá 80 až 100 let a po tuto dobu les nemůže zcela plnit důležité ekologické funkce v krajině, 

jež jsou celospolečenským zájmem (funkce protierozní, vodoochranná, klimatická, krajinotvorná, 

ochrana biologické rozmanitosti atd.). Proto je třeba zajistit ochranu proti neoprávněnému kácení. 

 

 

 

 

V prvním odstavci je skutková podstata základní, blanketní a složitá. Složitost skutkové podstaty 

spočívá jednak v pluralitě forem zavinění, jednak v existenci více následků. V prvním případě je 

následkem způsobení vzniku holé seče na celkově větší ploše lesa, v druhém případě proředění 

lesního porostu pod hranici zkamenění stanovené zvláštním předpisem na celkově větší ploše 

lesa. Tyto znaky jsou dány alternativně. 

 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně jedné ze složek životního prostředí, lesa, a to 

před protiprávní těžbou lesních porostů od určité hranice. Jedná se o individuální objekt v obecné 

rovině. 

 

Hmotným p ředmětem útok ů jsou potom jednotlivé rostliny, tvořící lesní porost. STROM = volně 

rostoucí rostlina! 

 

 
§ 181c odst.2 

Poškozování lesa těžbou 
 
 

Pachatel 
 
 
a) spáchá čin uvedený v odst.1 opětovně           NEBO b) těžbou uvedenou v odst.1 vznikne 
 
 
 
 
    holá seč na celkové značné  proředění na celkové 
    ploše lesa    značné ploše lesa 
    (tj.odstranění veškerého  NEBO (viz.§ 181d tr.zák.- 
    lesního porostu na   plocha větší než 3 ha) 
    souvislé ploše větší než 3 ha) 
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Jednání jako obligatorní znak objektivní stránky tohoto trestného činu bude spočívat v konání, 

neboť znaky tohoto trestného činu lze naplnit pouze aktivní činností, těžbou, prováděnou v rozporu 

s právními předpisy. 

 

Následkem  je porušení zájmu společnosti na ochraně lesa před těžbou, prováděnou v rozporu 

s právními předpisy, způsobení holé seče nebo proředění lesa pod hranici zkamenění na celkově 

větší ploše lesa. Jedná se o následek poruchový.  

 

Účinkem  jsou konkrétní změny na jednotlivých rostlinách, tvořících lesní porost. 

 

Pachatelem  trestného činu může být kdokoliv, kdo splňuje podmínku věku a příčetnost, subjekt 

obecný. 

 

Zavinění úmyslné nebo z nedbalosti . Připouštěné formy zavinění jsou dány alternativně. 

V konkrétním případě je však možná vždy pouze jedna z nich. Omyl o blanketních normách, jejichž 

úmyslné porušení je podmínkou trestnosti pachatele, bude v souladu s obecně přijímanou teorií 

posuzován podle zásady „ignorantia legis non excusat“. 

 

Předpisy upravující hospodaření v lesích a jejich ochranu: 

- zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 

způsobené na produkčních funkcích lesa, 

- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, 

zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin, 

- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí o udělení 

licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství. 

 

Lesem  rozumí zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 lesní porosty 

s jejich prostředím a pozemky, určené k plnění funkcí lesa. 

Lesními porosty  jsou potom stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce 

lesa. 

Zakmeněním se rozumí desetinásobek poměru redukované a skutečné plochy zaokrouhlený na 

celé číslo. Redukovaná plocha je součtem podílů skutečné a tabulkové zásoby dřevin hlavního 

porostu na skutečné ploše (§ 7 písm.f – vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o 

lesním hospodářském plánování). 



 104

Hranice zakmen ění je pojem, který lze dovodit výkladem § 31 odst.4 zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích, ve znění pozdějších předpisů, kterým je zakázáno snižovat úmyslnou těžbou zkamenění 

porostu pod sedm desetin plného zkamenění; to neplatí, jestliže se prosvětlení provádí ve 

prospěch následného porostu nebo za účelem zpevnění porostu. 

Holá seč – tento pojem není definován právní normou. V důvodové zprávě k novele trestního 

zákona č. 134/2002 Sb. se uvádí, že tzv.holou sečí je odstranění veškerého lesního porostu na 

určité ploše. 

Větší plocha lesa a značná plocha lesa jsou pojmy, uvedené ve výkladovém ustanovení § 181d 

odst.2: „Celkovou větší plochou lesa podle § 181c se rozumí plocha větší než 1,5 ha a celkovou 

značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než 3 ha.“ 

 

V praxi může přinášet problémy stanovení podmínek, které musí být splněny po pokračování 

v trestném činu poškozování lesa těžbou. Legální definice v § 89 odst.3 trestního zákona stanoví: 

„Pokračování v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené 

jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny stejným 

nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku.“ 

 

Sama konstrukce skutkové podstaty trestného činu poškozování lesa těžbou naznačuje, že pro 

posouzení, zda se jedná o pokračující trestný čin, bude podstatné rozhodnout, zda je za dílčí útok 

možno považovat i ta jednání, při nichž plocha holá seče nebo plocha proředění lesního porostu 

není větší než 1,5 ha. Za podnětné z tohoto pohledu považujeme usnesení Nejvyššího soudu 

České republiky sp.značky 7 Tdo 639/2003, kde se v právní větě konstatuje, že pokračování 

v trestném činu poškozování lesa těžbou podle § 181c trestního zákona je nezbytné, mimo jiné 

předpokládá, že každým z nich musí pachatel způsobit vznik holé seče na území o celkové ploše 

větší než 1,5 ha nebo proředit lesní porost na celkové ploše větší než 1,5 ha. 

 

Trestný čin poškozování lesa těžbou nepatří do kategorie trestných činů, u nichž znakem skutkové 

podstaty je škoda na majetku či prospěch. Pouze ve vztahu k těmto následkům platí, že všechny 

dílčí útoky pokračování tvoří jediné jednání, které pak má i jediný následek (resp. Účinek), a proto 

se škody, případně prospěch z pokračování v trestném činu sčítají. 

 

 

1) Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 639/2003 

 

Následky neoprávněné těžby lesních porostů ve formě vzniku holé seče nebo proředění lesního 

porostu na celkově větší ploše lesa nejsou následky srovnatelnými s majetkovou škodou či 
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prospěchem. V případě pokračování nelze proto ani tyto následky sčítat a za dílčí útok 

pokračování v trestném činu nelze považovat takové jednání, které samo o sobě následek 

v zákonem vyžadované kvantitě nenaplnilo. 

 

Tento výklad ustanovení § 181c trestního zákona je zajímavý i z toho pohledu, nakolik se odlišuje 

od výkladového ustanovení § 273 odst. 2 připravované rekodifikace: „Celkovou větší plochou lesa 

podle § 272 se rozumí plocha větší než  3 ha.“ Pokud plocha není větší než 1,5 ha, nepřichází 

v úvahu trestní odpovědnost za trestný čin poškozování lesa těžbou podle § 181c trestního zákona 

(trestný čin holé seče či proředění lesního porostu pod stanovenou mez (§ 31 odst. 4 lesního 

zákona) přesahují rozlohu kvantifikovanou v § 181d odst.2 trestního zákona tvo ří souvislou 

plochu . 

 

Nelze proto sčítat plochy jednotlivých holých sečí či proředění lesního porostu, jestliže tyto 

jednotlivé plochy spolu nesousedí, jsou odděleny nedotčeným porostem či leží dokonce v různých 

katastrálních územích, které spolu nesousedí. 

 

Pachatel trestného činu poškozování lesa těžbou podle § 181c trestního zákona tedy naplní znak 

způsobení vzniku holé seče na celkové větší ploše lesa podle § 181d odst.2 trestního zákona i 

tehdy, jestliže holou seč vytvořenou vlastní těžbou, byť o ploše menší nebo rovnající se 1,5 ha, 

přiřadí k již existující holé seči a teprve pak vytvoří souvislou holou seč o rozloze přesahující 

zákonnou hranici. V tomto p řípadě se plochy holých se čí sčítají. 

 

Dovolací soud ve svém ustanovení argumentoval takto: Nelze se ztotožnit s názorem, že skutková 

podstata trestného činu poškozování lesa těžbou podle § 181c trestního zákona je 

charakterizována kvantitou následku a v případě pokračování, že lze následky způsobené 

jednotlivými dílčími útoky sčítat, přičemž za dílčí útok může být považováno i takové jednání, které 

samo o sobě následek v zákoně požadované intenzity nevykazuje. Trestný čin poškozování lesa 

těžbou nepatří do kategorie trestných činů, u nichž je znakem skutkové podstaty škoda na majetku 

či prospěch. Pouze ve vztahu k těmto následkům platí, že všechny dílčí útoky pokračování tvoří 

jediné jednání, které pak má i jediný následek (resp.účinek), a proto se škody, příp.prospěch 

z pokračování v trestném činu sčítají. 

 

Následky neoprávněné těžby lesních porostů ve formě vzniku holé seče nebo proředění lesního 

porostu na celkové větší ploše lesa nejsou následky srovnatelnými s majetkovou škodou či 

prospěchem. Sčítání ploch vzniklé holé seče nebo proředění lesního porostu pod hranici 

zkamenění, aniž by spolu souvisely, by ve svých důsledcích znamenalo poskytnutí ochrany před 
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jinými byť taktéž škodlivými účinky pro lesní porost, než jaké předvídá ustanovení § 181c trestního 

zákona. Smyslem ochrany poskytované ustanovením § 181c trestního zákona je zabránit vzniku 

větších nebo souvisejících holých sečí či proředění lesního porostu na celkové větší ploše lesa, 

neboť právě ty vedou k přímému ohrožení okolních lesních porostů. V případě pokračování nelze 

proto ani tyto následky sčítat a za dílčí útok pokračování v trestném činu nelze považovat takové 

jednání, které samo o sobě následek v zákonem vyžadované kvantitě nenaplnilo. 

 

Pokračováním v trestném činu se podle § 89 odst.3 trestního zákona rozumí takové jednání, jehož 

jednotlivé dílčí útoky vedené jednotný  záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného 

činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a 

v předmětu útoku. Z již uvedených právních závěrů vyplývá, že i v případě pokračování je 

nezbytné, aby každý z dílčích útoků vykazoval znaky trestného činu poškozování lesa těžbou 

podle § 181c trestního zákona, což mimo jiné předpokládá, že každým z nich musí pachatel 

způsobit vznik holé seče na území o celkové ploše větší než 1,5 ha nebo proředit lesní porost na 

celkové ploše větší než 1,5 ha. 

 

 

 

K odstavci 2: 

 

Jedná se o skutkovou podstatu kvalifikovanou. Ve větě pod písmenem a) je okolností podmiňující 

použití vyšší trestní sazby jiná skute čnost , spočívající v tom, že pachatel spáchá čin uvedený 

v odstavci 1 opětovně. Čin je spáchán opětovně, jestliže se jedná o dílčí útok v případě 

pokračování v trestném činu, opětovnost může ale i spočívat v opakování trestného činu 

uvedeného v odst.1 ve vícečinném souběhu stejnorodém nebo se může jednat i o spáchání tohoto 

trestného činu po předchozím odsouzení. 

K postihu pachatele za spáchání trestního činu v této kvalifikované skutkové podstatě postačí ve 

smyslu § 6 písm. b) trestního zákona, jestliže tuto jinou skutečnost zavinil z nedbalosti, úmyslné 

zavinění není vyloučeno, avšak pouze v případě, že i základní skutková podstata byla zaviněna 

úmyslně. 

 

Ve větě pod písm.b) je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby těžší následek, spočívající 

ve způsobení činem uvedeným v odstavci 1 holé seče nebo proředění na celkově značné ploše 

lesa. Celkovou značnou plochou lesa se podle § 181d odst.2 trestního zákona rozumí plocha větší 

než 3 ha. K postihu pachatele za spáchání trestného činu v této kvalifikované skutkové podstatě 

postačí ve smyslu § 6 písm.a) trestního zákona, jestliže těžší následek zavinil z nedbalosti, 
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úmyslné zavinění není rovněž vyloučeno, avšak pouze v případě, že i základní skutková podstata 

byla zaviněna úmyslně. 

 

Úprava § 272 (Poškozování lesa t ěžbou) v p řipravované rekodifikaci 

 

§ 272 

Poškozování lesa těžbou 

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů provedenou v rozporu s právními 

předpisy způsobí vznik holé seče na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici 

zkamenění stanovené zvláštním předpisem na celkově větší ploše lesa, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán. 

(3) Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo 

(4) vznikne-li těžbou uvedenou v odstavci 1 holá seč nebo proředění na celkově značné 

ploše lesa. 

 

Navrhovatel zákona převzal beze změny znaky stávající skutkové podstaty § 181c trestního 

zákona. Příprava tohoto trestného činu není trestná. 

 

 



 108

 

 

 

 

Návrhy na sblížení legislativních p ředpis ů a jejich uplat ňování v praxi  

      ve vazbě na postupy obvyklé v EU. 

 

Máme-li se pokusit o srovnání v evropském kontextu, je nutno se opřít o základní dokument, 

upravující tuto problematiku, kterým je rezoluce L2 přijatá na konferenci o ochraně lesů 

v Lisabonu v roce 1998.  V této rezoluci bylo stanoveno šest evropských ukazatel ů pro trvale 

udržitelné hospoda ření (dále jen TUH): 

• Zachování a vhodné rozšiřování lesních zdrojů a jejich příspěvku ke globálnímu kolob ěhu 

uhlíku , 

• Zachování zdraví a vitality lesních ekosystém ů, 

• Zachování a podpora produk čních funkcí les ů (produkce dřeva a dalších produktů), 

• Zachování, ochrana a odpovídající zvyšování biologické diverzity lesních 

ekosystémů, 

§ 181b 
Ohrožování nebo poškození z nedbalosti 

 
Kdo z nedbalosti 

 
 
 

způsobí          ztíží jeho odvrácení 
 
 
nebo     poškození životního prostředí   nebo 
 
 
zvýší          ztíží jeho zmírnění 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
Poškození životního prostředí spočívá      Větší území = území o rozloze 
- ve znečištění nebo        nejméně 5 ha nebo 2 km délky 
- v jiném způsobu poškození půdy, vody ovzduší,     vodního toku (§ 181d tr.zákona) 
lesa nebo jiné složky životního prostředí tím, že: 
 - pachatel poruší předpisy o ochraně životního    Zvlášť chráněné území – viz § 14 
 prostředí nebo       odst.1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. 
 - předpisy o ochraně a využívání přírodních zdrojů 
a na         kumulativn ě stanovené Vodní zdroj, u něhož je stanoveno 
- větším území, nebo                       znaky = musí být naplněny ochranné pásmo  - viz § 2 odst.8 
- na zvláště chráněném území, nebo     současně      a § 30 zák.č. 254/2001 Sb. 
- ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, 
ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů    Nedbalost – viz § 5 tr. zákona 
nebo planě rostoucích rostlin 
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• Zachování a odpovídající zlepšování ochranných funkcí lesa (především ochrany 

půdy a vody) při hospodaření v lesích, 

• Zachování dalších sociáln ě-ekonomických funkcí a podmínek. 

 

Tato ustanovení by měla být základem pro lesnickou politiku signatářských zemí a hlavním 

nástrojem k jejímu uskutečňování by mělo být lesnické právo těchto zemí. V uvedené  souvislosti 

je možno říci, že řádné lesní hospoda ření je takové, jehož hospodá řské a ekonomické 

postupy vedou k napl ňování všech ukazatel ů TUH. 

Podobný historický i civiliza ční vývoj  hospodaření v lesích má ČR především s okolními státy 

a zeměmi , tj. s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Bavorskem, a Saskem, resp. se Spolkovou 

republikou Německo. Naopak hospodaření v lesích např. ve Švýcarsku se od středoevropských 

zemí v důsledku historického vývoje výrazně liší, zejména svým přístupem k využívání přírodních 

zákonitostí, pěstováním výběrných lesů apod. V protikladu ke středoevropskému způsobu 

hospodaření v lesích se provádí lesnické zásahy ve  Švédsku a Finsku , které mají odlišné 

klimatické podmínky, ale v ekonomické oblasti využívání les ů představují dnes evropskou 

špi čku.  

Výsledky porovnání legislativních omezení na hospodaření v lesích srovnávaných zemí 

nekorespondují  s obecně zažitými představami  např. o  

• důležitosti t ěžeb nebo  

• vým ěře holých se čí.  

 

 

 

Jako nejzávažnější kritéria jsou  

• legislativní omezení mimoproduk čních funkcí lesa,  

• míra státního dozoru nad hospoda řením v lesích,  

• podpora nebo omezení jednotlivých druh ů vlastnictví a  

• ochrana lesních pozemk ů před odn ětím.  

Naopak nejnižší míry legislativního omezování dosahuje paradoxně např.  

• stanovení maximální výše t ěžby.  

 

V evropské lesnické legislativ ě je tedy věnována pozornost především mimoprodukčním 

funkcím lesa, podpoře vlastnických vztahů a ochraně lesních pozemků před odnětím, další 

podmínky pak může stanovovat státní správa. 

Ze srovnatelných evropských zemích má vysokou míru právní regulace Rakousko a 

Švýcarsko, i tak ovšem míra této regulace dosahuje max. 50 % úrovn ě regulace v ČR. 
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Vysoká míra regulace v těchto zemích ovšem souvisí s mimořádným významem ochrany lesních 

komplexů v horských oblastech. Německý spolkový zákon je zákonem rámcovým, který 

ponechává prostor navazujícím zákonům jednotlivých spolkových zemí, právní úprava v Sasku a 

Bavorsku  dosahuje míry regulace srovnatelné s ostatními zeměmi EU. Nejliberálnější zákony má 

Finsko a Švédsko 16).  

Z výsledků hodnocení vyplývá, že Česká republika má ze všech srovnávaných zemí 

nejp řísnější legislativní omezení ze zákona. Všechna sledova ná kritéria stanoví lesní zákon 

závazně, mnohá z nich kvantifikuje a na všechna se vztahuj e možnost uložení sankcí ze 

strany státní správy les ů. Některá kritéria, která stanoví zákon s nejvyšší míro u závaznosti, 

jsou v zákonech jiných zemí zmi ňována okrajov ě nebo v ůbec. Příkladem je kritérium 

povinnosti zachování biodiverzity v (hospodářských) lesích, které prováděcí předpisy k zákonu 

kvantifikují až do jednotlivých porostních skupin, což je považováno za světovou raritu 16). 

 

Důvody uvedené anomálie jsou spatřovány v následujících souvislostech: 

- vliv předcházejících zákonů z doby nedemokratických režimů, které byly  

      založeny na vysoké míře regulací a omezování, přičemž následující zákony      

      vysokou míru regulace zachovávaly, což je v zemích západní Evropy  

      vnímáno jako nepřijatelné, 

- obava z chování nových, hospodářsky nezkušených vlastníků lesů, kteří neměli 

s hospodařením v lese žádné zkušenosti, 

- kompetenční spory při tvorbě lesního zákona mezi Mze a MŽP, což mělo za následek 

vytváření Nových kompetencí a institutů, které v jiných zemích nemají obdobu, 

- ukládání povinností vlastníkům lesů jinými zákony než lesním zákonem, což může vést 

k jistým anomáliím vůči právní úprávě v jiných zemích,  

 

 
16)  Oliva, J: Česká republika má nejpřísnější lesní právo v Evropě. Lesnická práce, 2004, č.5, str. 9 

- 11. 

- omezující vliv podzákonných úprav, které jsou mimořádně podrobné a administrativně velmi 

náročné, 

- synergické efekty výše uvedených právních úprav. 
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 Závěr 

 

Definovat dobré lesnické hospodaření a jeho zásady není jednoduchý úkol. Laická veřejnost se 

spíše kloní k názoru, že dobře hospodařit znamená těžit co nejméně dřeva. Nízká těžba je 

považována za symptom dobrého lesnického hospodaření i u nezanedbatelné části veřejnosti 

odborné. Mnozí lesní hospodáři umísťují těžby v objemech, které ani zdaleka nedosahují 

hospodářsky optimálních těžebních možností. Proklamovaným důvodem tohoto postupu je 

nejčastěji snaha o p řírodě blízké hospodá řské způsoby, p řirozenou obnovu porost ů apod. 

Tzv. ekologické iniciativy považují za dobré takové hospodaření, jehož znakem je návrat ke 

stabilním p řirozeným ekosystém ům se současným p řehlížením ekonomické p řiměřenosti  

opatření. Není asi nutno zdůrazňovat, že rozdílná úrove ň legislativních omezení má zásadní 

ekonomické d ůsledky, a to buď na výši tržeb (výše těžby) nebo na výši nákladů. Vlastníci ve 

státech s vysokou mírou regulace se tak mohou dostat do nekonkurenceschopného postavení , 

což se projevuje např. ve zvyšujícím se množství dřeva přepravovaného na velké vzdálenosti, což 

má další ekonomické, ale i ekologické důsledky např. zatěžování životního prostředí v průběhu 

dálkové přepravy zboží, na vhodné umístění využívaných zpracovatelských kapacit aj. 

 

Pro zlepšení stávající právní úpravy a její aplikace v praxi je možno doporučit:  

• Stanovit zásady pro  hospoda ření (těžbu, obnovu porostů) v lesích ochranných , které 

plní ve vazbě na § 7 lesního zákona přednostně funkci ochrannou, 

• Definovat ve vazbě na § 10 zákona o životním prostředí závazným způsobem vyčíslování 

ekologické újmy,  

• Komplexně legislativně upravit problematiku posuzování mimoproduk čních funkcí lesa  

(formou obdobnou např. nařízení vlády 

• č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje 

• mimoprodukčních funkcí zemědělství), 

• Stanovit v příslušných předpisech adekvátní poměr mezi výší postihu  za přestupky s výší 

pokut, sankcí či případného trestu (nepovolená těžba / poškození porostu / způsobení ekologické 

újmy) ve vazbě na míru provin ění a kategorii lesa, 

• Důsledně odlišovat  míru provinění nedodržením povinností a způsobením ohrožení či 

poškození lesa zvláštního určení, popř. ochranného, tj. vznik ekologické újmy , od nepovolených 

těžebních zásah ů v hospodářských lesích (sankcionovaných dle § 53 a násl. lesního zákona), 
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• Respektovat zásadu optimalizace ekonomických výnos ů z hospodářského lesa 

s ohledem na aktuální pot řeby vlastníka  (zmírnit legislativní požadavek dodržování mýtní 

zralosti s ohledem na aktuální ekonomické, klimatické či ekologické podmínky. 

 

• K prosazení výše uvedených doporučení 

• bude vhodné sladit trestní právo  v oblasti hospodaření v lesích s úrovní platnou 

v okolních zemích EU, 

• bude vhodné legislativně upřesnit omezující podmínky pro hospoda ření v lesích 

hospodá řských,  a to ve vazbě na právní omezení platná v okolních zemích, 

• pro míru hospodá řského využívání  hospodářských lesů ponechat  vlastník ům lesních 

pozemků a porostů větší prostor, 

• namísto ukládání povinností ve formách a způsobech hospodaření v lesích (k uplat ňování 

přírodě blízkých forem  hospodaření) vlastníky lesů k tomuto motivovat,  

• výrazně omezit  tzv. hospoda ření se zaměřením na produkční funkce lesa v lesích 

ochranných a v lesích zvláštního ur čení, 

• omezování produkčních funkcí v hospodářských lesích nahradit podporou funkcí 

mimoproduk čních.  
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III. SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

- ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění 

- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a  

  svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),  

  v platném znění 

- zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

- zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  

  souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění 

- zákon č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění 

- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o  

  integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o  

  integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. 

- zákon č. 86/2002 Sb., ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o  

  ochraně ovzduší), v platném znění 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění  

  pozdějších předpisů 

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění 

- zákon č. 71/1967 Sb., o správních řízení (správní řád), v platném znění 

- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


