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„Můžeme kácet lesy, je-li to nutné, ale je čas skoncovat s jejich 

ničením. Lesy naříkají pod sekyrou, miliardy stromů hynou, 

doupata divoké zvěře a ptáků osiřují, řeky se zanášejí pískem 

a vysychají, čarovné krajiny mizí.“  

 

Anton Pavlovič Čechov, Lesní duch 
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1. Úvod 
 

Téma diplomové práce „Práva a povinnosti vlastníka lesa“ jsem si vybrala po 

absolvování několika výběrových předmětů vedených na katedře práva životního 

prostředí, vyučovaných na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Hlavními důvody 

výběru tohoto tématu jsou můj jednoznačný zájem o životní prostředí, zájem o možné 

budoucí uplatnění v oblasti ochrany životního prostředí a rovněž důvod, že jde  

o problematiku, s níž se setkáváme v každodenním životě, a která je mi velmi blízká.  

Objektem právních vztahů rozebíraných v této diplomové práci je les, jako jeden 

z významných, pro člověka nepostradatelných ekosystémů, stanovišť fauny a flory, 

přirozený biotop velké části domácích druhů rostlin a živočichů, důležitý prvek pro 

zachování biodiverzity, přirozený ekologický potenciál krajiny. Les je nutno jej chránit 

a přijmout zákonné formy omezení výkonu vlastnického práva, které musí vlastník lesa 

pro zachování lesa strpět. 

Zajištění výše uvedených funkcí lesa, tedy ekosystému, stanovišť fauny a flory, 

biotopu, však brání zhoršující se stav českých lesů. Na les působí mnoho negativních 

činitelů, zejména emise, nevhodné formy obecného užívání lesa, houbové choroby, 

kůrovec a jiný druh hmyzu, polomy, požáry, eroze půdy, laviny, povodně. V souvislosti 

s těmito problémy je prohlubováno povědomí lidské populace o potřebě ochrany lesních 

ekosystémů a jsou zvyšovány snahy o její dosažení. 

Současný stav lesů v České republice nelze z důvodu mnoha faktorů považovat 

za optimální. Nejzávažnější problémy, které snižují ekologickou stabilitu lesů, přírodní 

hodnoty včetně druhové rozmanitosti, a nakonec i jejich dlouhodobou produkční 

schopnost, mají původ především ve značném zjednodušení druhové skladby,  

tj. zavedením smrkových a borových monokultur.
1
 Významně se na stavu zejména 

horských lesních ekosystémů podepsal dodnes přetrvávající vliv imisí chemických látek 

z průmyslu a dopravy. Na mnoha místech stav lesa negativně ovlivňuje přemnožená 

spárkatá zvěř
2
 a narůstající rekreační využívání.  

                                                 
1
 MOUCHA, Petr, PELC. František: Současné lesnictví a ochrana přírody. Ochrana přírody, číslo 1, 

ročník 63, rok 2008, Agentura ochrany přírody a krajiny, str. 5 
2
 Hlavním druhem spárkaté zvěře je zvěř jelení, zvěř dančí, mufloní a zvěř černá. 
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Na zhoršování lesa také značnou měrou působí klimatické podmínky, především 

značné množství dusíku v ovzduší a půdě a postupné oteplování planety, což zapříčiňuje 

odumírání lesních porostů ve vyšších polohách, zejména z důvodu snížené schopnosti 

odolat v sušším klimatu škůdcům. Dále na les negativně působí zvěř, ať už okusem, 

loupáním či ohryzem. Při narušení kůry lesních porostů totiž dochází k napadení stromů 

škůdci. Nemohu nezmínit rovněž lidský faktor, jenž negativně ovlivňuje lesní prostředí, 

konkrétně porušením zákazů stanovených lesním zákonem.  

Když se vrátím ke klimatickým podmínkám, nesmím opomenout zmínit též 

kyselé deště, vzniklé chemickými reakcemi s vodní párou. Tyto deště mají velmi 

nepříznivý vliv na půdu, rostliny a měly na svědomí v nedávné minulosti odumření 

rozsáhlých ploch lesů, zejména na hřebenech Jizerských, Krušných, Lužických  

a Orlických hor či Krkonoš. Hlavním důvodem znečištění byl provoz tepláren  

a elektráren spalujících uhlí. Lesní porost hyne důsledkem vysoké koncentrace oxidu 

siřičitého, kdy přímý kontakt poškozuje chlorofyl a způsobuje schnutí jehlic, tedy akutní 

poškození. Takto zahynulo z důvodu nízké teploty v zimě a vysoké koncentraci oxidu 

siřičitého v 70. a 80. letech 20. Století například v Krušných horách tisíce hektarů lesa. 

Lesnímu ekosystému nepřispívá ani čím dál častější vjezd motorových vozidel 

do lesa. Poslední roky můžeme na silnicích zaznamenat zvýšený počet čtyřkolek. Jen 

malé procento majitelů se se svým novým přírůstkem spokojí s projížďkami po 

komunikacích k tomu určených. Většinu láká adrenalin, vjet do lesa  

a vyzkoušet, kam až dosahují možnosti jejich stroje. Neuvědomují si však, jak 

závažným způsobem zasahují do lesního ekosystému. Bez ohledu na to, že porušují 

zákon vjezdem do lesa (nepředpokládám, že mají povolení), nadměrným hlukem ruší 

klid, plaší zvěř, ničí přirozené prostředí krajiny a v neposlední řadě znečišťují ovzduší. 

V období klidu, v zimě pak ničí běžecké stezky a ztrpčují a omezují tak pobyt uživatelů, 

kteří do lesa vstoupili za účelem sportu či rekreace. 
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Náplní této práce nemohou být jen práva a povinnosti vlastníka lesa. Je třeba 

toto téma pojmout mnohem šířeji a zabývat se tak zejména kategorizací lesů, 

vlastnickým právem, omezením vlastnického práva a v neposlední řadě i ochranou lesa 

společně s odpovědností, neboť jedině tak lze proniknout do této problematiky a jedině 

tak lze pochopit smysl práv a povinností vlastníka. 

Cílem této práce bude zaměřit se na příčiny a podstatu právní úpravy, rozebrat 

jednotlivá práva a povinnosti, ucelený výčet zákonem stanovených omezení a sankcí  

a poskytnout tak shrnutí všeho podstatného, co by každý vlastník lesa měl znát  

a ovládat. Mojí snahou bude rovněž poukázat na to, že vlastník lesa nedisponuje pouze 

ekonomickými užitky vyplývajícími z jeho vlastnického práva, avšak při výkonu práv je 

limitován řadou povinností, jež mají primárně za cíl zajistit zachování lesů. 

Výchozím právním předpisem při zpracování předkládané práce je především 

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, lesní zákon, 

přičemž nelze opomenout související právní předpisy, které je třeba vzít taktéž v úvahu, 

zejména zákon o ochraně přírody a krajiny, v zákoně o vodách, či o rostlinolékařské 

péči.  

Vzhledem k tomu, že i naše rodina vlastní les, bude mým cílem do této práce 

zahrnout zajímavé a neméně důležité poznatky z praxe, s nimiž jsem se při plnění práv  

a povinností setkala, obcházení zákona, o němž je čím dál častěji slyšet. 
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2. Historie právní úpravy lesního hospodářství 

 
Právní úprava lesního hospodářství na území České republiky prošla 

dlouholetým vývojem v závislosti na historickém stupni vývoje 

společenskoekonomických vztahů a podmínek a s tím souvisejícím úsilím o právní 

zabezpečení hospodaření v lese a ochrany lesa. 

 

První historicky doloženou právní úpravou nakládání s lesy byl Chebský lesní 

řád z roku 1379. Nevýhodou právních úprav té doby byla omezená lokální působnost 

nebo roztříštěnost ustanovení v jiných právních předpisech. Poslední z lesních řádů byly 

řády v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ve druhé polovině 18. století. Již v této době 

řády obsahovaly značná omezení vlastníků lesa v souvislosti s nakládáním s lesem, dále 

pak ustanovení o způsobu těžby dřeva, o pastvě, lesních cestách, pálení uhlí, aj.
 

Lesní řády obsahovaly již značná omezení vlastníků lesů v jejich nakládání  

s lesem, jmenovitě u městských, zádušních, fundačních a poddanských lesů obsahovaly 

ustanovení o způsobu těžeb dříví, o pasení, lesních cestách, pálení uhlí a vyklizování 

pasek. Obsahovaly také určitá ustanovení o ochraně a pěstování lesů a stanovovaly 

velmi přísné tresty na penězích nebo na svobodě.
 3 

 

První a zároveň nejucelenější právní úpravu lesního hospodářství přinesly 

tereziánské lesní zákony z 18. Století; právní úpravu lesního hospodářství přinesl až rok 

1852, kdy císařským patentem č. 250, byl vydán lesní zákon. Prováděcí nařízení  

k lesnímu zákonu bylo vydáno až v roce 1873, přičemž některá ustanovení zákona byla 

prakticky provedena ještě mnohem později. Jednalo se o podrobný, systematický, 

moderně koncipovaný právní předpis, který se zabýval jak lesním hospodařením, tak  

i ochranou lesní půdy, povinností zalesnění, dopravou lesních plodin, ochranou proti 

požárům, ochranou před škůdci, o náhradě škod způsobených na lesích. Průlomovým 

byl dozajista i úřad zřízený k vyšetřování a trestání přestupků. Kromě lesního zákona 

upravovaly tuto problematiku i prováděcí nařízení, samostatné zemské zákony 

související s hospodařením. 

                                                 
3
  http://zpravodajbrezova.cz/html/12_2011/lesy.html 
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K lesnímu zákonu a k předpisům vydaným na jeho základě patřily i některé 

samostatné zemské zákony, upravující různé poměry související s hospodařením  

v lesích – například v Čechách zákon číslo 11/1893 Čes. Z. z., o dohledu nad 

hospodářstvím v lesích obecních, na Mor. Z. z., o zalesňování obvodu Horní 

(Vsetínské) Bečvy, dále zákon číslo 93/1883 ř. z., o očišťování lesů od cizích zákličků 

(enkláv) a zaokrouhlení lesních hranic, zákon číslo 117/1884 ř. z., o opatřeních  

k neškodnému svádění horských vod a další.
 4 

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl převzat 

rakouský lesní zákon a byl postupně doplňován dílčími právními předpisy, např. Zákon 

č. 82/1918 Sb., o prozatímní ochraně lesů, nahrazený zákonem č. 37/1918 Sb., o zatímní 

ochraně lesů, dále pak vládní nařízení č. 170/1933 Sb., o mimořádné úpravě těžby dřeva 

a o úpravě lesního a dřevařského hospodářství. V mezidobí vycházely především právní 

předpisy týkající se válečného hospodaření se dřevem. Po roce 1945, resp. 1948 byly 

vydány první právní předpisy, jejichž účelem bylo zejména postupné soustřeďování lesů 

do vlastnictví státu.
 5

 

Rakouský zákon zůstal dál základním předpisem i po roce 1945 a pod číslem 

250/1852 Sb., platil až do konce roku 1960. Později byl nahrazen zákonem č. 166/1960 

Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) a to z důvodu, že nevyhovoval novým 

společenským a hospodářským podmínkám. Tento zákon přinesl novou komplexní 

úpravu, odpovídající společenským, ekonomickým a hospodářským podmínkám  

a sjednotil lesní právo na území tehdejší Československé socialistické republiky. Dále 

vymezil pojem „lesní fond“, rozšířil odbornou správu na všechny lesy, které nebyly ve 

správě tehdejších státních organizací lesního hospodářství, rozdělil všechny lesy na 

lesní hospodářské celky, stanovil pro všechny vlastníky lesů povinnost hospodařit podle 

schválených lesních hospodářských plánů a vytvořil předpoklady pro započetí 

socializace lesů. K provedení lesního zákona byla tehdejší Ministerstvem zemědělství, 

lesního a vodního hospodářství vydána vyhláška číslo 17/1961 Sb.
 6

 Zákon odstranil též 

dualismus – území Čech a Moravy versus území Slovenska, čímž sjednotil lesní právo 

na území Československé socialistické republiky.  

                                                 
4
  http://zpravodajbrezova.cz/html/12_2011/lesy.html 

5
 STANĚK, Jiří. Lesní zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem. Vyd. 1. Písek: Matice 

lesnická, 1996 
6
  http://zpravodajbrezova.cz/html/12_2011/lesy.html 
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Socializaci lesů si dal za úkol dokončit zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, který 

založil institut práva užívání lesních pozemků k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí 

lesů. Toto právo bylo bezplatné a časově neomezené a bylo spojeno s přechodem 

vlastnictví lesních porostů na lesních pozemcích na stát. Dále pak zpřísnil ochranu 

lesního půdního fondu, vymezil kategorizaci lesů. K jeho provedení byly vydány 

vyhlášky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni, číslo 98/1977 Sb.,  

o lesní stráži, č. 99/1977 Sb., o postupu při ochraně lesního půdního fondu a další. 

Po roce 1989 bylo přistoupeno k přípravě nové právní úpravy lesního 

hospodářství. Nová právní úprava, kterou přinesl zákon č. 289/1995 Sb., o lesích  

a o změně a doplnění některých zákonů (dále též jen „lesní zákon“) a předpisy vydané k 

jeho provedení, navazuje na bohatou tradici právních předpisů a o lesích  

a o hospodaření v lesích, jenž platí doposud.
7
   

Účel lesního zákona je vyjádřen v ust. § 1 LZ, tj. „stanovit předpoklady pro 

zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího 

nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu 

trvale udržitelného rozvoje v něm.“
 8

  Toto ustanovení uvádí základní okruhy otázek, 

které LZ upravuje. Hlavním cílem a podstatou LZ je zajištění všestranné péče o les, 

včetně zachování lesa, zajištění jeho obnovy a to nejen současné generaci, ale i do 

budoucna, pomocí tzv. trvale udržitelného hospodaření v lese.
 9

 

Pojem trvale udržitelného hospodaření v lesích Evropy a jeho zásady byly 

definovány na Ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě, jež se konala 

v Helsinkách roku 1993. Na této konferenci byla schválena definice trvale udržitelného 

hospodaření jako „správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém 

rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnost a regenerační 

kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti i budoucnosti odpovídající ekologické, 

ekonomické a sociální funkce, které tím nepoškozují ostatní ekosystémy.“
 10 

 

                                                 
7
 STANĚK, Jiří. Lesní zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem. Vyd. 1. Písek: Matice 

lesnická, 1996 
8
 § 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

9
 Tento pojem je blízký trvale udržitelnému rozvoji, definovaném v ust. § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí. Jedná se o takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost 

uspokojovat jejich základní životné potřeby, aniž by snižoval rozmanitost přírody, a zachovává přirozené 

funkce ekosystémů. 
10

 DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 2 
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3. Lesy na území České republiky 

3.1 Kategorizace lesů 

 

Kategorizace lesů sloužila původně jako pomůcka hospodářské úpravy lesů  

k rozdělení lesů na ty, které jsou vhodné k produkci dřeva a ty, které jsou bez produkce 

dřeva, které byly pěstovány a chráněny ve veřejném zájmu. Rozdělení zavedl zákon  

č. 61/1977 Sb., o lesích. Lesy, které plní převážně produkční funkci, jsou lesy 

hospodářské, naopak lesy, plnící převážně mimoprodukční funkce, jsou lesy ochranné 

nebo lesy zvláštního určení. 

Podle platné zákonné úpravy od roku 1996 (účinnost zákona č. 289/1995 Sb.) 

lesní zákon člení lesy do tří kategorií a to podle převažujících funkcí, tedy z hlediska 

jejich poslání. Těmito kategoriemi jsou lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 

hospodářské. Toto dělení však neznamená, že by měl les plnit jen funkci 

charakteristickou pro každou kategorii.  

Podle kategorizace lesa jsou odstupňovány i poplatky za jejich odnětí plnění 

funkcí lesa, které jsou ekonomickým nástrojem ochrany. Sazba poplatků je nejnižší  

u kategorie lesa hospodářského, naopak nejvyšší je u lesa ochranného.   

Kategorizace lesů však vytváří předpoklady, aby v jednotlivých kategoriích byly 

podporovány ty funkce, které v nich mají převažující charakter. Kategorizace se 

přizpůsobuje lesnickému plánování a hospodaření. 

O zařazení lesa do jedné z vyjmenovaných kategorií rozhoduje orgán státní 

správy lesa (dále jen „OSSL“), na návrh vlastníka nebo z moci úřední, z čehož plyne, že 

zařazení lesa není provedeno ze zákona. Rozhodování o zařazení do příslušné kategorie 

lesa se účastní vlastník lesa, o jehož kategorizaci se jedná, za předpokladu splnění 

zákonem vymezených, taxativně uvedených kritérií.
 11

 Informaci o tom, do které 

kategorie lesů konkrétní les spadá, je možné zjistit z lesního hospodářského plánu, 

osnovy, či u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

                                                 
11

  Těmito kritérii jsou funkce půdoochranné a vodoochranné, jak vyplývá z § 7 LZ 
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3.1.1 Lesy ochranné 

 

Do kategorizace lesů ochranných se zařazují lesy plnící především funkci 

půdoochrannou a vodoochrannou. Půdoochranná funkce slouží k ochraně půdy před 

degradací, v českých podmínkách především erozí, způsobenou především odnosem 

půdy vodou, větrem, či v důsledku lavin. Vodoochranná funkce slouží k ochraně jakosti 

vody.  

Lesy ochrannými jsou lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, 

kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly, 

výsypky,..) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy 

a lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
12

  

U klečové vegetační oblasti a na horských hřebenech je důležité lesy udržet zejména  

z důvodu, že by již nebylo možné provést následné zalesnění daných lokalit a celkový 

stav by tak mohl vést k degradaci stanovišť v nižších vegetačních stupních. Tyto 

porosty se zpravidla nedorůstají velké výšky a při jejich pozorování nelze než 

konstatovat jejich nižší vitalitu.  

3.1.2 Lesy zvláštního určení 

 

Tyto lesy jsou prohlášeny přímo zákonem. Jsou to ty 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 a na 

území národních parků a národních přírodních rezervací.
13

 Dále je možné rozhodnutím 

orgánu státní správy lesa sem řadit i ty lesy, u kterých je veřejný zájem na zlepšení  

a ochranu životního prostředí při mimoprodukční funkci nadřazen funkci produkční. Jde 

o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích  

a přírodních památkách, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační 

funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, zvláště pak lesy se zvýšenou 

funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné 

pro zachování biologické různorodosti, lesy v uznaných oborách a v samostatných 

                                                 
12

 § 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
13

 § 8 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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bažantnicích a v neposlední řadě též lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje 

odlišný způsob hospodaření.
14

 

Jistou potíž v praxi může činit volba mezi zařazováním lesa do kategorie 

zvláštního určení z důvodu zvýšené půdoochranné a vodoochranné funkce, neboť 

stejným znakem se charakterizují rovněž lesy ochranné, které mají jednoznačně 

přednost před kategorií lesa zvláštního určení. 

V případě hospodaření v lese zvláštního určení může dojít k jeho omezení.  

Za toto omezení má vlastník les právo na náhradu, neboť se většinou jedná o nucené 

omezení vlastnického práva. Nejvyšší soud ve svém rozsudku
15 

konstatoval, že 

„omezení nájemce lesů zvláštního určení nacházejících se v NPR Ransko při 

hospodaření a produkci v nich (těžbě dříví) vyplývá již přímo z lesního zákona a zákona 

o ochraně přírody a krajiny, resp. konkrétní rozsah omezení je stanoven ve vyhlášce  

o vyhlášení národní přírodní rezervace, a jde tedy o zákonné omezení předvídané 

ustanovením článku 36 odst. 3 lesního zákona, s nímž zákon spojuje jen náhradu 

zvýšených nákladů, pokud v souvislosti s omezením vzniknou, nikoliv však náhradu 

ušlého zisku za neprovedenou těžbu dřeva.“  

3.1.3 Lesy hospodářské 

 

Nejjednodušeji vymezenými jsou lesy hospodářské. Jsou to všechny lesy, které 

nejsou zařazeny do žádné z výše uvedených kategorií.
16

 U hospodářských lesů 

převažuje funkce hospodářská – dřevoprodukční. Při hospodaření je třeba dbát o to, aby 

byla pokryta současná spotřeba dřeva a dále aby byla zachována plocha hospodářských 

lesů pro její očekávaný nárůst. 

 

Jak jsem již výše uvedla, o zařazení lesa do jedné z vyjmenovaných kategorií 

rozhoduje OSSL. Nedostatkem platného lesního zákona
17

 je skutečnost, že OSSL není 

dána možnost „vyřadit les“ z kategorie lesů zvláštního určení a lesa ochranného. Pokud 

dojde k zařazení lesa do jedné z výše uvedených kategorií, pak toto zařazení nelze 

                                                 
14

 § 8 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
15

 Rozsudek NSS ze dne 29.4.2009, č. j. 25 Cdo 193/2007-200 
16

 § 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
17

 DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 20 
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změnit. Jedinou výjimkou je přeřazení do vyšší ochranné kategorie. 
18

 Na přeřazení má 

důležitý vliv veřejný zájem, vyžadující odlišný způsob hospodaření v těchto lesích. 

Definici veřejného zájmu však lesní zákon nepodává. Záleží tedy na posouzení místních 

podmínek a dalších skutečností, na jejichž základě OSSL rozhodne, zda se jedná či 

nejedná o veřejný zájem. V praxi OSSL omezuje zařazení lesa na určitou dobu, např. na 

dobu lesního hospodářského plánu. OSSL však není oprávněn předem určovat dobu, na 

kterou se les do jednotlivé kategorie zařazuje. Jeho postup není ani podložen žádným 

zákonným ustanovením.  

 

                                                 
18

 DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 19 
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4. Vymezení základních pojmů 
 

V právní úpravě ochrany lesa je používáno několika základních pojmů (zejména 

les, funkce lesa, lesní porosty, hospodaření v lese, ochrana lesa, zalesnění, výchova lesa, 

těžba lesa), s nimiž bude v této diplomové práci pracováno, pročež považuji za nutné 

tyto primárně definovat a objasnit. 

4.1 Pojem les 

 

Základním pojmem je les, patřící k nejvýznamnějším ekosystémům na území 

České republiky, nepochybně i ve světě. S vymezením pojmu les se můžeme setkat ve 

více zákonných předpisech s nepatrnými odlišnostmi. Pro účely této práce jej lze 

definovat jako „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa“,
19

 nebo jako „ekosystém, který je funkční soustavou 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“,
20

 či jako „významný krajinný prvek - ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající 

k udržení její stability.“
21

 

 Nejvýstižnější definicí je dozajista první zmíněná. V ní jsou zahrnuty dva 

vzájemně propojené komponenty lesa, a to lesní porosty s jejich prostředím (rozumí se 

jimi specifické prostředí důležité pro jejich zachování a obnovu) a pozemky určené  

k plnění funkce lesa.
22

 Je zapotřebí dodat, že lesem je pozemek určený k plnění funkcí 

lesa bez ohledu na to, zda se na něm nacházejí lesní porosty či nikoliv.                   

4.2 Funkce lesa 

 

Funkcemi lesa se rozumí přínosy podmíněné existencí lesa. Ve své podstatě 

hovoříme o dvou základních funkcích – funkci produkční, hospodářskou  

a mimoprodukční, převážně ekologickou. 

 

                                                 
19

 § 2 a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
20

 § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
21

 § 3 b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
22

 DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 4 
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 Produkční funkcí rozumíme funkci dřevoprodukční. Jak již název napovídá - les 

je vnímán jako zdroj obnovitelné suroviny, tedy dřeva. Dále sem spadá i produkce 

lesních plodů.   

Druhá funkce, rovněž významná a v životním prostředí nezastupitelná, je 

poněkud obsáhlejší, člení se na funkci půdoochrannou, vodoochrannou, krajinotvornou, 

klimatickou, zdravotně rekreační a další, jež je v souhrnu možno označit jako 

ekologické funkce lesa. Lesy totiž příznivě působí na klimatické a vodní poměry, jsou 

producentem kyslíku, tlumí zvuk, zachycují prach a jiné škodlivé látky, chrání půdu 

před větrnou a vodní erozí, v neposlední řadě slouží lidem k rekreaci. 

4.3 Lesní porosty 

 

Lesními porosty jsou stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách 

plní funkci lesa. 
23

 Lesní zákon se dále nevěnuje specifikaci jednotlivých druhů dřevin 

představujících porost. Z logiky věci však lze usoudit, že jsou to všechny stromy a keře, 

přirozeně se nacházející na lesních pozemcích, na pozemcích určených k plnění funkce 

lesa, či na jiných než lesních pozemcích. Mohou jimi tak být kromě typických 

jehličnatých a listnatých stromů, ostružin, šípků i okrasné dřeviny a ovocné stromy, jako 

například planě rostoucí druh švestky domácí, jabloň, či divoká třešeň. 

4.4 Hospodaření v lese 

 

Hospodařením v lese se rozumí obnova, ochrana, výchova a těžba lesních 

porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.
24

 Jsou to veškeré činnosti, 

které je povinen vykonávat vlastník lesa či osoba vlastníkem pověřená, zejména 

správce, nájemce, vypůjčitel, provozovatel lesnických prací, aj. Podrobněji se těmto 

činnostem budu věnovat později. 

Hlavním účelem hospodaření v lesích a státní správy lesního hospodářství je 

kromě jiného udržování a zlepšování všech funkcí lesů, včetně produkce dřevní hmoty. 

Smyslem odborné správy lesů je vyloučit živelnou těžbu dřevní hmoty  

a regulovat ji podle lesních hospodářských plánů (plánů lesní výroby) tak, aby probíhala 

                                                 
23

 § 2 c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
24

 § 2 d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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v souladu s odbornými přístupy a poznatky ohledně vytváření a udržování funkcí lesa, 

jeho obnovy apod.  

V případě lesů zvláštního určení, které se nacházejí ve zvláště chráněných 

územích
25

 a tvoří tak zvláště významné přírodní bohatství, ke zmíněným účelům 

přistupuje ještě veřejný zájem na zachování těchto cenných přírodních zdrojů, který je 

nadřazen hospodářským zájmům. Využití dřevní hmoty z těchto lesů je proto již ze 

zákona omezeno a vlastník (správce) lesa je povinen tento stav respektovat včetně toho, 

že zákon o ochraně přírody a krajiny zakládá příslušným orgánům oprávnění. 

4.5 Ochrana lesa 

 

Ochranou lesa jsou činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, 

ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení.
26

 

Les je ve svých funkcích ohrožován působením mnoha nepříznivých vlivů. Těmi 

nejzávažnějšími jsou dozajista vlivy způsobené mimořádnými událostmi, vlivy 

způsobené škůdci rostlinného a živočišného původu a vlivy civilizační, ohrožující 

samotnou existenci lesa, zejména z důvodu vzrůstajících nároků na produkční funkci 

lesa.  

Ochrana lesa je blíže popsaná v §32 lesního zákona a dále také ve vyhlášce 

Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., na niž lesní zákon odkazuje ke konci § 32,  

a kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku  

a vzor průkazu lesní stráže. V případě národních parků lze režim § 32 lesního zákona 

použít jen za podmínek § 22 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

 a krajiny. 

4.6 Lesní školka 

 

Lesní školka slouží jako reprodukční (sadební) materiál k obnově lesa, případně  

k ozelenění veřejných prostranství, zahrad, k prodeji apod. Nejedná se však o pozemek 

určený k plnění funkcí lesa ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 LZ. Na materiál 

pocházející z lesních školek nelze pohlížet jako na lesní porost, nýbrž jako na pěstební 

                                                 
25

 V národních parcích a národních přírodních rezervacích, případně i na základě rozhodnutí OSSL 

v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních rezervacích a přírodních památkách 
26

 § 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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materiál určený k dalšímu přesazení. U takového materiálu nedochází k trvalému 

spojení s půdou, pročež na něj nelze pohlížet jako na trvalý porost ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě.  

Účelem pěstebního materiálu je vypěstovat sazenice a poté je přesadit na určené 

místo, kde teprve začnou plnit svoji funkci trvalého porostu. Do té doby však funkci 

trvalého porostu neplní. Nejvyšší soud ČR se k pojmu lesní školka vyjádřil v rozsudku 

ze dne 31. 8. 2004: 
27

 „Vzhledem k tomu, že pozemek lesní školky je produkční plochou 

určenou k pěstování sadebního materiálu, který se na něm pouze předpěstovává,  

a předpěstované sazenice stromů jsou určeny k prodeji a ozelenění veřejných či jiných 

prostranství či zahrad, případně k obnově lesa, nedochází k jeho znehodnocení, tj. 

ztrátě jeho peněžní hodnoty, tím, že sazenice stromů jsou z něj vyzvednuty (vytěženy); 

tento pozemek je naopak dále využitelná pro nový pěstební materiál“.  

Lesní školka tvoří výjimku v ochraně lesa. Oplocovat les z důvodů vlastnických 

nebo za účelem omezení obecného užívání lesa je bezesporu zakázáno. Zákon však 

uvádí výjimky, kdy se oplocení zřizuje právě pro lesní školy, oplocení zřízeného  

k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře.
28

 

4.7 Odborný lesní hospodář 

 

Odborným lesním hospodářem (dále jen „OLH“) je právnická či fyzická osoba, 

která je ke své činnosti oprávněna na základě licence
29

 udělené Ministerstvem 

zemědělství, udělené  OSSL na základě LZ. Vzhledem ke skutečnosti, že většina 

vlastníků v České republice nemá lesnické vzdělání, které by umožňovalo kvalifikovaně 

hospodařit se svým lesním majetkem, byl zaveden institut OLH. Vlastník lesa je 

povinen zajišťovat hospodaření v lese v součinnosti s odborným lesním hospodářem. 

Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese 

podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Předmětem 

činnosti OLH je zejména
30

: 

                                                 
27

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8.2004,  spis. zn. 25 Cdo 73/2004 
28

 § 32 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
29

 Předpokladem pro udělení licence je dosažení věku 18 let, státní občanství ČR nebo členského státu 

EU, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborné lesnické vzdělání, odborná lesnická praxe (§ 

41 a 42 LZ, hlava VI. LZ), náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství stanoví vyhláška 

MZe č. 100/1996 Sb. 
30

 http://lesnictviub.webnode.cz/odborny-lesni-hospodar/ 
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- Výkon funkce odborného lesního hospodáře 

- poradenská činnost v oblasti lesnictví a myslivosti,  

- provádění všech pěstebních a těžebních prací, přibližování a odvoz dříví,  

- obchod s dřívím všech druhů dřevin po celé ČR,  

- vyřizování dotací z rozpočtů kraje, státu a fondů EU,  

- vypracování projektu zalesnění zemědělských půd,  

- zpracování odborných posudků, spolupráce se soudním znalcem v oboru 

lesního hospodářství, 

- sledování stavu lesa – zjišťování, evidence, oznamování OSSL  

a vlastníkovi lesa výskyt a rozsah škodlivých činitelů, škody jimi 

způsobené, navrhovat opatření a evidovat provedení, 

- vedení evidence holin, stanovení lhůt k zalesnění, zajištění lesních porostů 

na nich vzniklých a žádat o případné povolení delší než zákonné lhůty,  

- vyznačování zjištěné kůrovcové hmoty k asanaci, navrhování provedení 

meliorací a hrazení bystřin. 

- upozorňování OSSL na přednostní provedení těžby nahodilé 

- poskytování informací vlastníkovi, zabezpečující odbornou úroveň 

hospodaření v lese (pro nákup strojů, materiálů, přípravků na ochranu 

rostlin, objednávky speciálních lesnických služeb) 

- poskytování údajů nezbytných pro inventarizaci lesů 

- určovat čas a způsob provedení lesní dopravy, provedení výchovných 

zásahů, instruktáž k vyznačení zásahů 

- vypracovávat návrhy na uznání výběrových stromů a lesních porostů, 

semenných sadů a matečnic pro sběr semen, odběr řízků a vést opatření  

a evidenci s tím spojenou 

- vypracování návrhů na povolení dovozu semen a sazenic, návrhů  

k povolení sběru z neuznaných porostů 

Náklady na činnost OLH hradí vlastník lesa. Pro případ, že činnost OLH je 

vykonávána právnickou či fyzickou osobou ve smyslu ustanovení § 37 odst. 6 lesního 

zákona, náklady hradí stát. V případě kdy náklady hradí stát, jsou podrobnosti  

o způsobu výpočtu stanoveny právním předpisem Ministerstva zemědělství.  
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Od 1. 1. 2012 platí nová vyhláška č. 423/2011, ze dne 15. prosince 2011,  

o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy 

jeho činnost hradí stát. Tato vyhláška stanovuje jednotnou sazbu na hektar a den. Lesní 

správa pravidelně, zpravidla kvartálně chystá podklady pro výpočet nákladů na činnost 

odborného lesního hospodáře a zasílá je na odbory životního prostředí jednotlivých obcí 

s rozšířenou působností. Způsob výpočtu nákladů na činnost OLH v případech, kdy tuto 

činnost hradí stát, byl zvolen tak, aby nebyl ani pracný, ani komplikovaný, tedy aby 

nebyl další administrativní zátěží pro OSSL prvního stupně. Náklady na činnost OLH 

jsou přímo úměrné výměře lesa, ve kterém má OLH zabezpečovat odbornou úroveň 

hospodaření. Výpočet těchto nákladů je proto součinem výměry lesních pozemků  

a finanční sazby na jednotku plochy za časové období. Výměra lesních pozemků se pro 

výpočet výše nákladů uvažuje zvlášť pro každého vlastníka lesa a zaokrouhluje se na 

celé hektary nahoru.
 31

 Vlastníci, kteří mají smlouvu o výkonu činnosti odborného 

lesního hospodáře, hradí jeho činnost z vlastních prostředků.
32

  

4.8 Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

Z historického hlediska byl pro tyto pozemky používán pojem lesní půdní fond 

(dále jen „LPF“), který používal zákon č. 61/1977 Sb., předchozí lesní zákon. 

Podmínkou pro to, aby byly pozemky považovány za pozemky určené k plnění funkcí 

lesa ve smyslu § 3 odst. 1 LZ, je právní skutečnost, že nejsou součástí zemědělského 

půdního fondu ve smyslu zákona ZPF.  

Pozemkem jako takovým je „část zemského povrchu oddělená od sousedních 

částí hranicí územní správní jednotky, nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití 

pozemků“. 

V lesním zákoně lze najít pozitivní a negativní vymezení. Z hlediska pozitivního 

vymezení jsou to zejména pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní 

porosty odstraněny za účelem obnovy nebo odstraněny na základě rozhodnutí OSSL
33

, 

lesní průseky a nezpevněné lesní cesty do šíře 4 metrů. K vymezení pojmu pozemku 

                                                 
31

 STANĚK, Jiří. Lesní zákon v teorii a praxi: úplné znění prováděcích předpisů. Písek: Matice lesnická 

spol s.r.o., 1997, str. 436 
32

 http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/odborny-lesni-hospodar.aspx 
33

 Odlesnění pozemku však samo o sobě nemění charakter pozemku, a nadále se na něj pohlíží jako na 

pozemek určený k plnění funkcí lesa 
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určeného k plnění funkcí lesa se ve smyslu ust. § 3 odst. 1 LZ vyjádřil Nejvyšší správní 

soud v rozsudku č. j. 5 As 94/2008-48 tak, že „jsou to takové pozemky, které jsou nebo 

mají být lesnicky obhospodařovány“. Zrovna tak jsou jimi zpevněné lesní cesty, drobné 

vodní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace. Z hlediska negativního 

vymezení jimi nejsou školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které 

nejsou určeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů na návrh vlastníka 

pozemku nerozhodne jinak. Zákon nekonkretizuje svěření této kompetence žádnému 

orgánu, má se tedy za to, že ji vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  

Na pozemek, který není v § 3 LZ uveden, lze i přesto pohlížet jako na pozemek 

určený k plnění funkcí lesa. Ze soudního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
34

 

vyplývá, že „pozemek, který není „lesním pozemkem“ ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, je přesto pozemkem určeným k plnění funkcí 

lesa, pokud materiálně naplňuje znaky „jiného pozemku“ ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) 

téhož zákona, tedy pokud není součástí zemědělského půdního fondu a zároveň s lesem 

souvisí či slouží lesnímu hospodářství. 

 K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, nepostačuje, 

že je daný pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí.“ Nelze totiž vyloučit 

situaci, kdy pozemek je v katastru nemovitostí veden jako pozemek určený k plnění 

funkcí lesa, přestože fakticky nenaplňuje zákonem uvedené znaky takového pozemku. 

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí
35

 dospěl k závěru, že „není – li pozemek 

zemědělsky obhospodařován a ani v budoucnu tomu tak nemá být, nejde o součást 

zemědělského půdního fondu, byť i pozemek dosud byl v rozporu s faktickým stavem 

v katastru nemovitostí formálně veden v některé z kategorií zemědělské půdy. 

Pro případ, že předmětný pozemek není v zákoně uveden, lze jej považovat za 

pozemek určený k funkci lesa na základě návrhu vlastníka. V těchto případech či  

v pochybnostech rozhoduje OSSL. Pokud by vlastník pozemek dle ZPF svévolně 

zalesnil, nelze na něj pohlížet jako na pozemek určený k plnění funkce lesa, jde tedy 

stále o zemědělskou půdu.  

                                                 
34

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2009 sp. zn 5 As 94/2008-44 
35

 Rozhodnutí vrchního soudu v Praze ze dne 10.11.1995, č. j. 6 A 905/94, uveřejněný v časopise Soudní 

judikatura, sv. 11, ročník 1998, s. 351 
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OSSL tedy může rozhodnutím prohlásit pozemek, za pozemek určený k plnění 

funkcí lesa za předpokladu, že pozemek není součástí ZPF. Pokud by jím byl, 

vyžadoval by k převodu souhlas orgánu ochrany ZPF. Zalesňování pozemků jiných než 

lesních, resp. zřizování lesů je změnou podléhající územnímu rozhodnutí o změně ve 

využití území podle StZ.
 36

 Pro vydávání územních rozhodnutí (územních souhlasů) je 

pak závazným podkladem schválená územně plánovací dokumentace, která je tak  

i vodítkem pro realizaci záměru na zalesňování pozemků.  

Prohlášení o změně pozemku tedy činí OSSL, musí však být v souladu se 

stanoviskem orgánu ochrany ZPF. V prohlášení nesmí chybět specifikace, zda je 

pozemek prohlašován za pozemek lesní, či jiný pozemek (§ 3 odst. 1, 2 Lesního 

zákona). Náležitosti žádosti o prohlášení nejsou v LZ specifikovány, žadatel je povinen 

uvést jen ty, které stanoví správní řád.
 37 

Samotné řízení o odnětí a omezení PUFL je zahájeno výlučně na návrh, jehož 

podstatné náležitosti konkretizuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb.,  

o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. Odnětím se rozumí stav, kdy je odňatý pozemek zcela 

uvolněn pro jiné využití, a funkce lesa tak přestává plnit. Omezením se rozumí stav, kdy 

sice je omezeno plnění některých funkcí lesa, ale plnění funkcí lesa zůstává, byť  

v omezeném měřítku, zachováno. Odnětí i omezení může být trvalé nebo dočasné.  

U dočasného odnětí není zákonem stanovena maximální doba. Povinnost stanovit ji má 

OSSL. 

Žádost o odnětí a omezení využití pozemků podává osoba, v jejímž zájmu má  

k odnětí nebo omezení dojít, konkrétně vlastník pozemku a jiná osoba, pokud bude 

uvolnění pozemku pro jinou činnost požadováno ve veřejném zájmu.Náležitostí žádosti 

o odnětí nebo omezení PUPFL (dále též jen „zábor“) jsou obsaženy v § 1 výše uvedené 

vyhlášky. Žádost by měla zejména obsahovat podrobné zdůvodnění požadavku  

s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa, údaje 

o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se 

předpokládá, podle způsobu záboru - tedy trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo 

                                                 
36

  § 80 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) nebo územního souhlasu § 96 odst. 2 

písm. g) téhož zákona 
37

 DVOŘÁK, P. Náležitosti žádosti o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa. 

Lesnická práce, prosinec, 2006 
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dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec, údaje o dotčených 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální 

území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku). 

Žádost by rovněž měla obsahovat snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním 

požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán, údaje lesního hospodářského plánu 

nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, komplexní 

výpočet náhrad škod na lesních porostech, vyjádření vlastníka a nájemce dotčených 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, či vyjádření odborného lesního hospodáře nebo 

právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.
 

 Věcně a místně příslušným je orgánem OSSL, v jehož území se dotčené 

pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. OSSL tedy výlučně rozhodují ve svém 

správním obvodu a to do 30 dnů, ve zvláště složitých případech je možno rozhodnout 

do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Účastníky správního řízení o odnětí nebo omezení 

plnění funkcí lesa jsou žadatel a vlastník lesního pozemku, pokud žádost nepodává 

vlastník sám. Výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků je uveden v Příloze LZ. Při 

trvalém odnětí pozemku je poplatek splatný jednorázově, za dočasné odnětí. Proti 

rozhodnutí orgánu OSSL je možné podat opravný prostředek, kterým je odvolání dle  

§ 68 odst. 5 a § 83 správního řádu, tj. do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Toto 

odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. 

4.9 Oplocení lesa 

 

Každého člověka nepochybně zajímá, jak je to s oplocením lesa, tj. zda je možno 

les oplotit či nikoliv. Odpověď na tuto otázku nám podává ustanovení § 32 odst. 7 LZ, 

obsahující jednak negativní vymezení: „je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických 

nebo za účelem omezení obecného užívání lesa,“ jednak pozitivní vymezení: „to se 

netýká školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor 

nebo farmových chovů zvěře. Výše uvedenému ustanovení koresponduje právní úprava 

oplocování v lese § 20 odst. 1 písm. b) LZ, tedy že „v lesích je zakázáno stavět oplocení 

a jiné objekty.“  
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Odpovědí na otázku proč je oplocování lesa zcela zakázáno, je skutečnost, aby 

jej nebylo zneužíváno jako prostředku k zamezení výkonu práva obecného užívání lesa 

veřejností. Vlastník lesa je ze zákona oprávněn povolit výjimku k oplocení lesa
38

, jde 

však pouze o souhlas k oplocení ve smyslu pozitivního vymezení ve smyslu ustanovení 

§ 32 odst. 7 lesního zákona. Za jiným účelem výjimku k oplocení lesa udělit nemůže, 

stejně jako nemůže ani on za jiným účelem les oplotit. Tuto skutečnost dokresluje 

Ulpiánova právní zásada „Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“, 

tedy že nikdo nemůže druhému převést víc práv než sám má.  

K oplocení lesa se vyjádřil Ústavní soud ve svém usnesení  IV.ÚS 1077/07 ze 

dne 21. 11. 2007. Stěžovatelka se opírala o ustanovení § 20 odst. 4 zákona o lesích, 

umožňující vlastníku lesa povolit výjimku ze zákazu stavění oplocení v lese, když 

oplocení a zpevněnou plochu, tj. vydlážděný vjezd, vybudovala v dobré víře na základě 

ohlášení stavby Městskému úřadu v Jílovém u Prahy a souhlasu městské rady. Obecné 

soudy jí však nedaly zapravdu, neboť „dle ustanovení § 32 odst. 7 zákona o lesích nelze 

les oplotit z důvodů vlastnických nebo účelově zaměřených k omezení obecného užívání 

lesa; jedná se o ustanovení omezující primárně vlastníka lesa.“ Ustanovení § 20 odst. 4 

je tedy nutno chápat ve spojení s ustanovením § 32 odst. 7 zákona o lesích, že je možno 

výjimku udělit jen v zákonem stanovených případech, a to k vybudování lesní školky,  

k ochraně lesních porostů před zvěří, oplocení obor a k farmovému chovu zvěře. „Obě 

citovaná ustanovení nelze vidět izolovaně, protože jinak by bylo možno dojít  

k absurdnímu závěru, že vlastník lesa sice není oprávněn oplotit les např. z důvodu 

zamezení obecného užívání lesa, avšak mohl by povolit postavení takového plotu 

nájemci.“ 

Dle názoru stěžovatelky vlastník lesa i osoba v lese hospodařící jsou oprávněni  

v lese vybudovat oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo  

k farmovému chovu zvěře bez nutnosti vyžádat si u vlastníka lesa udělení výjimky, 

neboť ustanovení § 32 odst. 7 to výslovně připouští. Naopak udělení výjimky 

vlastníkem lesa je nezbytné pro vybudování oplocení z jakéhokoli jiného účelu, což 

vyplývá z ustanovení § 20 odst. 4 zákona o lesích. Stěžovatelka podala žalobu proti 

Městskému úřadu v Černošicích, jenž jí uložil odstranit protiprávní stav na předmětném 

pozemku spočívajícím v oplocení a vydláždění parkovací plochy. 
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 § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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Městský soud protiprávní stav vymezil jako využívání lesních pozemků k jiným 

účelům (stavby, oplocení apod.) a zabraňování vstupu do lesa a využívání lesa 

veřejností. Podle něj, vybudování oplocení žalobkyní porušuje ustanovení § 32 odst. 7 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 5. 2005, 

č. j. 7 Ca 63/2004-35, stěžovatelčinu správní žalobu zamítl, neboť oplocení  

z důvodů jiných, než jsou uvedeny v ustanovení § 32 odst. 7 zákona o lesích, což je 

případ stěžovatelky, není dovoleno. S tímto názorem se ztotožnil rovněž Nejvyšší 

správní soud, který stěžovatelčinu kasační stížnost zamítl rozsudkem ze dne 11. 1. 2007, 

č. j. 2 As 67/2005-64. 

Stěžovatelka byla přesvědčena, že Nejvyšší správní soud nesprávně posoudil 

vztah mezi zmiňovanými ustanoveními, přičemž se odkazovala jednak na dobrou víru, 

jednak na ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny, neboť stěžovatelce nebylo dovoleno 

jednání, které není zákonem zakázáno. Ústavní soud se však plně ztotožnil s výkladem 

relevantních zákonných ustanovení podaným obecnými soudy, pročež ústavní stížnost 

označil za zjevně neopodstatněnou. 
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5. Vlastnictví lesů 
 

5.1 Vlastnické právo obecně 

 

Vlastnické právo patří k základním lidským právům, zaručeným Listinou v čl. 

11, v němž je deklarováno, že každý má právo vlastnit majetek a že vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
39

 Jedná se o jedno ze základních 

práv a patří k nejstarším základním právům tzv. první generace.
40

 Vlastnické právo je 

předmětem ústavněprávní ochrany a je chráněno před neoprávněnými zásahy ze strany 

veřejné moci a rovněž ze strany soukromoprávních osob. Každá fyzická a právnická 

osoba má právo na pokojné užívání svého majetku.  

Vlastnické právo je pojímáno jako právo relativní, tedy na rozdíl od absolutních 

– neomezených a neomezitelných jej lze omezit. Zákonodárce je však při omezování 

vázán čl. 4 odst. 4 Listiny, při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod 

musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu, přičemž tato omezení nesmějí být zneužívána 

k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Ústavní soud k tomu ve svém nálezu ze 

dne 16. 10. 2001, sp. Zn. Pl. ÚS 5/01 uvedl, že „v každém konkrétním případě je nutno 

bedlivě zvažovat existenci veřejného zájmu opravňujícího k uplatnění usměrňujících 

opatření, neboť zasahování státu musí respektovat spravedlivou rovnováhu mezi 

obecným zájmem společnosti na straně jedné a ochranou základních práv jednotlivce na 

straně druhé“, čímž vystihl podstatu omezení vlastnického práva – omezení ve 

veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.  

Pojem veřejného zájmu je jedním z neurčitých právních pojmů a je těžké jej 

jednoznačně definovat. Lze v něm spatřovat ochranu všech podstatných norem, které 

dle obecného názoru patří k nezbytným předpokladům pro zachování lidského soužití. 

Při posuzování veřejného zájmu je třeba přihlížet k okolnostem, místu, a času. Jinými 

slovy lze označit veřejný zájem jako zájem obecně prospěšný, jehož nositelem je blíže 

neurčený, avšak rámcově určitelný okruh osob. K vymezení tohoto pojmu se vyjádřil  

                                                 
39

 čl. 11Usnesení č. 2/1993, Listiny základních práv a svobod 
40

 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 

Právnická fakulta, 1997, 367 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 171. 

ISBN 80-210-1569-1, str. 104 
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i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. 10. 2003
41  

s tím, že „veřejný 

zájem je pojmem, který právní řád České republiky výslovně obsahově nevymezuje, 

nicméně, který se vyskytuje v celé řadě právních předpisů. Jde tedy o tzv. neurčitý 

právní pojem. Neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně 

zcela přesně definovat. Jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn 

časem a místem aplikace normy. Zákonodárce tak vytváří správnímu orgánu prostor, 

aby posoudil, zda konkrétní případ patří do rozsahu neurčitého pojmu či nikoli.“ 

Zmínku o předmětu veřejného zájmu nalezneme též v zákoně o ochraně přírody  

a krajiny, jako ochranu přírody a krajiny a vytváření systémů ekologické stability (§ 58 

odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.). Zjednodušeně lze říci, že veřejným zájmem je vše, co 

vyhovuje životním potřebám širšího okruhu osob. 

Obdobnou právní úpravu vlastnického práva lze nalézt rovněž v dalších právních 

předpisech, zejména v ustanovení § 1011 OZ. Vlastnictvím jsou dle tohoto ustanovení 

věci hmotné i nehmotné, někomu patřící.  Vlastník má právo se svým vlastnictvím  

v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.
42

 Naopak se 

vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou závažně rušit práva jiných osob a vykonávat 

takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. 

Z Listiny dále vyplývá, že zákon stanoví, který majetek je nezbytný 

k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného 

zájmu, a který smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob  

a které věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob. Vlastnictví 

zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy. Z hlediska životního prostředí výkon vlastnického práva 

nese i omezení - jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí 

nad míru stanovenou zákonem. 

V občanském zákoníku se setkáme s omezením vlastnického práva. Vlastník je 

nucen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka 

(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání 

pozemku.
43

 

                                                 
41

 Rozsudek NSS č. j. 2 As 11/2003 – 164 ze dne 23.10. 2003 
42

 § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
43

 § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
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Rovněž v lesním zákoně se s tímto pravidlem setkáme, konkrétně v § 11 LZ, 

který nám podává jednak obecnou, jednak speciální úpravu. V odstavci druhém je 

stanovena povinnost vlastníka lesa usilovat při hospodaření v lese o to, aby 

nepoškozoval zájmy jiných vlastníků a hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly 

ohroženy lesy sousedních vlastníků.
44

 

 K omezení výkonu vlastnického práva se vyjádřil Ústavní soud ve svém 

stanovisku ze dne 28. 4. 2009.
45 

Uvedl v něm, že „zákon může obecně stanovit meze 

vlastnického práva, aniž by takovéto omezení bylo spojeno s právem na náhradu. 

Nucené omezení vlastnického práva, jakož i vyvlastnění podle čl. 11 odst. 4 Listiny je 

třeba vztáhnout pouze na určité kvalifikované případy omezení. V obecné rovině lze 

dovodit, že jedním ze znaků kvalifikovaného omezení je omezení vlastnického práva 

jdoucí nad rámec povinností, které zákon obecně stanovuje pro všechny subjekty 

vlastnického práva za dodržení principu rovnosti. Nucené omezení vlastnického práva 

představuje omezení vlastnického práva konkrétního vlastníka.“ Druhou podmínkou, 

kterou v této souvislosti Ústavní soud připustil, je intenzita omezení vlastnického práva 

- „omezení může být vyjádřeno více faktory, především otázkou rozsahu samotného 

omezení a dále délkou trvání takového omezení, tedy zda se jedná o omezení dočasné, 

nebo trvalé.“ 

Ústavní soud se rovněž vyjádřil k vyvlastnění, resp. omezení takového práva, 

„jímž je třeba rozumět pouze takové omezení, které vylučuje realizaci vlastnického 

práva buď zcela, nebo v rozsahu, který podstatnou měrou znemožňuje výkon 

vlastnického práva v některé z jeho složek.“
46

 

5.1.1 Východiska úpravy nároku na náhradu újmy 

 

Vznik nároku na náhradu újmy způsobené omezeními vlastnického práva je 

podmíněn splněním tří předpokladů. Prvním z nich je omezení vlastnického práva  

v důsledku normativního či individuálního právního aktu. K podřazení omezení 

vlastnického práva pod čl. 11 odst. 4 Listiny dochází za předpokladu patřičné intenzity 

omezení a postihu určitého okruhu osob. Druhým předpokladem je vznik majetkové 

újmy, spočívající v poklesu hodnoty majetku, ztrátě výnosů na majetku nebo jeho 

                                                 
44

 § 32 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
45

 Stanovisko pléna Ústavního soudu spis. zn. Pl. ÚS-st 27/09 (136/2009 Sb.) 
46

 Nález Ústavního soudu ze dne 13.12. 2006, spis. Zn, Pl. ÚS 34/03 
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budoucího zhodnocení. Třetím předpokladem je příčinná souvislosti mezi omezením 

vlastnického práva a vznikem újmy.
47

 

 Co se týká způsobené újmy, měla by být nahrazena zejména újma související  

s užíváním pozemku určitým způsobem, újma způsobená zákazem stavby či omezeními 

jiné (podnikatelské) činnosti. Pokud zde nejsou dány závažné důvody pro omezení výše 

nároku, náhrada by měla pokrývat celou výši újmy, přičemž by měla reflektovat  

i pokles hodnoty nemovitosti. „Platí však zásada, že náhrada nemůže činit více, než 

jaká je hodnota újmy.“ 
48

 Rovněž platí, že již jednou nahrazenou újmu nelze 

kompenzovat vícekrát. 

 Náhrady se mohou poskytovat buď peněžní, nebo mohou mít formu směny za 

náhradní pozemek, který není zatížen žádným omezením. Problémem směny je však 

nedostatek pozemků vhodných ke směně a odmítavý postoj vlastníků ke směně 

pozemků. 
49  

Náhrady se poskytují buď jednorázově, tj. paušalizovaná náhrada újmy, 

nebo formou opakovaného vyplácení v závislosti na tom, jak postupně vznikají 

jednotlivé újmy, přičemž ve složkových zákonech převládá právě opakované vyplácení.  

Majetkové kompenzace za omezení lesního hospodaření upravuje ustanovení  

§ 58 odst. 2 (a násl. odstavce tohoto paragrafu) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, od přijetí novely z. č. 218/2004 Sb. Každý je povinen při užívání 

přírody a krajiny strpět omezení vyplývající ze ZOPK. „Pokud vlastníku lesního 

pozemku nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, vznikne nebo trvá  

v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona včetně prováděcích 

právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě, a nebo z omezení 

vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 

újma, má nárok na její finanční náhradu.“ 
50 

 

Nárok na náhradu trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva 

nebo práva nájmu. Vlastník může svůj nárok uplatnit bezesporu, nájemce jen za 

předpokladu zachovaného nároku konkrétního vlastníka. Pokud by o náhradu požádali 

oba společně, náhrada bude přednostně a pouze vyplacena vlastníkovi pozemku. Nárok 
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 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 

prostředí, náhrady za omezení. 2011, 267 l., str. 37 
48

 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 

prostředí, náhrady za omezení. 2011, 267 l.. 38 
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 PRŮCHOVÁ, Ivana. Náhrada za ztížení zemědělského a lesního hospodaření z důvodu ochrany 

přírody. 1. vyd. Bratislava str. 170 
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 § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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na náhradu je možné uplatňovat rovněž za předpokladu vzniku újmy v důsledku 

omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného 

podle tohoto zákona. Finanční náhrada je poskytována z prostředků státního rozpočtu 

příslušným orgánem ochrany přírody
51

 na základě písemně uplatněného nároku 

vlastníka lesního pozemku nebo jeho nájemce „jestliže je nárok na finanční náhradu 

 a její výše prokázán doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku.“ 
52

  

Na nárok se vztahuje prekluzivní lhůta, nárok na uplatnění finanční náhrady je 

potřeba doručit do tří měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo 

trvala. Ministerstva životního prostředí a zemědělství stanoví prováděcím právním 

předpisem
 

podmínky poskytování finanční náhrady, vzor uplatnění nároku, jeho 

náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním 

právním předpisem.
 53

 

5.1.2 Náhrady za omezení vlastnického práva v rámci hospodaření v lese 

 

Při výkonu svých práv a povinností je vlastník lesa značně omezován  

a limitován. Omezující zásahy do vlastnictví jsou kompenzovány ve smyslu ustanovení 

§ 11 odst. 4 Listiny - vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve 

veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. 

Lesní zákon upravuje nárok na náhradu újmy ve třech různých ustanoveních. 

Prvním z nich je ust. § 11 odst. 3 LZ které uvádí, že vlastník lesa má právo na náhradu 

újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který  

o tomto omezení rozhodl. OSSL může uložit úhradu této náhrady osobám, v jejichž 

zájmu o tomto omezení rozhodl. Vlastník lesa má tedy právo na náhradu vzniklé újmy 

vůči OSSL, který o takovém omezení rozhodl. Uložení povinnosti uhradit újmu musí 

být, vzhledem k tomu, že se jedná o uložení povinnosti k plnění, stanoveno formou 

správního rozhodnutí. 
54
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 Příslušným orgánem ochrany jsou na území národních parků a jejich ochranných pásem správy 

národních parků, na území chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem správy chráněných 

krajinných oblastí a na ostatním území Ministerstvo životního prostředí přímo nebo prostřednictvím jím 

zřízené organizační složky státu 
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 § 58 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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 vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 
54

 DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 24 
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Druhý typ náhrady náležející vlastníkům lesa upravuje ust. § 36 odst. 3, v němž 

vlastníkům lesů zvláštního určení náleží náhrada zvýšených nákladů, která jim vznikla  

v důsledku omezeného způsobu hospodaření v nich na základě rozhodnutí OSSL. Je 

však nerozhodné zda zvýšené náklady plynou z opatření, která jsou uložena lesním 

hospodářským plánem, osnovami, rozhodnutím orgánu státní správy lesů nebo 

zákonem. Dle tohoto ustanovení nelze postupovat v případě lesů ochranných z důvodu, 

že se na ně vztahuje omezení, jakožto důsledek přírodních poměrů v dané oblasti. 

Třetím typem náhrady je náhrada ve smyslu ust. § 36 odst. 4 LZ, vztahující se 

rovněž na lesy zvláštního určení a lesy ochranné. Předmětem náhrady jsou zvýšené 

náklady, které museli vlastníci lesů vynaložit na realizaci opatření, jejichž zajištění jim 

bylo uloženo OSSL ke splnění jejich zvláštního účelu. Výše náhrady se stanoví jako 

rozdíl mezi hospodárně vynaloženými náklady a náklady, které by byly vynaloženy při 

hospodaření v lesích hospodářských. 

Pokud vlastníkům lesa OSSL opatření uloží, jsou vlastníci povinni tato zajistit, 

ke splnění účelu sledovaného jejich vyhlášením. Za provedená opatření přísluší 

vlastníkům zvýšená náhrada. Na návrh vlastníka rozhoduje OSSL o tom, kdo a v jaké 

výši uhradí vlastníku lesa zvýšené náklady spojené s omezením hospodaření. Náhrada 

nenáleží v případech, kdy byly lesy vyhlášeny za lesy zvláštního určení podle § 8 odst. 

2 písm. g), tj. v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích, a v případech, kdy je 

úhrada zvýšených nákladů poskytována podle zvláštních předpisů. 

Nahrazuje se rovněž majetková újma vzniklá v důsledku omezeného výnosu 

nebo jiného užitku z dotčeného pozemku, při přípravě, budování a údržbě zařízení 

meliorací a hrazení bystřin. OSSL nejdříve ve správním řízení rozhodne, že jde  

o opatření ve veřejném zájmu, sám vlastník lesa opatření provede a následně mu jsou 

uhrazeny z prostředků státu prostřednictvím krajského úřadu náklady na jeho provedení.
 

55
 

Náhrada újmy může mít podobu jednorázové náhrady. Vzniká v případech 

samotného omezení vlastnického práva, aniž by v daném okamžiku vznikla reálná či 

přesně vyčíslená škoda. Při poskytování náhrady je důležitou skutečností, kdo je 

vlastníkem předmětného pozemku a komu skutečná újma vznikla. Od toho se pak odvíjí 

nárok na vyplacení náhrady. Při vzniku újmy náleží náhrada vlastníku zatíženého 
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pozemku. Pokud by zde byl nový nabyvatel pozemku a škoda vznikla již před nabytím 

tohoto pozemku, náhrada přísluší původnímu majiteli. Nabyvatel pozemku by měl dbát 

o to, aby kupní cena pozemku byla snížena s ohledem na omezení pozemku. Pokud by 

nový nabyvatel o omezení nevěděl, vznikla by tak původnímu vlastníku odpovědnost za 

právní vady předmětu smluvního vztahu. Při poskytování jednorázové náhrady jsou 

uspokojeny všechny nároky včetně těch, které zatím nevznikly, ale do budoucna by se 

mohly objevit. 

Náhradu je možné také poskytovat v podobě opakovaného vyplácení náhrad. 

Počítá se zde se skutečností, že újma může vznikat dlouhodobě, po celou dobu omezení 

vlastnického práva, přičemž není důležité, zda újma vzniká v pravidelných intervalech 

či nahodile. Nárok na náhradu v tomto případě náleží rovněž novému nabyvateli. 
56

 

K újmě v důsledku omezení hospodaření blíže pojednává Rozsudek Nejvyššího 

soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 4408/2013, ze dne 26.2.2014, v němž se 

žalobkyně domáhala poskytnutí finanční náhrady podle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 

Sb., za újmu vzniklou jí v roce 2004 v důsledku omezení lesního hospodaření na 

pozemku, zařazeného do přírodní rezervace V Klučí. Předmětný pozemek náleží do 

zvlášť chráněného území přírodní rezervace V Klučí, pročež pro něj platí ochranné 

podmínky omezující možnosti hospodaření. Žalobkyni z toho konkrétně vyplynula 

povinnost ponechat část území o výměře 25,06 ha samovolnému vývoji, proto dne 31. 

3. 2005 uplatnila u žalované (AOPK ČR) prostřednictvím Správy CHKO Žďárské 

Vrchy žádost na náhradu újmy. CHKO Žďárské Vrchy však náhradu neposkytla 

s odůvodněním, že žalobkyně nepožádala o udělení výjimky.  

Žalobkyně se proti správnímu řízení odvolala. Ministerstvo ŽP dne 31. 5. 2006 

toto rozhodnutí potvrdilo se závěrem, že ustanovení § 58 ZOPK nelze uplatňovat do 

minulosti a není možné kompenzovat újmu, jestliže žalobkyně při uzavírání nájemní 

smlouvy o existujícím omezení věděla. Soud I. stupně dospěl k závěru, že žádost na 

náhradu újmy byla uplatněna řádně a nárok žalobkyně je do základu dán, neboť pro 

vznik nároku na náhradu újmy postačuje již existence omezení vlastnického práva. 

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16. 5. 2013, č. j. 

15 Co 87/2013-343, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu v plném 

rozsahu zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Vyšel ze 
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skutkových zjištění soudu prvního stupně, dovodil však, že pouhá existence omezení 

není sama od sebe újmou, která by zakládala nárok na finanční náhradu, neboť takový 

výklad by nájemci zaručoval pohodlný, náklady nevyžadující a prakticky bezrizikový 

každoroční zisk ve formě finančního plnění ze státního rozpočtu. Dále se odvolací soud 

vyjádřil k újmě, může vzniknout teprve až jako důsledek omezení vlastnického práva,  

a nelze proto vyložit ustanovení § 58 ZOPK tak, jak učinil soud prvního stupně; 

nezbytnou podmínku vzniku nároku je nejen existence omezení, nýbrž i vznik škody  

a vztah příčinné souvislosti mezi omezením a touto škodou. 

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, jehož přípustnost 

podle § 237 o.s.ř. odůvodňuje tím, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném 

právním posouzení věci. Žalobkyně v dovolání namítala, že povinností ponechat část 

lesních porostů na pronajatém pozemku samovolnému vývoji byla zbavena 

majetkových hodnot, ačkoli existovalo důvodné legitimní očekávání jejich nabytí,  

a náhrada újmy podle § 58 odst. 2 ZOPK v jejím případě slouží nejen ke kompenzaci 

omezení, ale především ke kompenzaci ztráty vlastnického práva ke dříví, které by jinak 

byla získala. Náhrada újmy za nucené omezení vlastnického práva a náhrada újmy jako 

ušlého zisku podle ní nejsou ve vzájemném protikladu, naopak spolu souvisí, neboť 

většina újem podle § 58 odst. 2 ZOPK má podobu ušlého zisku, kterého vlastník či 

nájemce vzhledem k omezení vlastnického práva nemohli dosáhnout. 

Nejvyšší soud shledal dovolání důvodným, přičemž za nesprávné posoudil 

právní posouzení věci odvolacím soudem z důvodu nesprávné aplikace právního 

předpisu či jeho nesprávného výkladu. K újmě vzniklé vlastníku nebo nájemci lesního 

pozemku v důsledku omezení hospodaření, se Nejvyšší soud vyjádřil tak, že je možno ji 

chápat i jako ušlý zisk, který je v podstatě ušlým majetkovým prospěchem a spočívá  

v nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, které bylo možno – kdyby 

nebylo omezení hospodaření – důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. 

Vznik újmy způsobené ztížením lesního hospodaření není nicméně podmíněn tím, zda ji 

nájemce (zde dovolatelka) v době uzavření nájemní smlouvy mohl předvídat. Nejvyšší 

soud tedy změnil rozsudek odvolacího soudu tak, že potvrdil rozsudek Obvodního 

soudu pro Prahu 3 ze dne 31. 1. 2012, č. j. 6 C 98/2010-287.
 57 
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Vedle výše uvedených omezení hospodaření v lesích upravuje lesní zákon další 

specifické zásahy do vlastnického práva, z nichž některé mohou vést rovněž k omezení 

hospodaření. Cílem zásahů je vyřešit právní pozici třetích osob. Jejich zájem může být 

takové kvality, která je dána intenzitou zájmu, či velkým množstvím třetích osob, až se 

jejich okruh stává relativně neurčitým, že lze mít za to, že se jedná o zájem veřejnosti. 

Ačkoliv mají zásahy často nižší intenzitu, jedná se o omezení ve smyslu čl. 11 odst. 4 

Listiny, neboť vlastník lesa je opatřeními dotčen. Pokud takovým osobám z uloženého 

opatření plyne prospěch, musí újmu způsobenou vlastníkovi pozemku kompenzovat 

právě tyto osoby, jen výjimečně stát. 

Prvním ze speciálních ustanovení, které limitují výkon vlastnického práva  

k lesu, je § 22 odst. 1 LZ, umožňující, aby vlastníci pozemků sousedících s pozemkem 

určeným k plnění funkcí lesa provedli opatření chránící tyto sousedící pozemky i na 

pozemku určeném k plnění funkcí lesa, tedy na cizím pozemku. Nad rámec těchto 

opatření je možné vlastníkovi lesa uložit rozhodnutím OSSL změnu způsobu 

hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to 

v zájmu bezpečnosti osob a majetku (§ 22 odst. 2 LZ). Opatření ve smyslu odst. 1. má 

jednorázovou povahu, druhý typ opatření, tedy náhrada způsobené újmy ve smyslu odst. 

2. má povahu trvalou. Pokud ze změny či z omezení hospodaření bude mít prospěch 

určitá osoba, ponese tato osoba povinnost uhradit vlastníkovi lesa újmu sama. Pokud by 

se jednalo o zájem širší veřejnosti, náhradu poskytne stát. 

Při vzniku mimořádných událostí v lese ve smyslu ust. 32odst. 2 LZ, vlastník 

lesa povinen činit veškerá opatření k odstranění těchto okolností, příp. zmírnění jejich 

následků. OSSL může nařídit zastavení jiných těžeb než nahodilých, zpracování 

nahodilých těžeb v určitém termínu, provedení ochranných zásahů k zamezení šíření 

škodlivých organismů, nebo např. omezit nakládání se dřevem a to vše v zájmu 

zachování lesa. Samotnému vlastníkovi lesa náhrada za ochranu jeho vlastního majetku 

nepřísluší. Pokud však opatření směřují v zájmu jiného vlastníka, pak OSSL určí, kdo 

ponese náklady na nařízená opatření (z logiky věci vyplývá, že touto osobou bude 

vlastník lesa, v jehož prospěch byly náklady vynaloženy), není ale vyloučeno, aby 

náklady nesl stát. 
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Náhrady vznikají také při těžbě dřeva a následné lesní dopravě. Zpravidla je pro 

lesní dopravu užito cizích pozemků. Tuto problematiku upravuje ust. § 34 odst. 3 a 4 

LZ. Z tohoto ustanovení vyplývá tedy jednak oprávnění a jednak omezení. Co se týká 

oprávnění, vlastník lesa je oprávněn použít cizího pozemku. Na druhou stranu je ze 

zákona omezen a to užitím v nezbytném rozsahu, na nezbytnou dobu, ve vhodné době  

a za náhradu. Rovněž dohoda mezi vlastníkem lesa či jeho nájemcem. Pokud se  

o použití pozemku nedohodnou, pak o provedení lesní dopravy rozhodne OSSL, 

přičemž rozhodne o výši náhrady. Náhrada by měla zahrnovat nejen odměnu za užití 

pozemku k dopravě, ale i náhradu případné újmy způsobené dočasným omezením 

hospodaření. Podle mého názoru je toto ustanovení poněkud nešťastně formulované  

a v praxi velmi často opomíjené.  

Vlastník lesa je omezen taktéž ust. § 35 LZ, vztahujícím se k melioracím  

a hrazení bystřin.
58

 Pokud má z opatření prospěch několik vlastníků lesa, nesou náklady 

na provedení meliorací a hrazení bystřin proporcionálně. Jsou-li opatření ve veřejném 

zájmu, hradí náklady na jejich provedení stát. Vlastníkovi dotčeného pozemku vždy 

náleží náhrada za omezený výnos z dané části pozemku, samozřejmě pouze v případě, 

že nemá výlučný prospěch z provedených opatření. 

Způsoby vyčíslení újmy vzniklé v důsledku omezení lesního hospodaření 

obsahuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše 

újmy nebo škody způsobené na lesích. Uplatněné nároky vyřizují obecní úřady obcí  

s rozšířenou působností a krajské úřady průběžně. Jakmile dojdou tyto orgány  

k přesvědčení, že byl nárok uplatněn oprávněně, požádají Mze o poskytnutí příslibu 

finančních prostředků. Ministerstvo převede finanční prostředky na účty krajských 

úřadů, ty dále na účty obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. OSSL příslušné  

k vyřizování nároků vlastníků lesa vyplatí finanční prostředky (náhradu újmy) teprve 

poté, co jim byla příslušná částka připsána Ministerstvem zemědělství na účet.  

Svoji roli zaujímá v procesu náhrad za ztížení hospodaření rovněž AOPK ČR. 

Proces náhrad spočívá v tom, že regionální pracoviště AOPK ČR – správy CHKO, jsou 

na svém území ze zákona příslušné k posuzování žádostí o náhradu za ztížené 

hospodaření. Na ostatním území ČR, mimo území národních parků a již zmíněných 
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správ CHKO, pověřilo MŽP posuzováním žádostí přímo AOPK ČR, která tak činí 

prostřednictvím svých regionálních pracovišť – správ CHKO a krajských středisek 

AOPK ČR. 
59

 

Rozdílným od náhrad je v jistém smyslu poskytování finančních příspěvků. Na 

finanční příspěvek nemá vlastník pozemků nárok. O poskytování příspěvků a jejich výši 

rozhoduje krajský úřad.
60

  

5.2 Vlastník lesa 

 

Vlastníkem lesa je osoba, která je vlastníkem lesního pozemku. Je to právě 

vlastník, komu jsou zákonem ukládány povinnosti, kdo odpovídá za stav lesa a jeho 

příznivý stav. Dříve u nabývání nemovitostí platilo omezení. Pozemky k plnění funkcí 

lesa mohli nabývat pouze: 

a) tuzemci, s výjimkou osob uvedených v písmenu c), 

b) cizozemci s českým státním občanstvím, 

c) cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka  

  členského státu Evropských společenství,  

d) ostatní cizozemci (například děděním, pro diplomatické zastoupení státu,  

  do SJM) 

 

Výše uvedené nabyvatele upravoval do 18. 7. 2011 § 17 DZ. Tato úprava však 

byla zrušena zákonem ze dne 17. 11. 2011 č. 206/2011 Sb., kterým se měnil devizový 

zákon č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Práva a povinnosti vlastníka lesa spadaly rovněž na nájemce a podnájemce 

lesa.
61

 Zde je však podmínkou, že smlouva mezi vlastníkem a nájemcem, nebo 

nájemcem a podnájemcem nestanoví jinak.  

V praxi často dochází k pochybnostem, v jakém rozsahu disponuje nájemce  

s právy vlastníka lesa. Je třeba říci, že nájem je právem užívacím a vlastník nájemci 

přenechává jen své oprávnění užívat lesní pozemek, s případným oprávněním přenechat 

jej do podnájmu jiné osobě. K výkonu užívacího oprávnění je nájemce nadán  

i oprávněním pozemek držet, mít jej v detenci. Proto má rovněž právo dožadovat se 
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ochrany tohoto oprávnění vůči každému, i vůči vlastníkovi lesa, pokud by do tohoto 

práva bylo zasahováno. Je vyloučeno, aby nájemce činil úkony, které jdou nad rámec 

jeho oprávnění. Nájemní smlouva určuje tento vztah blíže, vlastník lesa však nemůže na 

nájemce převést více práv než má on sám.
62

 

Vlastník lesa je při užívání lesa z důvodu jeho ochrany limitován mnoha 

omezeními, povinnostmi, které je povinen strpět. Tato ochrana vede k předcházení 

vzniku škod, znečištění, záboru lesnických pozemků. Omezení jsou vlastníkovi lesa 

ukládána ex lege a lze je formulovat jako veřejný zájem společnosti na využívání, 

zachování a udržitelnosti lesního ekosystému pro celou společnost. Proto jeho 

povinnosti značně přesahují povinnosti veřejnosti při obecném užívání lesa. 

5.3 Stát jako vlastník lesa 

 

Za stát vykonávají práva a povinnosti spojené s vlastnictvím lesa právnické 

osoby na základě zmocnění v lesním zákoně. Pokud jde o lesy ve vlastnictví státu (dále 

jen "státní lesy"), vztahují se práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona na 

právnickou osobu, které je svěřeno nakládání s těmito lesy, pokud tento zákon nestanoví 

jinak.
63

 Ještě před osmi lety podle údajů Českého úřadu zeměměřičského  

a katastrálního, zveřejněných ve „Zprávě“ z roku 2006, činil podíl státních lesů 59,6%  

z celkové výměry lesů v České republice. Od roku 1993 došlo z důvodů restitucí  

k výraznému poklesu výměry státních lesů, to však nemění nic na tom, že Česká 

republika zůstává jejich největším vlastníkem. 

LZ upravuje omezení týkající se nakládání s lesy ve vlastnictví státu v ust. § 4 

odst. 2. ve smyslu nakládání se státními lesy, zejména formou smluv o převodu práva 

hospodaření, smluv o převodu vlastnictví, smluv o nájmu či výpůjčce. Omezení 

nakládání spočívá v nezbytném předběžném souhlasu Ministerstva zemědělství.  

5.3.1 Změna vlastnické struktury lesa 

 

O vlastnické struktuře porostní plochy pozemků pojednává Zpráva o stavu lesa 

z roku 2012. Nejvíce procent (přes 50%) zaujímají Lesy České republiky. Další 

významný podíl tvoří soukromníci, obce a města. Ostatní vlastníci lesů jsou zastoupeni 

                                                 
62

 DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, § 58 
63

 § 4 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 



 

 42 

menším procentem. Za zmínku stojí velmi pozvolný pokles majetků ve vlastnictví státu. 

Pozvolna roste výměra lesů ve správě AOPK ČR a Vojenských lesů a statků, kteří si 

postupně nechávají zařizovat LHP na svěřených majetcích v rámci krajů. AOPK ČR ke 

konci roku 2012 spravovala přibližně 1 360 ha PUPFL ve vlastnictví státu a dalších 

přibližně 1350 ha ve spoluvlastnictví s jinými subjekty. Nejvýznamnějšími pozemky, na 

kterých AOPK ČR hospodaří, se rozkládají na 400 ha v NPR Božidarské rašeliniště  

v Karlovarském kraji
64

. AOPK ČR při správě lesních pozemků zabezpečuje výkon OLH 

prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří splňují podmínky k udělení licence ve smyslu 

LZ (blíže k podmínkám též bod 4.7). Agentura rovněž hospodaří na nelesních 

pozemcích, které v roce 2012 představovaly 5 692 ha. K hospodaření na těchto 

pozemcích používá největší část finančních prostředků.
 65

. 

Jak uvádí „Zpráva“
66

, ačkoliv byl restituční proces až na výjimky ukončen, podíl 

státního vlastnictví se pozvolna zmenšuje. Obecně lze konstatovat, že vlastnická 

struktura bude vždy doznávat určitých změn. V dalších letech lze dle „Zprávy“ očekávat 

změny vzhledem k zájmu o sloučení roztříštěných majetků a vzhledem k návratu 

majetku církvím.  

 V souvislosti s majetkem církví je spojen zákon č. 428/2012 Sb., ze dne  

8. listopadu 2012, o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi  

a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi  

a náboženskými společnostmi), na němž se usnesl Parlament České republiky
67

. 

Předmět úpravy tohoto zákona je vymezen v ust. § 1, tj. že „upravuje zmírnění 

některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím  

a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem 

registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle jiného právního předpisu  

v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (dále jen „rozhodné období“)  
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 http://www.ochranaprirody.cz/res/data/107/014763.pdf?seek=1 
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 Zpráva o stavu lesa z roku 2012 str. 9 
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 pamětliv trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly na území dnešní České 

republiky potlačovány, odhodlán střežit a rozvíjet zděděné kulturní a duchovní bohatství, veden snahou 

zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v 

období let 1948 až 1989, vypořádat majetkové vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými 

společnostmi jako předpoklad plné náboženské svobody a umožnit tak obnovením majetkové základny 

církví a náboženských společností svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností, 

jejichž existenci a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti, 
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a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi  

a náboženskými společnostmi.“ 

 Jednou z povinných osob jmenovaných v ust. § 4 jsou v písm. b) Lesy ČR. 

Samotnému vydávání věcí Lesy ČR, s.p., je v zákoně věnován § 6, v němž zmíněná 

povinná osoba má vydat oprávněné osobě nemovitou věc ve vlastnictví státu, která 

náležela do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností a stala 

se předmětem majetkové křivdy, kterou utrpěla oprávněná osoba nebo její právní 

předchůdce v rozhodném období v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 

(např. odnětí věci bez náhrady). 

5.4 Nestátní vlastnictví lesa 

 

Jedním ze základních principů lesnické politiky je podpora sdružování drobných 

majitelů lesů. Doposud vzniklo 39 sdružení, které hospodaří na 28,4 tisíce hektarech 

lesa. V držení nestátních vlastníků je dnes něco přes jeden milion hektarů lesů. Z toho 

lesy soukromých osob představují asi 657,5 tisíce hektarů a lesy obcí asi 373,6 tisíce 

hektarů. Lesní družstva obcí hospodaří asi na 23 tisících hektarech lesů. Lesy v České 

republice vlastní asi 148 tisíc osob a na čtyři tisíce obcí. 

Významným představitelem nestátních vlastníků lesů je Sdružení vlastníků 

obecních a soukromých lesů (SVOL). Sdružení původně jen obecních vlastníků lesů 

bylo založeno 2. dubna 1992, zakládajícími členy bylo 93 obcí a měst z celé České 

republiky. Hlavní posláním sdružení spočívá v obhajobě zájmů nestátních vlastníků 

lesů, pomoc při přejímání majetku zpět do vlastnictví a metodická pomoc při 

hospodaření. Valná hromada v roce 1998 schválila změnu a rozšíření názvu na Sdružení 

vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Vstup soukromých vlastníků lesů byl 

zásadní změnou v existenci sdružení. Znamenal nejen výrazné posílení členské 

základny, ale zejména posílení celkového vlivu a významu sdružení v České republice  

i v zemích Evropské unie.
68
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6. Povinnosti vlastníka lesa 
 

Práva a povinnosti jsou obsahem vlastnictví. Ta jsou obsažena v několika 

ustanoveních LZ, z nichž základním je ustanovení § 11. Je to jakási deklarace 

základních práv a povinností jak v rovině obecné, tak i speciální. Obecné povinnosti se 

vztahují na každého (subjekty si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo 

poškozování lesů, objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese a bez povolení nesmí 

nikdo, ani vlastník užít lesní pozemky k jiným účelům). Výjimka je přípustná pouze 

pokud tak stanoví zákon. Obecnou úpravu obecné povinnosti bylo možné nalézt rovněž 

v ust. § 415 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., že „každý je povinen počínat si tak, 

aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ 

Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., konkrétně ust. § 2900, jímž byla tato obecná 

úprava formulačně pozměněna na: „vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo  

k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“, přičemž byl 

rozšířen výčet škod, k nimž by mohlo dojít. Prevenční povinnost je omezena okolnostmi 

případu a zvyklostmi soukromého života.
69

 

Zcela stranou stojí odstavec třetí § 11 LZ, v němž je upraveno právo vlastníka na 

náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese.  

6.1 Povinnosti při hospodaření v lese 

 

Většina povinností spojených s hospodařením v lese směřuje k vlastníkovi lesa, 

který má tak hlavní díl odpovědnosti za ochranu lesa při této činnosti. Hospodaření  

v lese je vlastník povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. 

Touto funkcí je pověřovaná fyzická nebo právnická osoba, která k ní obdržela licenci 

podle lesního zákona. Vlastník lesa má pak právo si tuto osobu vybrat, pokud však 

splňuje odborné předpoklady a praxi pro výkon funkce, může ji ve svém lese vykonávat 

sám, přičemž součinnost není nutná. Úloha odborného lesního hospodáře spočívá  

                                                 
69

 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Nový občanský zákoník: srovnání dosavadní a nové občanskoprávní 

úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-

80-7380-413-8. str. 444 
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v zabezpečení odborné úrovně hospodaření v lese v souladu se zákonem a dále  

v zabezpečení ochrany veřejného zájmu na zachování lesa.
70

 

Účelu této diplomové práce se lesní zákon věnuje v ust. § 11 v odstavci druhém, 

v němž ukládá vlastníku lesa a rovněž i nájemci, podnájemci či vypůjčiteli
71

 povinnosti 

jak postupovat při 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.“
72

 

Výše uvedená citace nás upozorňuje na povinnost nepoškozovat zájmy jiných 

vlastníků. Tuto povinnost lze vyložit jako povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke 

škodám na majetku, na přírodě a na životním prostředí, a dále jako obecnou povinnost 

nenarušovat sousedské vztahy, které v dřívější právní úpravě byly upraveny  

v občanském zákoně, „vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou 

poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména 

nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami 

stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby 

nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, 

prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 

stíněním a vibracemi,..“
73

 Nově je toto omezení upraveno v ust. § 1013 NOZ jako 

„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) 

v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání 

pozemku...“
74

 Ve výčtu zakázaných činností není sice výslovně uvedeno nežádoucí 

chování k sousedním lesům, avšak jde o výčet demonstrativní, lze z něj tedy dovodit  

i ochranu vlastníků lesa před obtěžováním nebo vážným ohrožováním výkonu jejich 

práv ze strany sousedů, kterými jsou všichni vlastníci sousedících nemovitostí, nikoliv 

jen vlastníci sousedních lesů.
 75
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Výchozím požadavkem pro hospodaření v lesích je zejména zachování lesů. 

Hospodaření v lesích je nutné upravit pomocí základních nástrojů koncepčních, 

ekonomických a administrativně – právních. 

6.1.1 Koncepční nástroje 

 

Koncepčními nástroji právní úpravy hospodaření v lesích jsou lesnické plány, 

zastoupené oblastními plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány a lesní hospodářské 

osnovy. S těmito nástroji se setkáváme v ochraně životního prostředí poměrně často. 

Charakteristickým znakem těchto nástrojů je skutečnost, že při jejich vytváření, 

projednávání a schvalování je ochrana ŽP věcně i právně garantovaná. 

Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky 

obsahujícím rámcové zásady pro hospodaření, upravuje je vyhláška Ministerstva 

zemědělství
76

, a zpracovávají se na období 20 let. Jsou podkladem pro oblastně 

diferencované uplatňování státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro 

zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Jakýkoliv 

záměr vypracovat oblastní plán musí být vyhlášen ministerstvem zemědělství, ve 

věstníku ministerstva zemědělství. Do věstníku se zaznamenává rovněž termín, do kdy 

mohou dotčené právnické a fyzické osoby uplatnit své připomínky.  

Lesní hospodářské plány nástrojem vlastníka lesa. Ten také hradí náklady na 

zpracování plánů, zpracovávaných na období deseti let. Nevztahují se však na všechny 

lesy. Primárně dopadají na veškeré lesy ve vlastnictví státu a na vlastníky s lesy  

o výměře nad 50 ha. Pro vlastníky menších lesů je zde možnost dobrovolně se 

rozhodnout, zda se těmito plány budou řídit či nikoliv. Závaznými ukazateli plánů jsou 

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

obnově porostů. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je dalším, závazným 

ukazatelem minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech nad 40 let věku. 

Ostatní údaje plánu jsou pouze doporučením pro vlastníky, či nájemce lesa. 
77 
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A konečně lesní hospodářské osnovy, určené ve vlastnictví fyzických  

a právnických osob o výměře menší než 50 ha a to za předpokladu, že se již tito neřídí 

lesními plány, jak již bylo výše zmíněno. Zpracování osnov zadává a osnovy schvaluje 

příslušný správní úřad, náklady hradí stát. Osnova se pro vlastníka stává závaznou 

okamžikem protokolárního převzetí. Pokud vlastník lesa odmítne osnovu převzít, 

vztahují se na něj zákon a provádějící právní předpisy včetně pokynů odborného lesního 

hospodáře. 

6.1.2 Administrativněprávní nástroje 

 

Administrativněprávními nástroji se mají na mysli povinnosti vlastníků lesa či 

dalších osob, ve spojení s provozováním této činnosti. Jsou to
78

: 

a) obnova a výchova lesních porostů 

b) dodržování pravidel při těžbě dříví a při lesní dopravě 

c) dodržování pravidel hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního 

 určení 

d) vedení evidence 

 

a) obnova a výchova lesních porostů 

 Obnově a výchově lesních porostů je věnováno ust. § 31 LZ, o němž se zmiňuji 

blíže v kapitole šesté, v bodě 6.4.,  neboť v odstavci prvém toto ustanovení pojednává  

o jedné z povinností vlastníka lesa – obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými 

dřevinami, vychovávat je včas a soustavně, zlepšovat stav dřevin, zvyšovat jejich 

odolnost a celkově docílit zlepšení plnění funkcí lesa.  

K samotnému pojmu stanovištně vhodných dřevin se LZ dále nevyjadřuje  

a nedefinuje jej. Nicméně lze zde odkázat na ust. § 29 odst. 1 a 2 LZ, tedy že „k umělé 

obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 

lesa se používá semen nebo sazenic lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní 

lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky.“
 79

 Za předpokladu, že jde o smrk 

ztepilý, borovici lesní či modřín opadavý, „lze k umělé obnově lesa a zalesňování použít 
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pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo 

testovaného ve smyslu zákona č. 149/2003 Sb.“.  

K podrobnostem o obnově lesa a zalesňování se dále vyjadřuje vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví 

podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 

reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 

pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. Přenos semen a sazenic 

lesních dřevin z místa zdroje na místo použití při obnově lesních porostů a zalesňování 

pozemků prohlášených za PUPFL lze provádět v rámci jednotlivých přírodních lesních 

oblasti, v rámci výškových pásem určených lesními vegetačními stupni – a to pouze 

mezi prvním až čtvrtým stupněm.
 80

  

K obnově lesa lze dle ust. § 2 vyhlášky použít pouze reprodukční materiál 

jednotlivých druhů lesních dřevin, který splňuje podmínky přenosu ve smyslu ust. § 2 

odst. 1, u něhož je doložen původ. Zalesňování je prováděno vlastníkem lesa  

v součinnosti s OLH,
81

 kdy vlastník zajišťuje zpracování projektu zalesnění, 

obsahujícího skladbu dřevin co do druhu a množství. Počet a kvalita sazenic či 

stromků
82

 se volí tak, aby bylo dosaženo zajištěného lesního porostu a byly vytvořeny 

předpoklady k dosažení druhové skladby porostu. „Za obnovený nebo zalesněný je 

pozemek považován tehdy, roste-li na něm nejméně 90 % minimálního počtu 

životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být 

maximálně 15 % pomocných dřevin, kterými se rozumí ty druhy lesních dřevin, které 

nejsou pro daný cílový hospodářský soubor uvedeny mezi dřevinami základními nebo 

melioračními a zpevňujícími.“
 83 

Při posuzování zajištěnosti lesního porostu se hodnotí, zda stromky vykazují 

trvalý výškový přírůst, zda jsou celkově rozmístěny po ploše rovnoměrně jednotlivě či 

skupinově, a zda jejich počet nepoklesl pod 80 % minimálního počtu pro obnovu nebo 

                                                 
80

  V součinnosti je třeba postupovat za předpokladu, že vlastník lesa nedisponuje patřičným lesnickým 

vzděláním. 
81

  Reprodukční materiál lze dle ust. § 1 odst. 1 výše uvedené vyhlášky přenášet mezi prvním až čtvrtým 

stupněm bez omezení s výjimkou přírodních lesních oblastí 17 (Polabí), 34 (Hornomoravský úval) a 35 

(Jihomoravské úvaly), ve kterých nelze do prvního stupně přenášet reprodukční materiál ze třetího a 

čtvrtého stupně. Od pátého stupně lze přenášet reprodukční materiál s vertikálním posunem o plus nebo 

mínus jeden stupeň s tím, že lze přenášet reprodukční materiál ze čtvrtého do pátého stupně a naopak. 

Smrk a kleč nelze přenášet z nižších stupňů do osmého a devátého stupně; lze však provést jejich 

vzájemný přenos mezi osmým a devátým stupněm. 
82

  Tj. stromků z přirozené obnovy jednotlivých druhů lesních dřevin 
83

  § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/2004 Sb. 
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zalesnění a stromky jsou odrostlé negativnímu vlivu buřeně a nejsou výrazně 

poškozeny.
 84 

 

b) dodržování pravidel při těžbě dříví a při lesní dopravě 

 Zákon zakazuje provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80. let, 

pokud OSSL nepovolí výjimku.
85 

Jinak lze tzv. úmyslnou těžbu v lese provádět 

v souladu se závaznými údaji LHP, nebo převzaté osnovy. Pokud vlastník nehospodaří 

dle LHP či osnovy, pak lze těžbu provádět se souhlasem OLH a při větší těžbě se 

souhlasem příslušného OSSL.
 86 

 
Lesní zákon nebere v úvahu, že některé dřeviny dosahují mýtního věku dříve  

a za předpokladu nevytěžení dochází k rozpadu, např. u břízy či u nově dovážené 

dřeviny – japonského topolu
87

 Ne každá těžba porostu do 80 let věku musí být 

v neprospěch lesa – takovou těžbou jsou dozajista žádoucí výchovné zásahy, vykácení 

dřevin, které již dosáhly mýtního věku, či žádoucí rekonstrukce nevhodných lesních 

porostů. Ze zákazu provést těžbu v porostu do 80 let věku je možné ze zákona udělit 

výjimku a to na základě individuální žádosti vlastníka lesa, nebo při schvalování lesního 

hospodářského plánu nebo při zpracování lesní hospodářské osnovy.
 88

 

 

c) dodržování pravidel hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního určení 

 S ohledem na význam mimoprodukčních funkcí těchto lesů je lesích ochranných 

a v lesích zvláštního určení hospodaření prováděno odlišným způsobem, než jak je tomu 

u lesů hospodářských a to z důvodu zachování jejich hlavních funkcí – funkce ochranná 

a jiné zvláštní funkce. Na tyto typy lesů se vztahuje ust. § 36 LZ, jenž obsahuje 

odchylná pravidla, např. co do velikosti mýtní těžby. Tato opatření mohou být obsažena 

v LHP, v osnově, či zvlášť stanoveny OSSL. Vlastníci uvedených lesů jsou povinni 

strpět omezení při hospodaření, splnit opatření uložená jiným OSSL, přičemž za 

                                                 
84

  § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. 
85

  § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
86

  DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-

7179-498-1., str. 330 
87

  Japonský topol patří do skupiny rychle rostoucích dřeviny, kde se nacházejí především topoly a vrby. 

Japonský topol dokáže během pěti let dosáhnout až 25 metrů výšky. Roční přírůstek se uvádí až k 4 

metrům, což je ale ovlivněno klimatickými podmínkami a také půdou, na které jsou stromy pěstovány, 

viz http://www.japonske-topoly.info/info 
88

  DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010,str. 124 
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omezení přísluší vlastníkovi náhrada. 
89

 

 

d) vedení evidence 

 Vedením evidence (jinak též „lesní hospodářská evidence“) je pověřen vlastník 

lesa, přičemž jde též o jednu z jeho povinností. Evidence obsahuje plnění závazných 

ukazatelů plánů a evidence o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. 

Souhrnné údaje je vlastník povinen každoročně předávat OSSL vždy za uplynulý 

kalendářní rok. Uvedený přehled pak lze využít pro kontrolu plnění závazných 

ustanovení plánu v průběhu jeho platnosti ze strany orgánů státní správy lesů a ke 

kontrole dodržování lhůty pro zalesnění a pro zajištění kultury.
 90

 

6.1.3 Ekonomické nástroje 

 

Jsou to prostředky užívané pro regulaci hospodářské činnosti v lese, jejichž 

hlavními cíli jsou podpora zájmu vlastníka na plnění zákonem uložených povinností,  

a dále pak kompenzace ztrát vzniklých z opatření, na jejichž základě dochází k omezení 

produkční funkce lesa ve prospěch mimoprodukční. 

Těmito prostředky jsou například podpora výsadby minimálního podílu 

zpevňujících a melioračních dřevin při obnově lesních porostů a náhrada zvýšených 

nákladů vlastníkům lesů ochranných a zvláštního určení, které jim vzniknou plněním 

zvláštních ochranných opatření v těchto lesích.
91

 

6.2 Povinnosti vlastníka při inventarizaci lesů 

 

Inventarizaci lesů, resp. zjišťování skutečného stavu lesů na území států
92

 

vyhlašuje vláda ve svém nařízení. Inventarizace je prováděna na celém území České 

republiky, nezávisle na jiných způsobech šetření lesa, např. šetření ohledně lesních 

hospodářských plánů a osnov, přičemž její výsledky nejsou a ani nemohou být 

ovlivněny vlastníkem lesa, ani státní správou lesů. Inventarizace je financovaná státem. 
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  DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-

7179-498-1., str. 330 
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 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-

7179-498-1., str. 330, § 40 lesního zákona 
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 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-

7179-498-1., str. 331 
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 § 28 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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Jejím základním úkolem je podat přesné a ucelené údaje o stavu a vývoji lesů z pohledu 

životního prostředí i z hlediska hospodářského využití. Vláda ve svém nařízení určuje 

rozsah a způsob provedení inventarizace, její přílohu tvoří údaje zjišťované 

inventarizací.
 93

 Častěji se pro inventarizaci používá zkratky „NIL“ – Národní 

inventarizace lesů. Národní inventarizace lesů je svým významem pro lesní 

hospodářství České republiky přelomová. Její výlučnost spočívá především v tom, že 

se jedná o zjišťování stavu a vývoje lesa metodicky odlišným způsobem, než jakým tato 

zjišťování doposud probíhala. NIL je postavena na matematicko-statistických 

základech, což umožňuje objektivní a nezávislé posouzení skutečného stavu a vývoje 

lesů v České republice.
94

 Provedení NIL je zakotveno v lesním zákoně. 

Zákon ukládá vlastníku lesa povinnost součinnosti při provádění potřebných 

úkonů při inventarizaci. Vlastník je povinen tyto úkony strpět a dále také poskytovat 

nezbytné údaje orgánům státní správy lesů.
95

 

K inventarizaci samotné, vláda na základě zmocnění v ustanovení § 28 odst. 2 

lesního zákona, vyhlašuje inventarizaci lesů na jednotlivá období nařízením. Provedení 

první celoplošné statické inventarizace lesů v České republice uložila vláda na období 

2001 – 2004, nařízením č. 193/2000 Sb., přičemž k jejímu provedení byl pověřen Ústav 

pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem.
96

 Další etapu inventarizace nařídila 

vláda na období let 2011 – 2015, nařízením vlády č. 247/2009 Sb. 

Inventarizace samotná je zajišťována inventarizačními skupinami, přičemž 

členové těchto skupin se řídí dokumenty, tj. závaznými pracovními postupy, které jsou 

jim pomůckou při terénních šetřeních a inventarizačních plochách. Tyto postupy slouží 

také jako primární dokument pro školení nových pracovníků a jako informační 

dokument pro širokou veřejnost. 
97
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 Například šetření inventarizačních ploch, šetření stojících stromů, šetření obnovy porostu, šetření 

ležícího a odumřelého dřeva a pařezů, inventarizace lesních cest, vodních toků, aj. 
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 http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-inventarizace-lesu/uvod 
95

 § 28 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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 Jedná se o organizační složku státu zřízenou ministerstvem zemědělství podle zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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 Veřejnost se s prací členů inventarizačních skupin v terénu mohla seznámit v měsíci dubnu 2014 na 

semináři konaném v Brně. Součástí prezentace NIL na veletrhu Silva Regina bude možnost vyzkoušet si 

přístrojové vybavení inventarizačních skupin a seznámit se tak s jejich prací v terénu a technologií sběru 

dat NIL. 
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6.3 Povinnost vlastníka vést evidenci reprodukčního materiálu lesních 

dřevin 

 

Reprodukční materiál lesních dřevin je určen k umělé obnově lesa a zalesňování 

pozemků plnících funkci lesa. Pro tyto účely je možné použít pouze semena či sazenice 

lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající 

nadmořské výšky. Dále je třeba splnit další zákonnou podmínku – k umělé obnově lesa 

a zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů selektovaného, 

kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu uznaných podle zvláštního 

právního předpisu.
98

 Semena či sazenice by měly odpovídat stejné nebo odpovídající 

přírodní lesní oblasti jak upravuje vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních 

plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Ta vymezila přírodní lesní 

oblasti jako oblasti na území České republiky. Pokud by byl používán pouze tento 

reprodukční materiál, nebylo by možné použít materiál z jiných zemí EU a došlo by tak 

k překážce pohybu zboží na území EU. 

Dříve byla právní úprava podmínek pro použití reprodukčního materiálu lesních 

dřevin, nakládání se semeny a sazenicemi včleněna do lesního zákona. Od roku 2004 

tuto problematiku upravuje a bližší specifikaci reprodukčního materiálu poskytuje 

zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
99

 Tento zákon je proveden 

například vyhláškou č. 29/2004 Sb. V zákoně jsou stanoveny zásady ochrany  

a reprodukce genofondu lesních dřevin a podmínky, za nichž lze reprodukční materiál 

lesních dřevin uvádět do oběhu. Reprodukční materiál musí z genetického hlediska 

odpovídat různorodým stanovištním podmínkám a musí mít vysokou jakost. Udržení  

a zvyšování biologické různorodosti lesů včetně genetické různorodosti stromů je 

podstatné pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
100

 Za předpokladu, že by nebyla 

dodržena různorodost stromů, mohlo by snadněji dojít k ohrožení lesa, např. abiotickou 

katastrofou, charakteru větrné smrště, čímž by došlo k narušení stability lesních 

ekosystémů. 

                                                 
98

 § 29 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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 Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
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 Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních 

dřevin na trh 
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V případě naléhavé potřeby může orgán státní správy lesů povolit, aby k umělé 

obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin 

pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu podle zvláštního 

právního předpisu. Z hlediska jeho původu jde o reprodukční materiál zařazený do 

nejnižší kategorie.  O povolení rozhoduje Krajský úřad, dle správního řádu. 

Povinností vlastníka lesa je při umělém vysazování vést evidenci o původu 

selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při 

obnově lesa a zalesňování. Vlastník je povinen evidenci uchovávat po dobu 20 let od 

obnovy lesa nebo zalesnění. V praxi se může stát, že vlastníci menších lesních pozemků 

tuto evidenci nevedou, ačkoliv nechali lesní pozemek uměle vysadit OLH. V případě 

výsadby prostřednictvím OLH není sporu o tom, že semena, či sazenice lesních dřevin 

jsou v evidenci a jsou tak pečlivě selektovány, neboť OLH je držitelem licence  

o původu a evidenci vede za vlastníka. 

6.4 Povinnosti vlastníka při obnově a výchově lesních porostů 

 

Obnova a výchova lesních porostů je jednou ze základních povinností vlastníka 

lesa. „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 plnění funkcí lesa.“
101

 

Co se týká vhodných dřevin, tato povinnost úzce souvisí s bodem 6.3.  

K trvalému uchovávání funkcí lesa směřuje povinnost zalesnit holiny na lesních 

pozemcích do dvou let od jejich vzniku a povinnost vypěstovat nově vysázené porosty 

do sedmi let od vzniku holiny, tj. do stavu, který již zpravidla umožňuje jejich přirozený 

vývoj bez nutnosti další intenzivní péče. 

Tento druh povinnosti vyžaduje preciznost provedení a neustálou péči. Nazvala 

bych ji též bojem s přírodou a s lidským faktorem. Na počátku je vždy vymýcená, holá 

či křovím prorostlá plocha, bez ohledu na to, zda dříve nebyla zalesněna, či vznikla  

v důsledku těžby. Tu je nutné nejprve vyčistit a k výsadbě přichystat. Obecně platí - čím 

kvalitněji je příprava k zalesnění odvedena, tím méně práce a starostí má vlastník při 

následné péči o výsadbu. Obtížnost výsadby závisí dále na terénu lesa, složení lesní 
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 § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
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půdy a nepochybně i klimatické podmínky v době výsadby. Nedílnou součástí výsadby 

je „oplocenka,“ tedy oplocení zřízené k ochraně lesních porostů.
102

 Bez něj by nová 

výsadba nemohla čelit náporu lesní zvěře a byla by dozajista zničena. Oplocení je 

potřebné do doby, než výsadba doroste do „bezpečné výše“, tedy do výše, při níž 

vysoká zvěř nemůže porost znehodnotit okusem hlavní větve. Oplocenku je možné 

opětovně využít, což je efektivní zejména po stránce ekonomické. Oplocenka je hojně 

využívaná především u listnatých lesů a to zejména ze skutečnosti, že tato mechanická 

ochrana, 160 cm vysoká, z tzv. uzlíkového pletiva, slouží proti okusu či ohryzu zvěře. 

Oplocena má své výhody v tom smyslu, že sazenice se nemusejí ošetřovat letními  

a zimními repelenty, barvivy, neboť lesní kultura je tímto způsobem dostatečně 

zajištěna před okusem. Hlavní výhodou oplocenky je rovněž skutečnost, že tyto 

sazenice lépe odrůstají. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jehličnatou výsadbu mimo oplocenku je třeba 

chemicky ošetřovat, a to letními repelenty či zimním nátěrem -  použitím ekologického 

barviva (zatím jsem se setkala s modrou či bílou barvou), jimiž se natírají špičky 

stromků před nastupující zimou k zamezení okusu. K okusu sice může dojít, ale důležitá 

je právě špička, aby stromek mohl dále růst a nebyl zvěří znehodnocen, zničen. Barvivo 

a postřik slouží nejen jako ochrana proti okusu, ale také jako ochrana před lidským 

faktorem, zejména v období vánočních svátků. Odcizené stromky v teple domova 

nevábně voní a jejich majitelé jsou nuceni stromky vyhodit. Další alternativou jsou 

letní/zimní ekologické ochranné postřiky založené např. na bázi rybího tuku, odpuzující 

zvěř. Zde je však otázkou, jak dlouho tento postřik skutečně vydrží a jak je odolný vůči 

dešti. Vzhledem k tomu, že postřiky jsou rovněž nákladnou položkou, můžeme se setkat 

s oplocenkou jehličnatých lesů. Vlastník lesa tak ušetří za postřiky a nemusí tolik o les 

pečovat. 
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Nyní se vrátím zpět k listnaté výsadbě. Postřik, jak jsem zmínila, je pro vlastníka 

nákladnou položkou a je třeba jej opakovat v řadě několika let, dokud není umožněn 

jejich přirozený vývoj bez nutnosti intenzivní péče. Barvivo je k nátěru listnatých 

porostů je nevhodné, nepraktické. Proto je v tomto případě užíváno oplocení, které je 

pro vlastníka nejvýhodnější. Z vlastní praxe mohu říci, že o lesní porosty je třeba řádně 

pečovat s tzv. intenzivní péčí. Než je výsadba schopna samostatné existence, uběhne 

několik let. Během této doby je třeba vypořádat se jednak s ochranou proti zvěři  

a jednak s prorůstajícím maliním a ostružiním. Pokud se vlastník o les nestará, keře  

a šlahouny dorostou až do výšky 2 m a délky až 15 m, nepříznivě působí na výsadbu, 

kterou bez zásahu vlastníka zahubí. Údržba lesního pozemku je při prvotním zanedbání 

péče pro vlastníka velmi nepříznivá a ztěžuje tak vlastníkovi výkon jeho práv  

a povinností. 

6.5 Povinnosti vlastníka při zachování (ochraně) lesa 

 

Ochranou lesa se rozumí speciální ochrana v užším slova smyslu před zákonem 

vyjmenovanými škodlivými činiteli. Vlastník lesa je povinen provádět opatření 

předcházející a zabraňující působení škodlivých činitelů na les, zejména je povinen 

zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození 

důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření. Za předpokladu, že dojde ke 

zvýšenému výskytu škodlivých činitelů, je vlastník povinen neprodleně informovat 

místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření, preventivně bránit 

vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů a provádět preventivní opatření proti 

vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů.
103

 Škodlivými činiteli jsou zejména 

škodlivé organismy (choroby lesních porostů, živočišní škůdci lesních porostů, zejména 

kůrovci), nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory 

poškozující les.  

Vlastník lesa je povinen vývoj lesa neustále sledovat a bezodkladně činit 

preventivní opatření.  Pokud vlastník lesa není lesnicky vzdělán a nevykazuje potřebné 

znalosti, vyžaduje se při ochraně lesa spolupráce s odborným lesním hospodářem. Pro 

případ nastalých mimořádných okolností či škod v lese je vlastník lesa povinen činit 
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bezodkladná opatření k jejich odstranění a zmírnění následků. Orgán státní správy lesů 

může vlastníku lesa nařídit tato opatření: 

a)  zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb 

nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu, 

b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo  

k hubení škodlivých organismů, 

c) zničení napadených semen a sazenic, 

d)  průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva, 

e)  omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.
104

 

 Zákon hovoří zejména o povinnosti vlastníka provádět taková opatření, při nichž 

předejde a zabrání působení škodlivých činitelů na les. Těmito opatřeními jsou zejména: 

a) zjišťování a evidence výskytu a rozsahu škodlivých činitelů 

b) preventivní bránění vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů  

c) opatření k odstranění škod nastalých mimořádnými událostmi („vývrat“) 

d) průkazné označování a evidence vytěženého dřeva  

e) ochrana lesních porostů před poškozováním zvěří („oplocenky“)
 105

 

 Vlastník lesa je mimo jiné povinen rovněž zvyšovat odolnost lesa a jeho 

stabilitu, a to zejména vhodnou druhovou skladbou dřevin, jejich rozmístěním 

v prostoru, výchovou v mladých porostech, zakládáním zpevňovacích pásů na okraji  

i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů obnovy a řazením 

sečí.
 106

 Odolnost lesa je zvyšována zejména při pěstování lesa a provádění těžby.
 107

  

Jak jsem již nastínila v bodě 6.4, o stabilitu porostu je třeba dbát po celou dobu jeho 

existence, tj. od výsadby, až do jeho vymýcení. 

K opatřením k ochraně lesa proti škodlivým činitelům se vyjádřilo Ministerstvo 

zemědělství vyhláškou č. 101/1996 Sb.,
108

 která se věnuje ochraně před škodami 

působenými zvěří a ostatními živočišnými škůdci, houbovými chorobami, hmyzími 

škůdci. Proti jednotlivým škodlivým činitelům určuje konkrétní metody kontroly  

a zabezpečuje tak ochranu lesa. Samotné zabezpečení je upraveno v § 2 vyhlášky, kde 
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zajímavým je odstavec 5., tedy že „evidenci kalamitních škůdců, kteří dosáhli 

zvýšeného nebo kalamitního stavu, vede vlastník lesa podle porostů“. K samotné 

populační hustotě se vztahuje odstavec 2 § 2, který rozlišuje populační hustotu základní 

(škůdce se vyskytuje v nízkém a hospodářsky neškodném množství), zvýšeném (četnost 

výskytu škůdců je vyšší než v základním stavu, hospodářsky významné škody však 

nehrozí), či kalamitní stav (škůdce je přemnožen, hrozí silné žíry, škůdce působí 

hospodářsky významné škody, ohrožení funkcí lesa či zánik lesních porostů). 

 

6.6 Povinnosti vlastníka při přípravě, budování a údržbě zařízení 

meliorací a hrazení bystřin 

 

Meliorace a hrazení bystřin (viz příloha č. 2 této diplomové práce)  v lesích jsou 

biologická a technická opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské 

poměry. Provádění meliorací a hrazení bystřin v lesích je povinností vlastníka lesa, 

pokud orgán státní správy lesů, popřípadě orgán státní správy vodního hospodářství 

nerozhodne o tom, že jde o opatření ve veřejném zájmu.  

Povinnost státu hradit náklady na důležitou preventivní činnost je podložena 

veřejným zájmem na jejím provádění. Prevence tu zabraňuje vzniku škod, jejichž 

odstranění by si vyžádalo větších nákladů, než jaké jsou vynaloženy na realizaci 

preventivních opatření. Spoluúčast nebo úplné hrazení nákladů na opatření nastupuje 

tam, kde z provedených preventivních opatření mají prospěch konkrétní osoby. Pokud 

jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu, 

hradí náklady s tím spojené. 

Vlastník, popřípadě nájemce pozemku je povinen strpět, aby se jeho pozemku 

užilo v nezbytné míře k přípravě, budování a údržbě zařízení meliorací a hrazení bystřin 

v lesích a podílet se na realizaci nebo úhradě (financování) prací podle míry prospěchu, 

který má z jejich provedení. Vlastník, popřípadě nájemce pozemku má nárok na 

náhradu majetkové újmy vzniklé v důsledku omezeného výnosu nebo jiného užitku  

z dotčeného pozemku.
109
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6.7 Povinnosti vlastníka vést lesní hospodářskou evidenci 

 

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci, která slouží  

k přehledu o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa  

v jednotlivých porostech.
110

 Souhrnné údaje uvedené v čl. 6.1 předá vlastník lesa orgánu 

státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok. 

Výše uvedená lhůta „do konce března“ má své opodstatnění z důvodu, že slouží 

jako podklad pro vyhotovení daňového přiznání, které se odevzdává do konce měsíce 

března za minulý rok. 

Lesní zákon neobsahuje ustanovení, které by umožňovalo sankcionovat 

nesplnění povinnosti vést tuto evidenci. Vzhledem k tomu, že na porušení této 

povinnosti lze nazírat jako na spáchání přestupku proti pořádku ve státní správě, použije 

se na tento případ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s výjimkou právnických osob  

a fyzických osob podnikajících, přičemž za porušení povinnosti lze ve smyslu ust. § 46 

odst. 3 zákona uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč.
 
Pokutu, tentokrát za jiný správní 

delikt ve smyslu ust.  § 54 odst. 2 písm. e), je možné uložit komukoliv, kdo by zneužil 

údaje lesní hospodářské evidence. Konkrétní případ zneužití posuzuje OSSL a ukládá 

pokutu až do výše 100 000,- Kč. Účastníky řízení je zmiňovaný OSSL a ten, kdo se 

jiného správního deliktu dopustil.
 111

 

6.8 Povinnosti vlastníka při těžbě a lesní dopravě 

6.8.1 Těžba dříví 

 

Jednou z nejvýznamnějších povinností je pro vlastníka lesa povinnost provádět 

těžbu. Těžbou zamezuje vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Zákon 

vlastníku lesa ukládá povinnost přednostně provádět těžbu nahodilou, přičemž platí, že 

„právnické a fyzické osoby zajišťující těžební práce jsou povinny provádět je takovým 

způsobem, který minimalizuje negativní dopady na lesní ekosystém v daném 

prostředí.“
112
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a) Těžba nahodilá 

Provádění těžby nahodilé je z hlediska ochrany lesa prioritní. Jedná se o těžbu 

prováděnou za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo 

poškozených, tedy o těžbu, která preventivně zamezuje vývinu, šíření a přemnožení 

škodlivých organismů, které obvykle přednostně napadají oslabené stromy.
113

  

S provedením těžby nahodilé je spojena oznamovací povinnost vlastníka lesa. Pokud by 

v důsledku této těžby vznikla souvislá holina o výměře větší než 0, 2 ha, je povinen 

oznámit provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy 

lesa. Tato povinnost se vztahuje na všechny vlastníky lesa i na ty, kteří v lese hospodaří 

podle schváleného lesního plánu nebo převzaté osnovy. 

Oznamovací povinnost se nevztahuje na případy, kdy došlo ke vzniku 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese a kdy je vlastník lesa povinen ze 

zákona činit bezodkladná opatření k jejich odstranění. 

Objem nahodilé těžby se započítává do celkové výše těžeb. Pokud to vyžaduje 

provedení těžby nahodilé, a vlastník lesa již vytěžil objem maximální celkové výše 

těžeb stanovený v LHP, nebo protokolem převzaté osnově, musí být toto závazné 

ustanovení na návrh vlastníka změněno formou změny LHP nebo LHO. Na návrh 

vlastníka je závazné ustanovení změněno formou změny lesního hospodářského plánu či 

lesní hospodářské osnovy. Předmětem změny je navýšení maximální celkové výše těžeb 

o objem, který je nutno vytěžit v rámci těžby nahodilé. Pokud by k navýšení nedošlo, 

pak by se vlastník dopustil deliktu podle § 55 odst. 2 c) ve svévolném překročení 

schválené decenální těžby. 

Pro případ, že vlastník v lese hospodaří bez schváleného plánu nebo bez 

protokolem převzaté osnovy, může provést těžbu v lese jen se souhlasem odborného 

lesního hospodáře. Pokud těžba není v rozporu s lesním zákonem, nesmí OLH souhlas 

odmítnout. OLH může ze zákonem stanovených důvodů těžbu odmítnout, zejména  

z důvodu, že těžba není v souladu se zachováním lesa, péčí o les a obnovou lesa jako 

národního bohatství tvořícího nedílnou a nenahraditelnou složku životního prostředí. 
114

 

„Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i 
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ten, kdo koupil stojící lesní porost“
115

i ten, kdo provádí těžbu předem vyrozumět OSSL, 

který odpoví formou stanoviska a to do 30 dnů od doručení vyrozumění. Pokud se 

nevyjádří, platí, že souhlasí a osoba uvedená v § 33 odst. 3 LZ může těžbu provést.
 116

 

 

b) Těžba mýtní 

Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je 

zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování 

plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit výjimku  

z tohoto zákazu.
117

 Lesní zákon však nebere v potaz, že některé dřeviny dosahují 

mýtního věku dříve, a ve zmíněném stáří již dochází k jejich rozkladu. Typickým 

případem jsou břízy.  

Mýtní těžba není vždy nežádoucí. Typickým příkladem jsou výchovné zásahy, 

nebo vykácení dřevin, které již mýtního věku dosáhly, nebo například rekonstrukce 

nevhodných lesních porostů. 

Výjimka ze zákazu provedení těžby v porostu do 80 let věku je možno udělit na 

základě žádosti vlastníka, jakožto žadatele u obce s rozšířenou působností, nebo při 

schvalování LHP nebo při zpracování LHO. Výjimka se považuje za udělenou dnem, 

kdy OSSL schválí tuto realizaci těžby zakomponované v LHP či v LHO. 

K těžbě samotné, a rovněž k hospodaření v lese se vztahuje taktéž ust. § 32 odst. 

8 LZ, tedy že při hospodářské činnosti je vlastník lesa povinen chránit les před 

znečišťujícími látkami, které při jeho činnosti vznikají. Vlastník lesa je při práci v lese 

povinen používat výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových 

pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny. Zákon se rovněž zmiňuje  

o povinnosti upřednostnit technologie šetřící životní prostředí. 

Povinnost vlastníka chránit les před znečišťujícími látkami je rozšířena taktéž  

o povinnost používat biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil  

a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny. Při bližší konkretizaci vlastností olejů 

však zákon mlčí a ani přímo, ani odkazem nestanoví na příslušnou českou technickou 

normu. Vyvstává zde tedy problém, kterým je průkaznost porušení této povinnosti. 
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Zákon rovněž nespecifikuje, co se má na mysli zmíněnými technologiemi šetřícími 

životní prostředí.
 118

 

6.8.2 Lesní doprava 

 

Lesní dopravou se má na mysli přibližování, uskladnění a odvoz dříví. Jedná se 

tedy o dopravu po lesních pozemcích a rovněž o dopravu související s hospodařením  

v lese. Ty musí být prováděny tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa 

a ostatních pozemků.  

V případě výstavby a údržby přibližovacích linek (průsek v porostu, trvalý či 

dočasný, sloužící k soustřeďování dřeva), lesní dopravní sítě a ostatních zařízení  

v lesích nesmí tyto působit ohrožení stability lesních porostů, zvýšené nebezpečí eroze 

nebo nepřiměřené poškození půdy a vodního režimu v daném území. I zde je 

převažujícím zájmem zájem na zachování lesa, nikoliv provozování lesní dopravy.  

Nelze-li účelu dosáhnout jinak, je vlastník lesa nebo osoba provádějící činnost  

v zájmu vlastníka lesa oprávněn v odůvodněných případech na nezbytnou dobu, 

v nezbytném rozsahu, ve vhodné době a za náhradu užívat cizí pozemky k lesní 

dopravě.
119

 Jde o jakousi podobu věcného břemene, v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny.
 120

  

Podmínkou k použití cizího pozemku je, že účelu lesní dopravy nelze dosáhnout jinak.  

Zákon se zmiňuje o vhodné době. Tou je období vegetačního klidu v zemědělské 

výrobě nebo období po sklizni zemědělských plodin. Způsob výpočtu náhrady není  

v lesním zákoně specifikován. Je však možné vycházet z obvyklé výše nájemného, které 

by se jinak poskytovalo vlastníku při pronájmu pozemku pro realizaci lesní dopravy.
 121

   

Použití takového pozemku je třeba dohodnout předem s vlastníkem, či 

nájemcem dotčených pozemků. V případě, že nedojde k dohodě, rozhodne  

o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích a o výši náhrady orgán státní správy 

lesů. Rozhodování o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích je správním řízení, 

kde účastníky jsou osoba hodlající realizovat lesní dopravu a vlastník dotčeného 

pozemku.
122
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6.9 Povinnosti vlastníka lesa stanovené zvláštními právními předpisy 

6.9.1 Povinnosti vlastníka lesa v zákoně o vodách 

 

Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodární využití vodních zdrojů a dále pak ke zlepšení jakosti vody. 

Cílem zákona je dále přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 

vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků, jež mají povodně, sucha. Dále 

pak ochrana vodních děl, ochrana vodních ekosystémů a na nich závisejících suchých 

ekosystémů.
123

 

Na vlastníky pozemků tento zákon též pamatuje. Vlastníci pozemků jsou povinni 

zajistit péči o vodní poměry tak, aby nedocházelo k jejich celkovému zhoršování, tedy 

zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody. Celkově mají za 

povinnost dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.
124

 

Vzhledem k tomu, že dochází ke správě toků, jsou správci oprávněni při výkonu 

svých práv a povinností vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na cizí pozemky  

a stavby, z důvodu péče o koryta vodního toku a po projednání s vlastníkem pozemku 

odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a keře. Ve vztahu k vlastníkům jde  

o veřejnoprávní omezení, za nějž nenáleží žádná náhrada. Dokonce není ani vyžadován 

výslovný vlastníkův souhlas se vstupem na pozemek. Pro vlastníka lesa tedy vyplývá ze 

zákona povinnost součinnosti se správcem vodního toku. 

6.9.2 Povinnosti vlastníka lesa v zákoně o rostlinolékařské péči 

 

Zákon ukládá vlastníku pozemku (tedy i lesního) a tomu, kdo s rostlinami 

obchoduje či nakládá, povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých 

organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo  

k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat a dále povinnost 

používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým 

organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené 
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  § 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
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  § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
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 k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, 

zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
125

 

Ve vztahu k lesnímu ekosystému se zákon vyslovuje v opatřeních integrované 

ochrany rostlin, která udržují používání přípravků a metod ochrany s důrazem na jejich 

co nejmenší narušení. 
126

 

6.9.3 Povinnosti vlastníka lesa v zákoně o ochraně přírody a krajiny 

 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je les významným krajinným prvkem, 

tedy ekologicky, geomorfologicky či esteticky hodnotnou částí krajiny, utvářející její 

typický vzhled a přispívající k udržení její stability.
127

 Les je třeba hodnotit a vnímat 

jako celek, ekosystém, v němž je důležité zastoupení jak rostlinných, tak i živočišných 

druhů ve struktuře, která by měla odpovídat ekologickým podmínkám stanoviště.
128

 

Je na místě zmínit též pár slov o obecné ochraně rostlin a živočichů.
129

 Ti jsou 

dle zákona chráněni před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by jen 

čistě hypoteticky mohl vést k ohrožení, degeneraci, či zániku populace. Vlastník lesa si 

tedy při provádění lesnických prací, zejména při hospodaření v lese, musí počínat tak, 

aby nedocházelo jejich nadměrnému úhynu a zraňování, včetně ničení jejich biotopů.  

ZOPK ukládá každému vlastníkovi lesa a uživatelům pozemků tvořících jeho 

základ, povinnost ochrany systému ekologické stability, definovanému v ust. § 4 odst. 3 

ZOPK.
130 

Vytváření ekologické stability je veřejným zájmem, na kterém se mimo 

zmíněných vlastníků lesa podílí též obce a stát, přičemž podrobnosti vymezení  

a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření  

v procesu jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky 

obecně závazným právním předpisem. 
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 § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
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 § 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
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 § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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 MIKO, L. a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. C.H. Beck, Praha, 2005, 
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 § 5 zákona  č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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 Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, 

příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání 

krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s 

orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. 
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 Důvodem zvýšené ochrany ekologické stability je ochrana významných 

krajinných prvků před poškozováním a ničením, a to tak, aby byla zachována jejich 

přirozená obnova a nedošlo k oslabení lesa, zejména oslabením funkce stabilizační. 

Pokud by mělo dojít k jakémukoliv zásahu, vedoucímu k poškození nebo zničení 

takového krajinného prvku, bylo by zapotřebí vyžádat si závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové 

úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží  

a těžba nerostů.
 
 

 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je také 

nezbytné ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních 

hospodářských osnov, k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě 

lesních cest a lesních melioračních systémů. Vlastník lesa má možnost požádat  

o předběžnou informaci podle § 90 odst. 17 o podmínkách vydání souhlasného 

závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu a příslušný orgán tuto 

informaci poskytne zpravidla ke dni konání základního šetření, nejpozději do 60 dnů od 

obdržení žádosti. Při vydávání stanoviska orgán ochrany přírody hodnotí důsledky LHP 

a osnov. Pokud by měly významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pak OOP takové stanovisko nevydá.
 131 

 

Jako obecnou povinnost lze též zmínit respektování nerozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlinstva a živočichů do krajiny. ZOPK umožňuje z tohoto 

pravidla výjimku, kterou upravuje ust. § 5 odst. 4 ZOPK, tedy že „záměrné rozšíření 

geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen  

s povolením orgánu ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se 

hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa 

převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha 

je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.“ V odstavci 5. 

se ZOPK zmiňuje o křížencích druhů rostlin a živočichů, a jejich záměrné rozšiřování 

do krajiny. Takové rozšiřování je možné, ale pouze s povolením orgánů ochrany 

přírody. 
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 § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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6.9.4 Povinnosti vlastníka lesa v zákoně o myslivosti 

 

Zcela pochopitelnou se jeví vazba lesa jako ekosystému a hlavního útočiště 

zvěře k zákonu o myslivosti. Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí 

počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře  

a k poškozování jejích životních podmínek.
132 Zvěř, nacházející se na lesním pozemku 

vlastníka není majetkem vlastníka pozemku. Ochrana před škodlivými zásahy lidí je 

upravena v rámci ochrany myslivosti rovněž v ust. § 8 zákona.
133

 Povinností vlastníka je 

chovat se k ní i k prostředí ohleduplně a nepůsobit tak újmu. 

K samotnému lovu zvěře se vztahuje vyhláška č. 245/2002 Sb., ze dne 7. června 

2002, o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. 

Doba lovu zvěře se liší v závislosti na jednotlivých druzích zvěře.
134  

O povolení lovu na nehonebních pozemcích rozhoduje na žádost jejich vlastníků 

orgán státní správy myslivosti, přičemž lov zvěře smí být prováděn jen způsobem 

odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany 

zvířat proti týrání. Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu  

a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně  

a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je lovec povinen 

předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému 

hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.
 135 

Další povinnost, či omezení, se vztahuje k právu honitby. Uživatelé honiteb jsou 

ze zákona povinni s vlastníky lesa, popřípadě nájemci honebních pozemků, kteří na 

těchto pozemcích hospodaří a nejsou členy honebního společenstva, projednat alespoň 7 

dnů předem konání činností, které mohou omezit obhospodařování těchto pozemků.
136

  

Pojem zvěře je definován v zákoně o myslivosti v ust. § 2, jako obnovitelné 

přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů, kteří se 

dále dělí na druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je ČR 

vázána a druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem.  
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  § 8 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
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  § 8 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
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  Zvěř pernatá, spárkatá, srstnatá 
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S odkazem na ust. § 39 mysliveckého zákona, je možné snížit stav zvěře, 

vyžaduje – li to kromě jiného, zájem lesní výroby. Orgán státní správy myslivosti 

povoluje, či ukládá vlastníku, či uživateli honitby snížit stav těchto škůdců tak, aby byla 

jimi způsobená škoda snížena, a to za použití technicky přiměřených a ekonomicky 

únosných způsobů. Pokud dané opatření nevede ke snížení škody, je možné uložit 

snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zrušit chov druhu zvěře, který 

škody působí. V samotném lesním zákoně je tato skutečnost nepřímo upravena v § 32 

LZ, kdy vlastník lesa je povinen provádět taková opatřením aby se předcházelo  

a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména: 

  

a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených 

poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při 

zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní 

správy lesů a provést nezbytná opatření 

b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů 

 

V odstavci 2., § 32 LZ je pak přímo upravena povinnost vlastníka činit 

bezodkladná opatření k odstranění mimořádných okolností a nepředvídaných škod 

v lese, zejména větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců. Škůdci, či škodlivými 

organismy, jak uvádí ust. § 2 písm. g), se míní živočišní škůdci lesních porostů, což 

bude zejména lýkožrout smrkový a dozajista také zvěř spárkatá (jelen, laň, kolouch 

jelena lesního či siky japonského, daněk evropský, daněla, daňče, srnec obecný, srna, 

srnče, muflon, muflonka, muflonče, kňour a bachyně prasete divokého, sele a lončák 

prasete divokého). Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře  

a o bližších podmínkách provádění lovu přesně určuje dobu lovu této zvěře, přičemž 

vyskytne – li se potřeba lovu některého druhu zvěře, který není hájena, mimo dobu 

jejího lovu, např. pro účely vědecké, povoluje takový lov orgán státní správy myslivosti. 

Tuto zvěř je třeba lovit především z důvodu prevence zachování lesních porostů  

a z důvodu zamezení a předcházení  ostatních možných škod na lesním prostředí. 
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7. Práva vlastníka lesa 
 

Obecně lze říci, že veškeré povinnosti vlastníka lesa, nájemce, či jiného 

hospodáře korespondují s odpovídajícími právy. Pro přehlednost jsem právům vlastníka 

lesa vyčlenila zvláštní kapitolu. 

7.1 Práva spojená s obecným užíváním lesů  

 

Ochrana lesa při obecném užívání lesů je spojena s právem každého vstupovat 

do lesa a sbírat v něm lesní plody a suchou klest. Jde o tradiční právo veřejnosti na 

užívání lesů, jehož existence spadá již do prvopočátků právní úpravy v České republice. 

Toto právo má povahu veřejného užívání, což je v zákoně vymezeno tak, že vlastník 

lesa má povinnost jeho výkon strpět bez nároků na náhradu a uživatel je limitován 

vstupem pouze na místa k tomu určená, nikoliv oplocená, či označená zákazem vstupu. 

Uživatelé v lese mohou sbírat lesní plody a suchou, na zemi ležící klest. Toto oprávnění 

je však podmíněno skutečností, že lze právo provádět pouze pro vlastní potřebu. Dále je 

zapotřebí zmínit jisté omezení obecného užívání lesů a to z důvodů ochrany lesa, ale též 

v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti osob vstupujících do lesa. OSSL je v tomto 

případě zmocněn omezit či dokonce zakázat vstup do lesa s limitem, který činí  

3 měsíce, a který může být jednou prodloužen o další 3 měsíce.  

7.1.1 Právo udělit výjimku z některých zákazů činností v lese 

 

Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v § 20 odst. 1 písm. a) 

až k) na základě zmocnění v ust. § 20 odst. 4 lesního zákona, přičemž forma této 

výjimky není zákonem stanovena. Na udělení výjimky ze strany vlastníka lesa není 

právní nárok. Jde o dohodu mezi vlastníkem lesa a tím kdo jej o výjimku požádá. Jedná 

se tedy o občanskoprávní dohodu mezi subjekty, nejčastěji udělovanou v písemné formě 

a za úplatu.
137

 Za předpokladu, že by touto výjimkou byla porušena práva jiných 

vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů. 

Pokud by touto výjimkou bylo zasaženo do práv jiných vlastníků lesů, pak lesní 

zákon umožňuje zásah do této výjimky, a to prostřednictvím OSSL. Vlastníku lesa není 
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oprávněn výjimku udělit. V praxi by se mohlo jednat např. o výjimku ze zákazu rušit 

klid a ticho, neboť ta se v případě malých lesních pozemků může dotknout  

i jiných vlastníků lesů, obdobně je tomu v případě změn vodního režimu. Jedná se však 

o aplikační problém této úpravy, neboť vlastník lesa nebude mnohdy objektivně 

schopen a někdy ani ochoten posoudit, že jím udělenou výjimkou by mohlo dojít  

k porušení práv jiných vlastníků lesa. 

V případě rozhodování o výjimce OSSL postupuje na základě žádosti, věc je 

řešena ve správním řízení, přičemž účastníky předmětného řízení jsou vlastníci lesů, 

jejichž práva jsou výjimkou dotčena a osoba, která o výjimku žádá. Touto osobou může 

být jak fyzická, tak právnická osoba.  

7.2 Právo udělit souhlas ke konání akcí 

 

Dle § 20 odst. 5 lesního zákona je vlastník lesa oprávněn udělit souhlas ke 

konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí. Poté je nutné předem 

oznámit konání akce orgánu státní správy lesů, ten má pouze možnost stanovit 

doplňující podmínky, nemá však možnost akci zakázat. OSSL má pro stanovení 

dodatečných podmínek lhůtu 15- ti dnů. Konání těchto akcí je potřeba oznámit orgánu 

státní správy nejméně 30 dní předem. Vlastník má také právo navrhnout, aby orgán 

státní správy lesů dočasně omezil či vyloučil vstup do lesa (§ 19 odst. 3 lesního zákona, 

viz výše). 

Oznámení podléhá každá organizovaná nebo hromadná sportovní akce v lese. 

Pokud má navíc v rámci organizované nebo hromadné sportovní akce dojít v lese  

k jízdě mimo lesní cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, je 

třeba, aby organizátor takové akce měl k této činnosti udělenou výjimku vlastníkem lesa 

nebo orgánem státní správy lesa, pokud by tím byli ohroženi vlastníci jiných (zpravidla 

sousedních) lesů. 

Co se týká zřízení účelové komunikace vlastníkem pozemku, vztahuje se na ni 

obecné užívání pozemní komunikace. „Vlastník pak nemůže jednostranným vyhlášením 

zamezit jejímu obecnému užívání, aniž by k tomu neměl povolení příslušného správního 

úřadu.“
138
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Zákon o pozemních komunikacích však toto omezení nespojuje s poskytnutím 

finanční náhrady. Jediným ústavně konformním výkladem je ten, že s takovým 

omezením vlastnického práva musí vlastník příslušného pozemku souhlasit.
139

 

7.3 Práva spojená s těžbou 

 

Vlastník lesa má právo ve svém vlastním lese provádět těžbu ve smyslu 

ustanovení § 33 lesního zákona. V souvislosti s těžbou je vlastník oprávněn  

v odůvodněných případech na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu, ve vhodné době  

a za náhradu užívat cizí pozemky k lesní dopravě.
140

 

Ačkoliv nemusí všechny situace nastat, výkladová komise ministerstva 

zemědělství při aplikaci ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 3 lesního zákona vymezila čtyři 

různé kombinace nahodilých těžeb.  

- V případě těžby do 3 m3/ha/kalendářní rok, v důsledku které vznikne 

holina do výměry 0,2 h, není třeba žádného oznámení těžby. 

- V případě těžby nad 3 m3/ha/kalendářní rok, v důsledku které vznikne 

holina do výměry 0,2 ha, je třeba těžbu oznámit. V tomto případě běží 

30denní lhůta podle § 33 odstavce 3 lesního zákona. 

- V případě těžby do 3 m3/ha/kalendářní rok, v důsledku které vznikne 

holina nad výměru 0,2 ha, je třeba těžbu oznámit. V tomto případě běží 

14denní lhůta podle § 33 odstavce 1 lesního zákona (s výjimkou 

případů provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2 lesního 

zákona. 

- V případě těžby nad 3 m3/ha/kalendářní rok, v důsledku které vznikne 

holina nad výměru 0,2 ha, je třeba těžbu oznámit. V tomto případě by 

obecně musely platit obě lhůty, jak podle odst. 1, tak podle odst. 3.  

V daném případě bude mít přednost ustanovení odst. 1, tedy kratší 

14denní lhůty, neboť lhůta v odstavci 1 pro nahodilou těžbu je v tomto 

případě speciální vůči lhůtě obecné v odst. 3. 
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7.4 Právo vlastníka spojené s výběrem odborného lesního hospodáře 

 

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře. Jeho jméno je 

povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Každou změnu v osobě odborného lesního 

hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů. 

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává  

v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního 

hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve 

státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické 

nebo fyzické osoby. 

Pokud vlastník lesa splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné 

lesnické praxe, může v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního 

hospodáře sám i bez udělení licence. 

7.5 Právo na náhradu vzniklé újmy 

 

Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení 

hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení rozhodl. Orgán 

státní správy může uložit úhradu této náhrady osobám, v jejichž zájmu o tomto omezení 

rozhodl.
141

 Vlastníkovi lesa náleží náhrada za odnětí či omezení využití pozemku 

určeného k plnění funkcí lesa v případě, že o něm bylo rozhodnuto v zájmu jiného 

žadatele.  

Dle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, pokud vlastníku 

lesního pozemku, nebo i nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, vnikne nebo 

trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona včetně 

prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě újma, má 

nárok na finanční náhradu. Tento nárok trvá i pro případ převodu nebo přechodu 

vlastnického práva nebo práva nájmu. 

Nárok na finanční náhradu má vlastník lesa také v případě, že mu vznikne nebo 

trvá újma v důsledku omezení, které pro něj vyplývá z rozhodnutí, závazného 

stanoviska či souhlasu vydaného dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tuto náhradu 
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poskytuje příslušný OSSL z prostředků státního rozpočtu v případě, že nárok je 

prokázán doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku. 

Co se týká finanční náhrady jako takové, nelze ji poskytnout současně 

vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Pokud nárok uplatní oba zároveň, pak se náhrada 

poskytne pouze vlastníkovi pozemku. Pokud nárok není uplatněn do 3 měsíců od 

skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala, zaniká. 

Právo na náhradu může vlastníku lesa vzniknout i na základě jiného důvodu, 

např. za obecné užívání vlastníkova pozemku nad jeho rámec. V případě, že obecné 

užívání lesního pozemku jde nad jeho rámec, náleží vlastníku lesa náhrada. Nejlépe tuto 

skutečnost vystihuje Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2011
142

, v němž Ústavní 

soud řešil stížnost stěžovatelů, kteří odvolali proti rozsudkům soudů, jimiž byli zavázání 

k zaplacení částek za bezplatné užívání lesního pozemku ve vlastnictví žalobce 

(obklopujícího chatu stěžovatelů) a to zpětně za období dvou let.  

Na základě podrobného dokazování bylo zjištěno, že stěžovatelé mají ve svém 

spoluvlastnictví chatu, obklopenou lesním pozemkem ve vlastnictví žalobce.  

Z dokazování, zejména ze znaleckého posudku vyplynulo, že stěžovatelé pozemek 

obklopující jejich chatu užívají, přičemž v okolí chaty je koridor bez lesního porostu se 

zjevnými udržovacími zásahy i zásahy majícími charakter funkčního využití chaty jako 

rekreačního objektu. Z těchto důvodů obecné soudy stanovily výši náhrady za 

stěžovateli užívané pozemky. 

Ústavní soud považuje za ústavně souladný výklad ust. § 19 zák. č. 289/1995 

Sb., o lesích, dle nějž nelze v tomto ustanovení zakotvené právo „vstupovat do lesa  

s možností sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest“, 

vykládat natolik extenzivně, že by zahrnovalo i pravidelné a nevyhnutelné užívání 

cizího lesního pozemku, bezprostředně obklopujícího rekreační objekt stěžovatelů. 
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7.6 Právo na úhradu zvýšených nákladů 

 

Vlastník lesa má právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu. Pravidla podpory 

výsadby těchto dřevin upravuje ministerstvo právním předpisem.
143

 

Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních 

příspěvků vlastníkům lesů. Finanční prostředky mohou být poskytnuty zejména na: 

 

a) ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, 

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, 

c) zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin, 

d) opatření k obnově lesů poškozených imisemi 

e) opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou  

f) opatření k zalesnění v horských polohách, 

g) ochranu lesa, 

h) opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
144

 

 

Tyto činnosti nejsou zákonem taxativně vymezeny. Konkrétněji je poskytování 

příspěvků uvedeno v příloze č. 10 zákona o státním rozpočtu a v pravidlech pro 

poskytování příspěvků jednotlivých krajů. 

V této souvislosti třeba zmínit i příspěvky (podpory) z prostředků Evropské 

unie, které jsou poskytovány na základě unijních nařízení a na základě nařízení vlády 

České republiky vydaných k jejich provedení. Tyto příspěvky (z fondů EU) jsou 

poskytovány prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF), 

který má na území ČR svá územní pracoviště a u něhož se podávají žádosti o příspěvky. 

V případě ekologické újmy odpovídá vlastník lesa za její odstranění v rámci 

obnovy lesa. A to i v případě, že on sám poškození lesa nezpůsobil. Je poté ovšem 

oprávněn uplatnit regresně vynaložené náklady vůči původci ekologické újmy. 
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7.7 Právo podat návrh na ustavení lesního strážce 

 

Samotné počátky pověřování fyzických osob výkonem činností sloužících  

k ochraně lesa se objevily již v zákoně č. 250/1852 ř. z. Jednalo se o službu k ochraně 

lesů, která se blížila současnému institutu lesní stráže. S odstupem 150 let od poloviny 

19. století praxe prokázala, že se tento institut osvědčil a mohl se tak stát nedílnou 

součástí ochrany lesů i v současnosti.
 145

 

Lesní stráž upravuje LZ v ust. § 38 a n. Lesní stráží je fyzická osoba, která 

zajišťuje ochrannou službu
146

 v lesích při obecném užívání lesů občany. Zmiňované ust. 

§ 38 LZ upravuje podmínky pro ustanovení jako je české státní občanství, věk nad 21 

let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, znalost práv  

a povinností lesní stráže dle LZ, stejně tak i znalost předpisů souvisejících, složení slibu. 

Vlastník lesa je oprávněn podat návrh na ustanovení fyzické osoby do funkce 

lesní stráže za účelem provádění dozoru při obecném užívání lesů (§ 38 odst. 2 lesního 

zákona). O jejím ustanovení rozhoduje tedy na návrh vlastníka či z vlastního podnětu, 

tedy z úřední povinnosti, OSSL, který také vede evidenci lesních stráží. Při ustanovení 

je v průkazu lesního strážce zaznamenán obvod její působnosti.  

Lesní stráž je při své činnosti oprávněna
147

 např. zjistit totožnost osoby, která při 

obecném užívání lesa porušuje ustanovení lesního zákona, ukládat a vybírat pokuty za 

přestupky (§ 39 odst. 2), předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou 

přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost, či požadovat pomoc nebo 

součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže 

splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky. Mezi povinnosti lesní 

stráž je při své činnosti patří prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak, 

dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů, oznamovat 

neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo 

uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též 

orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy. 
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8. Odpovědnost v ochraně lesa 
 

V této části práce bych se ráda zaměřila na právní odpovědnost v oblasti ochrany 

lesa. Právní odpovědnost lze obecně definovat jako zvláštní formu právního vztahu,  

v němž dochází na základě porušení právní povinnosti (primární) ke vzniku nové 

(sekundární) právní povinnosti sankční povahy.
148

 Odpovědnost v právu životního 

prostředí se dělí na odpovědnost deliktní a na odpovědnost za ztráty na životním 

prostředí (ekologická újma). Deliktní se dále člení na správněprávní a trestněprávní 

odpovědnost, odpovědností za ztráty na životním prostředí se rozumí ekologická újma  

a škoda.  Nyní blíže ke každé z nich: 

8.1 Správněprávní odpovědnost 

8.1.1 Odpovědnost za přestupky 

 

Této formy je používáno v souvislosti s obecným užíváním lesa. Ačkoliv se zde 

přímo o vlastníkovi nemluví, dozajista může toto ustanovení spadat i na něj, v případě, 

že se dopouští některé ze skutkových podstat přestupků uvedených v hlavě deváté LZ, 

nebo naopak, důsledky spáchání přestupku mohou dopadat právě na vlastníka, aniž by 

jej sám způsobil. Přestupku se dopustí v lese ten, kdo v rámci obecného užívání lesa  

v lese naplňuje některou z níže uvedených skutkových podstat, přičemž je vyžadováno 

zavinění. Přestupků v zákoně uvedených se pro účely této práce dopouští ten, kdo 

zejména: 

1. ruší klid a ticho, hrabe stelivo 

2. vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin 

3. bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet 

4. sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les 

5. vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví 

6. naruší půdní kryt, vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo 

 kamene 

7. těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin 

8. do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně 
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 nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty 

9. odhazuje odpady nebo odpadky 

10. kouří
149

 

 

Za tyto přestupky může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 

000,-- Kč. Odstavec 2. tohoto paragrafu blíže specifikuje, kdy je možné uložit pokutu až 

do výše 5.000,-- Kč a kdy do výše 15.000,-- Kč. Dále platí, že není – li v lesním zákoně 

uvedeno jinak, použijí se o přestupcích a o jejich projednávání obecné předpisy.
150

 

8.1.2 Odpovědnost za jiné správní delikty 

 

Druhým typem je odpovědnost za jiné správní delikty. Skutkové podstaty 

správních deliktů jsou obsaženy v § 54 a 55 lesního zákona, přičemž dopustit se jich 

může jak vlastník lesa, tak i jiná osoba při své podnikatelské činnosti. Na rozdíl od 

přestupků zde není zavinění vyžadováno, avšak jsou zde i výjimky uvedené v § 54 odst. 

1 písm. c), odst. 2. písm. e) a v § 55 odst. 1. písm. a) a e).
151

 

Sankcí za správní delikty jsou rovněž pokuty, jejichž výše se odvíjí od 

závažnosti skutkových podstat. Při jejím vyměřování orgán státní správy lesů může 

uložit pokutu až do výše 1.000.000,-- Kč tomu, kdo  

b) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí  

o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich 

využívání pro plnění funkcí lesa 

c) bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje 

jejich využívání pro plnění funkcí lesa 

d)  provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí 

převzaté osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, 

zejména provede neoprávněn těžbu v množství překračujícím 3m3 na 1 ha 

lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy 

lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let.  

e) Nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným 
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podle tohoto zákona.
152

 

 

 Dále je možno uložit pokutu až do výše 100.000,-- Kč. Tuto pokutu je možno 

uložit tomu, kdo: 

a) bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedává semenáčky a sazenice 

lesních stromů a keřů 

b) neoprávněně sbírá semena a plody lesních stromů 

c) provádí činnosti v lese zakázané 

d)  nevede předepsanou evidenci o původu semen a sazenic lesních dřevin 

e) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo 

inventarizace lesů
153

 

 

K samotnému vlastníku lesa se zákon vyslovuje v § 55 lesního zákona. Pokuty, 

ukládané OSSL, dosahují rovněž do výše 100.000,-- Kč v odstavci druhém pro vlastníka 

lesa, či do výše 1.000.000,-- Kč v odstavci prvém pro vlastníka lesa či jiné osoby, kteří: 

a) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané 

b) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování 

těžby nahodilé 

c) svévolně překročí schválenou decenální výši těžby 

d) nesplní opatření uložená rozhodnutím OSSL vydaným podle tohoto zákona
154

 

e) úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho 

funkcí 

f) bez rozhodnutí OSSL o odnětí nebo omezení odnímají pozemky určené  

k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich využívání pro plnění funkcí lesa 

g) neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem, který 

znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa 

h) provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3m3 na 1 ha lesa za 

kalendářní rok 

i) provedou bez povolení orgánu státní správy lesů těžbu mýtní úmyslnou  

v porostu mladším než 80 let
155
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 Zde si dovolím zmínit několik případů, které se nedávno staly a jsou typickou 

možností ignorace a porušení tohoto zákonného ustanovení. Vlastníci „provedou 

neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok“. Při 

množství překračujícím zákonný limit dochází ke vzniku větších holin, což má neblahý 

vliv na další obnovu lesa. Vlastníci tedy ve snaze docílit záměru bez postihu „nařežou“ 

resp. nechají nařezat stromy, následně újmu oznámí a z důvodu bezpečnosti a ohrožení 

návštěvníků není jiná možnost než tyto stromy vykácet zcela. Své o tom vědí vedoucí 

Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, kde se tento čin stal."Z minulých let 

víme, že nařezané stromy se objevují tam, kde se vlastníci nedomohli dřeva legálním 

způsobem, zbyly jim některé části a oni chtěli pokračovat dál,..."
156

 

 Že se nejedná o případ ojedinělý, svědčí následující největší případy kácení na 

Broumovsku.  

- V říjnu roku 2000 vykáceli těžaři v rozporu se zákonem zhruba 

osm hektarů lesa nad řekou Stěnavou a za místní základní 

školou. Škoda se odhadovala na milion korun. Šlo o dvě různé 

těžby, jejich propojení se neprokázalo. 

- V únoru 2002 zadržela pohraniční policie pět dřevařů ze 

Šumperska v Rabově lese v Meziměstí. Pokáceli tam bez 

povolení 50 kubíků dřeva a 400 kubíků se ještě chystali porazit. 

Škoda se tehdy odhadovala na 150 tisíc korun, hodnota 

nepokácené části lesa byla až půl milionu korun. Případ  skončil 

u soudu.
157

 

Další z případů, který se stal v prosinci roku 2013 je případ z plzeňského kraje, 

 v Brnířově. Neznámý pachatel poškodil naříznutím po obvodu a vyříznutím klínů  

v kmenech celkem 300 vzrostlých smrkových stromů. Tyto stromy bylo třeba 

neprodleně vytěžit. Problémem v tomto případě byla skutečnost, že k těžbě stromů 
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nikdy dojít nemělo z důvodu, že šlo o příkrý svah a stromy na něm měly zadržovat 

dešťovou vodu.
158

 

Řízení o uložení pokuty lze zahájit od jednoho roku ode dne, kdy se OSSL 

dověděl o porušení povinnosti, nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti 

došlo. Střetává se nám zde subjektivní a objektivní lhůta. Pokud stav porušení trvá, 

objektivní, tříletá lhůta neběží. Orgán případ od případu rozhoduje o výši pokuty, 

přičemž vždy přihlíží k závažnosti, způsobu a době trvání a rovněž následkům 

protiprávního jednání. Pokuty, splatné do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejich 

uložení nabylo právní moci, jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.  

Subjekt, páchající správněprávní delikty by si měl napříště rozmyslet, zda tuto 

činnost bude opakovat a kdy tak učiní. I lesní zákon je nekompromisní, a pokud tento 

subjekt v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty poruší 

znovu tuto povinnost, za jejíž porušení mu již byla uložena pokuta podle tohoto zákona, 

lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky stanovené tímto zákonem.
159

 

8.1.3 Odpovědnost z hlediska zákona č. 282/1991 Sb.  

 

Nejprve k samotné České inspekci životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), která 

z hlediska odpovědnosti na úseku ochrany lesa postupuje podle zákona č. 282/1991 Sb., 

o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. ČIŽP dozírá na 

dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako 

složky životního prostředí, právnickými a fyzickými osobami. ČIŽP zjišťuje nedostatky 

a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby 

zodpovědné za jejich trvání. Při zjištění těchto nedostatků vyžaduje prostřednictvím 

uložených opatření jejich odstranění a nápravu. Uložená opatření je třeba splnit ve 

stanovené lhůtě, neboť ČIŽP kontroluje jejich splnění. Pokud zodpovědná osoba ve 

stanovené lhůtě nesjedná nápravu, ČIŽP je oprávněna stanovit lhůtu náhradní. 

Působnosti a kompetence České inspekce životního prostředí vycházejí z tzv. 

složkových zákonů pěti hlavních složek ochrany životního prostředí, kterými jsou 

ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství  

a nově též ze zákona o integrované prevenci a omezování znečištění - IPPC. V důsledku 
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toho jsou kompetence ČIŽP v různých složkách odlišné. V rámci své činnosti 

v souvislosti s ochranou lesa ČIŽP zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako 

složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo 

trvání. Při zjištění nedostatků vyžaduje jejich odstranění, konkrétně jejich příčin  

a následků, přičemž v souvislosti s jejich odstraněním ukládá příslušná opatření, dále 

pak provádí kontrolu uložených opatření. V případě hrozící škody je ČIŽP oprávněna 

nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění 

nedostatků a jejich příčin. Činnost inspekce je zaměřena rovněž na dozor při dodržování 

platných zákonných předpisů, zejména lesního zákona a zákona o ochraně přírody  

a krajiny. Inspekce je při své činnosti oprávněna uložit pokutu právnickým i fyzickým 

osobám, které svoji činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že 

neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů, vlastním 

zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů, 

nebo neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zákona č. 282/1991 Sb., 

o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.
 160

 

Jak jsem již výše uvedla, ČIŽP je oprávněna uložit fyzickým a právnickým 

osobám pokutu až do výše 5 000 000,-- Kč, které svým jednáním nebo opomenutím 

ohrozí nebo poškodí lesní prostředí. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Při 

určování výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům 

protiprávního jednání.  

Zákonné ustanovení § 4 dříve neobsahovalo pojem jednání nebo opomenutí, 

nýbrž „svojí činností“. Změnou zákona o inspekci však došlo k přetextování ustanovení 

z důvodu zpřesnění dosud používaného pojmu a jako odstranění nevhodného právního 

termínu.
161

 Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se ve zmíněném unesení 

zabýval uložením pokuty dle § 4 písm. c) zákona o inspekci tak, že „ je třeba vycházet  

z toho, že správní delikty dle uvedeného ustanovení mohou být spáchány i opomenutím 

takového konání, k němuž byl subjekt povinen, jinak řečeno, deliktní subjekt může 

vytvořit podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů nejen tím, 
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že určitým způsobem konal, ale také opomenutím povinností, které pro něj z práva 

vyplývají.“ Ke spáchání správního deliktu ve smyslu zákona o inspekci musí být 

naplněny všechny znaky skutkové podstaty, mezi něž patří objektivní stránka deliktu. 

Obligatorními znaky objektivní stránky jsou jednání, následek a příčinná souvislost 

mezi nimi. Není možné automaticky považovat určité jednání samo o sobě za správní 

delikt bez dalšího. Je třeba tedy důkazu o tom, že vznikl následek (ohrožení, poškození), 

který zákon sankcionuje. 

Inspektoři jsou při své činnosti oprávněni v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, 

popřípadě vjíždět na cizí pozemky a vstupovat do cizích objektů užívaných pro 

podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, požadovat potřebné doklady, 

údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly. Pokud při své 

činnosti způsobí škodu, odpovídá za ni stát a nemůže se jí zprostit. 

Podle ustanovení § 4 písm. c) zákona o ČIŽP, je ČIŽP oprávněna uložit pokutu 

až do výše 5 000 000,-- Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svojí činností 

ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvoří 

podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. K naplnění 

skutkové podstaty je třeba, aby tyto osoby svým jednáním nebo opomenutím
162

 

 

- neoprávněně použily lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů 

- při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozily 

životní prostředí, či způsobily jeho poškození 

- vlastním zaviněním vytvořily podmínky pro působení škodlivých 

biotických a abiotických činitelů 

- nesplnili opatření uložená orgány ŽP podle zvláštních zákonů a zákona  

o ČIŽP 

- nesplnily povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem 
163

 

 

Při posuzování, zda jde či nejde o správní delikt, je podstatné, zda předmětný 

pozemek je určen k plnění funkcí lesa, tj. zda je lesem. Nepodstatnou je skutečnost, zda 

se na pozemku nachází lesní porosty či nikoliv, neboť lesem je takový pozemek bez 

ohledu na to, zda se na něm porosty nalézají či nikoliv. 
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V praxi tuto situaci řešil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 12. 10. 

2006, spis. Zn. 7 As 58/2005-97, v němž rozhodoval o kasační stížnosti žalobce proti 

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2005, č. j. 11 Ca 167/2004-63. Ve 

správním řízení byla žalobci pravomocně uložena pokuta za správní delikt, kdy vlastním 

zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických 

činitelů, tedy že svým jednáním, konkrétně vytvořením živého plotu sadebním 

materiálem nesplňujícím podmínky stanovené v právních předpisech na předmětném 

pozemku ohrozil, či poškodil životní prostředí.  

Nejvyšší správní soud se k tomuto sporu vyjádřil tak, že není předmětné, zda se 

na lesním pozemku nacházel lesní porost či nikoliv. Rozhodující je skutečnost, že 

pozemek je určen k plnění funkcí lesa ve smyslu ustanovení § 3 LZ, kvalifikace 

přestupku správním orgánem byla tedy opodstatněná. Žalobce, resp. stěžovatel byl při 

svém počínání povinen dodržovat povinnosti, které příslušné právní předpisy s činností 

v lese spojují. Nevhodným osázením se tedy stěžovatel dostal do rozporu s právními 

předpisy. 

8.2 Trestněprávní odpovědnost 

 

Předpoklady pro vznik trestněprávní odpovědnosti za trestné činy jsou blíže 

upraveny v trestním zákoníku. Ke konstituování trestní odpovědnosti na úseku ochrany 

životního prostředí docházelo až od počátku 90. let dvacátého století v souvislosti  

s rozvojem práva životního prostředí. Hlavním důvodem právní úpravy je zvyšující se 

nárůst protiprávních činů spáchaných proti jednotlivým složkám životního prostředí.
164

 

V trestním zákoníku č. 140/1961 byla zavedena speciální skutková podstata 

trestného činu poškozování lesa těžbou, které se dopouští ten, kdo byť i z nedbalosti, 

těžbou odporující předpisům způsobí vznik holé seče na celkové ploše větší než 1,5 ha 

nebo na stejné ploše způsobí proředění lesa pod hranici zakmenění stanovené právním 

předpisem.
165

 Pokud se pachatel činnosti dopustil opakovaně, nebo jestliže se výsledky 

těžby objeví v celkové „značné ploše lesa“, zákoník ji trestá zvýšenou trestní sazbou. 
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 Dne 1.1.2010 nabyl účinnosti trestní zákoník, č. 40/2009 Sb.,  který nahradil 

dosavadní zastaralou právní úpravu a v hlavě VIII. upravil trestné činy proti životnímu 

prostředí. S účinností od 1. 12. 2011 byla tato část novelizována a rozšířena, 

komplexněji upravena.  

 Významným principem současné trestněprávní úpravy je subsidiarita trestní 

odpovědnosti a z ní vyplývající trestní represe, v ustanovení § 12 odst. 2 TZ - trestní 

odpovědnost pachatele a trestní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 

společensky škodlivých, v nichž nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu. Tento princip je důležitý zejména při posuzování, zda skutková 

podstata naplňuje svým obsahem přestupek, správní delikt, nebo trestný čin. 

Problematickým ustanovením se jeví § 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který 

jednak definuje pojem přestupku jako „zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně,“ 

jednak vyjadřuje subsidiaritu ve vztahu k trestnímu zákoníku formulací „nejde-li o jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ 

Východisko z tohoto interpretačního problému nabízí zásada lex posterior derogat 

priori, tedy že zákon pozdější ruší zákon dřívější, což v praxi bude znamenat, že 

k trestnímu postihu je na místě přikročit při možné odpovědnosti za přestupek a za 

trestný čin u fyzických osob pouze pokud nepostačí postih za přestupek.
 166

 Orgán 

přírody a krajiny při zjištění protiprávního jednání posuzuje, zda jednání naplňuje pouze 

znaky přestupku, správního deliktu, či naplňuje znaky trestného činu. Pokud dospěje 

k závěru, že byl spáchán trestný čin, je povinen tuto skutečnost oznámit státnímu 

zástupci či policejnímu orgánu. Pokud však dospěje k závěru, že uložení pokuty ve 

správním, nebo přestupkovém řízení se jeví jako postačující, může řízení o správním 

deliktu či přestupku zahájit sám. 

 

V současném trestním zákoníku lze na lesní pozemek vztáhnout poškození  

a ohrožení životního prostředí, § 293, poškození a ohrožení životního prostředí  

z nedbalosti, § 294, poškození chráněných částí přírody, § 301 a především poškození 

lesa, § 295. 
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Trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí ve smyslu § 293 TZ se 

dopustí ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí 

půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo 

na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví 

nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve 

značném rozsahu, nebo kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního 

prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. Sankcí za výše uvedenou 

skutkovou podstatu je trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti.  

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti je upraveno v ust. § 294 

v zásadě stejně, avšak s tím rozdílem, že pachatel tak učiní z hrubé nedbalosti. 

Skutkovou podstatu poškození chráněných částí přírody naplní ten, kdo, byť  

i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí památný 

strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu 

takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 167

 

Objektem trestného činu poškození lesa je zájem na ochraně lesa (§ 295) jako 

jedné ze složek životního prostředí před specifickou činností prováděnou v rozporu  

s platnou právní úpravou, zejména těžbou. Pachatel tak těžbou lesních porostů nebo 

jinou činností provedenou v rozporu s jiným právním předpisem způsobí vznik holé 

seče, nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo prostředí 

lesní porost pod hranici zakmenění na celkové větší ploše lesa.
168

 Podrobnější právní 

úpravu obsahuje lesní zákon. 

8.3 Odpovědnost za škodu v lese 

 

Vlastník lesa je odpovědný za zachování lesa, pročež jsou mu ze zákona uloženy 

povinnosti a nápravná opatření, která mají zajistit zmiňované zachování lesa a jeho 

obnovu. Vlastník lesa má např. ze zákona povinnost obnovovat lesní porosty vhodnými 

dřevinami a vychovávat porosty tak, aby byla zachována jejich odolnost, jejich 

výchova, a jejich celkový stav. Vlastník lesa je povinen ze zákona předcházet škodám 

                                                 
167

  § 301 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
168

  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. Student 

(Leges). ISBN 978-80-87212-49-3str. 776 
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na lese. Rovněž při hospodaření v lese jsou vlastníkovi lesa ukládány povinnosti, 

zejména zajištění řádného hospodaření, ochrana lesa před škodlivými činiteli, zachování 

genofondu lesních dřevin, aj.  

Dozor nad dodržováním povinností je součástí výkonu státní správy lesů, ve 

smyslu ust. § 51 LZ. Pokud tento orgán zjistí porušení povinností a pokud například 

ohrožuje samotnou existenci lesa, lesní pozemky v sousedství, je oprávněn rozhodnout 

o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí. Mezi tato opatření patří 

zejména opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesa, 

zlepšení jeho funkcí. Vlastník lesa se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou 

poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Pokud by 

vlastník lesa nesplnil podstatné povinnosti stanovené LZ, a ohrožoval tak nadále 

existenci lesa a lesy sousední, OSSL by rozhodl o nezbytných opatřeních k odvrácení 

hrozícího nebezpečí ve smyslu § 57 LZ. 

K uložení nápravných opatření dochází také na základě zmocnění v zákoně  

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

ČIŽP na základě zmocnění v ust. § 3 je oprávněna uložit opatření k odstranění a nápravě 

nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, zjištěných při kontrole. 

 

Co se týká škody, vlastníkovi lesa vyplývají povinnosti primárně z občanského 

zákoníku, sekundárně z lesního zákona. Dřívější právní úprava škody byla zcela 

jednoznačná. Obecným předpisem úpravy škody je občanský zákoník. Zákoník  

č. 40/1964 Sb. upravoval škodu v ust. § 415 („každý je povinen počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“), kde 

tedy přímo bylo zmíněno životní prostředí. Nový občanský zákoník č. 89/2012 se ke 

škodě zmiňuje v ust. § 2894 („povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost 

k náhradě újmy na jmění (škody)“. Pokud zákon zvlášť stanoví, je škůdce povinen 

nahradit škodu bez ohledu na své zavinění. 

Ustanovení § 22 LZ úpravu škody nenahrazuje, ale pouze doplňuje a konkretizuje 

ustanovení občanského zákoníku. Je tomu zejména v případech, kdy by se vlastník lesa 

mohl odpovědnosti za škodu zprostit, a to zejména v případě, kdy vlastník lesa prokáže, 

„škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu nebo 

vlastním jednáním poškozeného“. To lze považovat jako za jeden z hlavních důvodů 
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proč je v lesním zákoně úprava povinnosti předcházet škodám zaměřena na jiné osoby 

než vlastníky lesa, i když mohou mít zvolená opatření dopad i vlastníky, zejména půjde-

li o opatření ukládaná podle § 22 odst. 2 zákona.
 169 

Vlastník lesa je ze své činnosti odpovědný. Odpovědnost za způsobenou škodu 

je promítnuta v ustanovení § 55 LZ. OSSL může vlastníku uložit pokutu až do výše 1 

000 000 Kč za činnosti vyjmenované v odstavci prvním (tj. způsobení značné škody na 

lese úmyslnou činností, odnětí PUPFL bez rozhodnutí OSSL, neoprávněná těžba  

v množství překračujícím 3m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok), pokutu až do výše 100 

000 Kč za činnosti vyjmenované v odstavci druhém (tj. za činnosti nepovolené nebo 

zakázané, neplnění opatření k ochraně lesa, překročení schválené decenální výše těžby). 

Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se OSSL dověděl 

o porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 

OSSL přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního chování. 

Pokud vlastník lesa nesplní povinnosti stanovené LZ a ohrožuje tím existenci 

lesa a lesy sousední, přičemž sankce podle § 55 jsou neúčinné, aplikuje se na tento 

případ ust. § 57 LZ, tedy že OSSL rozhodne o nezbytných opatřeních k odvrácení 

hrozícího nebezpečí. Ta jsou zpravidla uložena rozhodnutím OSSL, v praxi je však 

takový postup zdlouhavým, náročným a neefektivním.  

8.4 Odpovědnost za ekologickou újmu v lese 

 

Odpovědnost za ekologickou újmu v lese definuje zákon č. 17/1992 Sb.,  

o životním prostředí v ustanovení § 10 jako ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí 

ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb  

a procesů v důsledku lidské činnosti. V § 27 a § 28 téhož zákona, zabývajících se 

odpovědností za porušení povinností při ochraně životního prostředí, je stanoveno, že 

„každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním 

způsobí 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. Způsob výpočtu ekologické 
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 DROBNÍK Jaroslav, DVOŘÁK Petr. Lesní zákon, komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010 str. 71 
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újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis.“ Primárně tedy každý, kdo způsobí 

ekologickou újmu poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním 

jednáním, musí v prvé řadě přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části 

obnovit. Tuto obnovu lze též označit latinskou terminologií restitutio in integrum. 

Pokud obnova není možná či účelná, musí původce nahradit ekologickou újmu 

jiným způsobem, tedy zabezpečit kompenzační plnění např. náhradní výsadbu. 

V případě, že není náhradní plnění možné, je původce povinen nahradit tuto újmu 

v penězích. Přitom se však souběh těchto náhrad nevylučuje a nejsou tímto ustanovením 

dotčeny ani obecné předpisy o odpovědnosti za škodu a její náhradě.  

O uložení povinnosti (k naturální restituci, naturální nebo pekuniární kompenzaci) 

rozhoduje příslušný OSS. Za poškozování ŽP může OSS uložit pokutu. Výše pokuty se 

liší v závislosti na tom, zda právnická, či fyzická osoba oprávněná k podnikání při své 

činnosti ekologickou újmu způsobila
170

, či neučinila opatření k nápravě, či neupozornila 

OSS. 
171

 O uložení povinnosti (k naturální restituci, naturální nebo pekuniární 

kompenzaci) rozhoduje příslušný orgán státní správy. Oprávněným ze způsobené 

ekologické újmy je stát.  

 

Ekologickou újmu definuje také zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 

újmě a o její nápravě (zákon o ekologické újmě). Jedná se o speciální právní předpis 

vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, proto se v případech a v rozsahu, na 

které dopadá tento zákon, neuplatní ustanovení upravující odpovědnost za ekologickou 

újmu v zákoně o životním prostředí.  

Pojem ekologické újmy je v zákoně definován jako nepříznivá měřitelná změna 

přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo 

nebo nepřímo. Je možné ji vztáhnout ve smyslu tohoto zákona na případy ekologické 

újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo 

přírodních stanovištích (samotné poškození lesa může být kvalifikováno jako 

ekologická újma na chráněných druzích planě rostoucích rostlin nebo přírodních 

stanovištích ve smyslu ust. § 2 písm. a), bod 1 výše uvedeného zákona)
172

, která má 
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  až do výše 1 000 000,- Kč, viz ust. § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
171

  až do výše 500 000,- Kč, viz ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
172

 STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě s 

komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. 
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závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany 

takových druhů nebo na podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních, která má závažný nepříznivý účinek na 

ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, či 

jako změnu na půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na 

lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů 

nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.
 173

 

Odpovědnost za ekologickou újmu ve smyslu zákona o ekologické újmě spočívá 

v povinnosti původce provést nápravná opatření, resp. uhradit jejich provedení 

v případě, kdy je zabezpečil příslušný úřad. Na základě § 8 zákona o ekologické újmě 

má řízení o uložení nápravných opatření zahájit příslušný správní orgán
174

 ex officio, 

jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické 

újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik.  

Řízení podle zákona o ekologické újmě možné zahájit rovněž na žádost fyzické 

nebo právnické osoby, která je ekologickou újmou dotčena nebo u níž je takové dotčení 

pravděpodobné. Zatímco v případě „podnětu“ není na zahájení řízení právní nárok,  

v případě „žádosti“ je řízení zahájeno automaticky dnem, kdy žádost dojde věcně  

a místně příslušnému úřadu. V důsledku toho je pak možné domáhat se, aby správní 

orgán vydal ve lhůtě rozhodnutí, a v případě, že je žádost zamítnuta se proti takovému 

negativnímu rozhodnutí odvolat nebo jej napadnout správní žalobou. Žádost musí být 

doložena relevantními informacemi a údaji, ze kterých je patrné, že došlo k ekologické 

újmě nebo taková újma bezprostředně hrozí. 

Samotné nápravě ekologické újmy se věnuje příloha č. IV zákona o ekologické 

újmě, podle níž se stanoví společný rámec, podle kterého se vybírají nejvhodnější 

nápravná opatření k zajištění nápravy ekologické újmy na zmíněných přírodních 

stanovištích. Nápravy ekologické na přírodních stanovištích je dosahováno 

prostřednictvím obnovy životního prostředí zpět do jeho základního stavu pomocí 

primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy, kde: 

                                                                                                                                               
podle právního stavu platného k 1.2. 2009. Praha: Leges, 2009, 333 s. Komentátor. ISBN 978-808-7212-

073. str. 177 
173

  § 2 písm. a) zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
174

  Česká inspekce životního prostředí (resp. správy národních parků nebo chráněných krajinných oblastí 

na těchto územích) 



 

 88 

a) „primární" náprava je nápravné opatření, které vrací poškozené 

přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce do základního stavu nebo 

směrem k tomuto stavu, účelem primární nápravy je obnovit poškozené 

přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce zpět do základního stavu 

nebo směrem k tomuto stavu; 

b) „doplňková" náprava je nápravné opatření přijaté v souvislosti  

s přírodním zdrojem nebo jeho funkcemi, jehož důvodem je skutečnost, 

že primární náprava nevedla k plné obnově poškozených přírodních 

zdrojů nebo jejich funkcí; 

c) „vyrovnávací" náprava je akce učiněná s cílem vyrovnat přechodné 

ztráty na přírodních zdrojích nebo jejich funkcích, ke kterým dochází ode 

dne, kdy došlo k ekologické újmě, a je to akce, která probíhá, dokud 

primární náprava nedosáhne svého plného účinku; 

d) „přechodné ztráty" jsou ztráty, které jsou výsledkem skutečnosti, že 

poškozené přírodní zdroje anebo jejich funkce nejsou schopny plnit svou 

ekologickou úlohu nebo poskytovat služby ostatním přírodním zdrojům 

nebo veřejnosti do té doby, dokud primární nebo doplňková opatření 

nedosáhnou účinku. Tyto ztráty neobsahují finanční vyrovnání veřejnosti.
 

175 

Zákon o ekologické újmě se v části druhé věnuje též změně jednotlivých zákonů, 

lesnímu zákonu konkrétně  v ust. § 26, kterým doplňuje § 51 LZ. Lesní zákon v ust.  

§ 51 stanovil, že součástí výkonu státní správy lesů je dozor nad dodržováním lesního 

zákona a právních předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Orgány státní 

správy lesů současně dozírají, zda vlastníci, popřípadě nájemci lesů hospodaří podle 

schválených plánů nebo převzatých osnov. V případě zjištění nedostatků jsou orgánem 

ukládána opatření k jejich odstranění či opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich 

funkcí. V případě hrozící škody jsou tyto orgány oprávněny rozhodnout o omezení nebo 

zastavení výroby či jiné činnosti v lese až do doby odstranění nedostatků nebo jejich 

příčin. Konkrétní souvislost lesního zákona se zákonem o ekologické újmě dokresluje 

znění ust. § 58 odst. 4, doplněný zákonem o ekologické újmě, kdy se výše uvedená 

opatření neužijí, a sice pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích vydáno 
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  Příloha č. IV. zákona č. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
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nápravné opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě, které je dostatečné  

k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich 

funkcí. Zahájené řízení o uložení opatření se přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické 

újmy na lesích zahájeno řízení o uložení nápravných opatření podle zákona  

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. 
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9. Závěr 
 

Les a lesní prostředí jsou ve své podstatě důležitým, nenahraditelným 

ekosystémem v lokálním i globálním měřítku. Les plní mnoho důležitých ekologických 

funkcí, především je hlavním producentem kyslíku, vznikajícím při fotosyntéze, lesy 

slouží k zachování biodiverzity, kořeny stromů zpevňují půdu, čímž ji chrání proti erozi. 

Les má i významnou retenční schopnost. Konečně je domovem a útočištěm lesní zvěře 

včetně mnoha ohrožených druhů živočichů.  

 

 V předkládané diplomové práci jsem se zabývala především právy  

a povinnostmi vlastníka lesa. V textu jsem se pokusila shrnout nejdůležitější práva  

a povinnosti do uceleného výčtu, dále jsem se zabývala vymezením aspektů 

souvisejících s tímto tématem, zejména vymezením základních pojmů, vlastnictvím 

lesa, odpovědností v ochraně lesa, jakož i omezeními vlastníka lesa a náhradami za ně 

plynoucími z lesního zákona a dále též z ostatních právních předpisů práva životního 

prostředí, zejména vodního zákona, zákona o myslivosti, zákona o ochraně přírody  

a krajiny, zákona o předcházení ekologické újmě aj., napomáhajících k jeho ochraně  

a neodmyslitelně souvisejících s tímto tématem. 

 

Kromě úvodu a závěru je předkládaná práce členěna do sedmi kapitol. V druhé 

kapitole se okrajově věnuji historii právní úpravy lesního hospodářství. Třetí kapitola je 

věnována lesům na území České republiky z hlediska jejich kategorizace, tj. členění na 

lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Ve čtvrté kapitole jsem se 

zaměřila na vymezení jednotlivých základních pojmů, úzce souvisejících se zadaným 

tématem jako je les, funkce lesa, lesní porosty, hospodaření v lese, ochrana lesa, aj. Do 

této kapitoly jsem se rozhodla zařadit také otázky v souvislosti s oplocením lesa. Pátá 

kapitola je věnována vlastnictví lesa, vlastnickému právu a jeho omezení, možnostem 

náhrad. Šestá a sedmá kapitola jsou jádrem této práce, neboť jsou věnovány samotnému 

tématu práce, tedy povinnostem a právům vlastníka. S povinnostmi a právy je spojena 

odpovědnost za jejich porušení a sankce, kterým je věnována celá kapitola osmá.  
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Hlavním cílem této práce bylo zaměřit se na povinnosti a práva vlastníka lesa, 

které mu ze zákona vyplývají při hospodaření v lese, při inventarizaci lesů, zejména pak 

při obnově a výchově lesních porostů, a s tím související povinnosti při vedení evidence 

reprodukčního materiálu lesních porostů. Neméně důležitými jsou také povinnosti 

vlastníka při těžbě a lesní dopravě. Povinnosti vlastníka lesa jsou upraveny primárně 

lesním zákonem, sekundárně ostatními složkovými předpisy. S jednotlivými 

povinnostmi jsou spojena práva vlastníka. Práva vlastníka lesa se vztahují zejména  

k poskytování náhrad a příspěvků, uvedených v kapitole 5.1.2. Při srovnání kapitoly 

šesté a sedmé je zřejmý nepoměr co do počtu práv a povinností a může se tedy zdát, že 

vlastnictví lesa není pro vlastníka jen přínosem, mnohdy je spíše přítěží ať už z důvodu 

zmíněných povinností, či starostí a prací, hospodařením, které s lesem jako takovým 

má, a to od počátku výsadby až po konečné smýcení porostů. Vzhledem k výše uvedené 

skutečnosti co do převyšujícího počtu povinností vlastníka lesa, by možná bylo 

výstižnější, kdyby tato práce byla nazvána povinnosti a práva vlastníka lesa. 

 Jako budoucí vlastník lesa jsem se snažila v této práci zaměřit na nejpodstatnější 

aspekty lesního zákona, s nimiž se každý vlastník lesa může při své činnosti setkat. Při 

vypracování práce jsem docílila utříbení a prohloubení mých dosavadních znalostí  

a narazila jsem na několik zajímavých postřehů. 

Při seznámení se s nástroji státní lesnické politiky, zejména s Národním 

lesnickým programem mně přišlo až zarážející, že se jedná ve své podstatě o nezávazný 

dokument, na jehož základě jsou zřízenou Koordinační radou NLP vypracovávány  

a navrhovány konkrétní realizace formulovaných cílů v programu. Závěry skupin jsou 

přijímány konsenzuálně, což prakticky znamená, že pro přijetí návrhů vzešlých  

z expertních skupin je zapotřebí souhlasu všech členů Rady s navrženým textem.  

V případě, že jeden z členů Rady s návrhem nesouhlasil, byl návrh odmítnut. Takto 

vzešlých návrhů z tohoto procesu nebylo mnoho, když navíc v mnoha případech měly 

pouze doporučující charakter. Podle mého názoru, několikaletá práce Rady a expertních 

skupin, podílejících se na vypracování, postrádá smysl z důvodu zmíněného 

doporučujícího charakteru, přičemž o financování NLP se ani nezmiňuji. 
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Výtku bych měla rovněž k ustanovení co do sankcí, udílených za porušení 

ustanovení LZ. Při vypracování podkapitoly o náhradách jsem narazila na ust. § 34 LZ, 

o lesní dopravě, konkrétně v odstavci 3. Vlastník lesa je oprávněn užít pro účel lesní 

dopravy cizího pozemku k lesní dopravě za náhradu. Zákon se zmiňuje o dohodě mezi 

konkrétními vlastníky, zmiňuje se také o dalším způsobu řešení, tedy rozhodnutím 

OSSL. V daném ustanovení se však nezmiňuje a ani neodkazuje na situaci, když by 

vlastník lesa užil k lesní dopravě cizího pozemku, aniž by se předem dohodl s jeho 

vlastníkem. Podle mého názoru by bylo mnohem přehlednější, pokud by sankce za užití 

pozemku bez povolení, či bez rozhodnutí OSSL byly v tomto ustanovení alespoň 

zmíněny, nebo naopak by toto ustanovení mělo být změněno či vypuštěno. Vzhledem 

k tomu, že se lesní doprava týká každého lesního pozemku, zjišťovala jsem, zda v praxi 

skutečně dochází ke zmíněným náhradám za užití cizího pozemku. Odpovědí na tuto 

otázku je, že k náhradám dochází zřídkakdy, mnohdy je náhrada dokonce nemožná. 

Vezměme si příklad, kdy doprava vytěženého dřeva vede přes desítky pozemků jiných 

vlastníků. Je otázkou, jaké výše by ve výsledku tato náhrada dosáhla. Toto ustanovení 

bych pozměnila tak, že vlastník lesa nebo osoba provádějící činnost v zájmu vlastníka 

jsou oprávněni v odůvodněných případech na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu a 

ve vhodné době užívat cizích pozemků. V případě vzniklých škod jsou tyto osoby 

povinny obnovit původní stav, či odpovědné nahradit způsobenou škodu podle 

zvláštních předpisů. 

Další výtku bych směřovala k ust. § 20 LZ. Uživatelé lesa jsou při obecném 

užívání limitováni zákonem. Zákazy činností v lesích jsou upraveny v ust. § 20 LZ, tj. 

zákaz rušení klidu a ticha, provádění terénních úprav, sběr semen lesních dřevin, 

poškozování lesa, vjezd s motorovými vozidly. Vlastník lesa může z uvedených zákazů 

povolit výjimku. Tato úprava se mi jeví jako poněkud nešťastná, či nešťastně 

formulovaná. Z hlediska ochrany lesa je třeba upravit zakázané činnosti. Jak tedy může 

vlastník lesa povolit výjimku? Jsou mu stanoveny meze? Vezměme si příklad jízdy 

čtyřkolek v lese. Jak může vlastník lesa povolit vjezd motorových vozidel do lesa?  

Vlastník lesa je sice limitován právy ostatních vlastníků, která nesmí být narušena, 

avšak může se jednat o jeden lesní pozemek velkého rozsahu, v němž by motorkáři 

nezasahovali do práv jiných vlastníků. Dozajista by však ničili lesní cesty, nálety 

semenáčků, rušili by klid v lese, lesní zvěř. Toto oprávnění by vlastníkovi lesa mělo být 
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odejmuto a napříště by o něm měl rozhodovat pouze OSSL. Ne každý vlastník lesa má 

kladný vztah k přírodě, nemusí si vůbec uvědomovat, jakých škod by se mohl 

povolením výjimek dopustit.  

Nesrozumitelnost lesního zákona dokresluje také soudní judikatura řešící např. 

problematiku ustanovení § 20 LZ. Myslím si, že většina vlastníků lesa nedisponuje 

právními znalostmi v oblasti lesního zákona, zejména souvislostmi § 20 a § 37 LZ a při 

udílení výjimky zjišťuje soulad svého jednání se zákonem, nikoliv judikaturou.  

Nejvyšší správní soud se ve své praxi již několikrát zabýval těmito 

ustanoveními. V odůvodnění svého rozsudku ze dne 11. 1. 2007, č. j. 2 As 67/2005-64 

NSS konstatoval, že dle ustanovení § 32 odst. 7 zákona o lesích nelze les oplotit  

z důvodů vlastnických nebo účelově zaměřených k omezení obecného užívání lesa; 

jedná se o ustanovení omezující primárně vlastníka lesa. „Ustanovení § 20 odst. 4 

zákona o lesích, umožňující vlastníku lesa povolit výjimku ze zákazu stavění oplocení 

 v lese, je nutno chápat ve spojení s ustanovením § 32 odst. 7 zákona o lesích, tedy je 

možno výjimku udělit jen v zákonem stanovených případech, a to k vybudování lesní 

školky, k ochraně lesních porostů před zvěří, oplocení obor a k farmovému chovu zvěře. 

Obě citovaná ustanovení nelze vidět izolovaně, protože jinak by bylo možno dojít  

k absurdnímu závěru, že vlastník lesa sice není oprávněn oplotit les např. z důvodu 

zamezení obecného užívání lesa, avšak mohl by povolit postavení takového plotu 

nájemci.“
 176

 

V praxi také dochází k tomu, že vlastník lesa udělí nájemci lesa výjimku, na 

jejímž základě je nájemce zmocněn k zákonem zakázané činnosti ve svém vlastním 

zájmu. V případě zjištění této činnosti správním orgánem vznikne spor, v němž správní 

orgán uloží nájemci povinnost odstranit protiprávní stav. Nájemce však v uložené 

povinnosti spatřuje zásah do jeho práv tím, že bylo porušeno jeho právo činit, co není 

zákonem zakázáno, zaručené článkem 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále 

jen "Listina") a právo na spravedlivý proces podle článku 36 Listiny, což bývá hlavní 

součástí výroku v žalobách a následně kasačních stížnostech. Spor může dospět až do 

fáze, kdy dojde k podání ústavní stížnosti a celý spor přechází k Ústavnímu soudu 

jakožto orgánu ochrany ústavnosti. Ten se zpravidla ztotožňuje s názory obecných 

soudů, přičemž stížnost neshledá důvodnou a zamítne ji jako nepřípustnou.  

                                                 
176

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2007, č. j. A As 67/2005-64 
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Co se týká samotného lesního zákona, myslím si, že jeho jednotlivá ustanovení 

by měla být více prohloubena, zákon by měl být obsáhlejší, možná i přehlednější. 

Rovněž by neměl být zastaralý a měl by se více zabývat aktuálními potřebami moderní 

doby. Podle mého názoru by měl být přísnější, postihovat stejnou měrou všechny 

vlastníky lesa bez ohledu na plochu, kterou vlastní. Zákon jako takový obsahuje 64 

ustanovení, přičemž v některých z nich odkazuje na jiné zákony, prováděcí předpisy, 

vyhlášky, které však dosud nevstoupily v platnost. Pokud by byla právní úprava 

jednoznačnější, myslím si, že by soudy nemusely být tolik zatěžovány. 
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SUMMARY 
 

Name of the thesis:  Rights and duties of a forest owner 

 

 Forest is the most important, irreplaceable ecosystem at local and global (scale) 

view. Forest performs many important ecological functions such as production of 

oxygen, preservation of biodiversity, protection against erosion. Forest has also  

a significant retention capacity and finally, forest is the home and refuge for forest 

wildlife, including many endangered species. 

The main purpose of this thesis was to summarize the most important rights and 

duties of a forest owner into a complete enumeration as well as the aspects related to the 

topic like basic terminology used in the thesis, the ownership of the forest owner, 

restrictions of the forest ownership, liability and the related sanctions. The purpose was 

also to point out the current legislation problems of this topic. The Czech Republic 

provides the rights and duties of a forest owner in particular through the Act No. 

289/1995 Coll., the Forest Act. 

The thesis consists of nine chapters, where the first one belongs to the 

introductory, and the last one belongs to the summary. Chapter two deals a bit with the 

history of the legislation of the Forest law. In the third chapter I mentioned some 

information about forest categorisation. Chapter four defines basic terminology. Chapter 

five deals with the term ownership and also restrictions of forest property. Chapter six is 

subdivided into eight parts. Each part includes special duty, which must be followed by 

owners, such as duties dealing with forest management, duties within forest inventory, 

etc. Chapter seven presents the rights of a forest owner. Chapter eight is focused on the 

owners liability. This chapter includes the state authority and state supervision over 

adherence the duties. If the forest owner is inactive, he is punished by law.  

I personally think, that czech Forest Act offers us legal regulation on a good 

level, however there are some drawbacks, which should be improved, for example 

punishing people damaging forest – I think the sanctions should be bigger and more 

enforceable.  
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ABSTRACT 
 

Rights and duties of the owner of the forest 

 

This diploma thesis deals with the legal regulation of rights and duties of forest 

owner and defines the basic terms related to this topic.  

The thesis consists of seven parts, whereas chapter one is introductory and chapter 

nine is conclusion. Chapter Two deals with the basic information of the history of the 

forest legislation. Chapter Three pays attention on the forest in the Czech republic and 

provides a describtion of different forest types located in our territory. Chapter Four 

provides legal definitions of basic terminology. Chapter Five mentions the ownership of 

forest owners and restrictions of their property rights. The main attention is paid to 

chapter Six and Seven, which include a summary of the most important rights and 

duties with which the forest ownership is undoubtedly associated. Chapter Eight deals 

with the liability of forest owner and sanctions, that may be required. 

The aim of my thesis is to focuse on rights and duties of forest owner within forest 

inventory etc. The main source of this work is the Forest Act. 
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ABSTRAKT 
 

Práva a povinnosti vlastníka lesa 

 

Diplomová práce se zabývá právní úpravou práv a povinností vlastníka lesa, stejně 

tak 

i definováním základních pojmů s tímto tématem souvisejících.  

Předkládaná práce sestává ze sedmi částí, přičemž část první je věnována úvodu, 

část devátá závěru. Část druhá pojednává o historii právní úpravy lesního hospodářství. 

Část třetí je věnována lesům České republiky a kategorizaci jednotlivých druhů lesa v 

České republice. Část čtvrtá poskytuje zákonné vymezení základních pojmů jako 

například les, vlastnictví lesa, ochrana lesa, hospodaření v lese, odpovědností vlastníka 

lesa. V části páté je v předkládané práci zmíněno vlastnictví lesa. Hlavní pozornost 

věnována části šesté a sedmé, v níž je zachyceno jádro práce, tedy souhrn těch 

nejpodstatnějších povinností a práv, s nimiž je vlastnictví lesa spjato. Část osmá 

věnována odpovědnosti za jejich porušení a sankce, které je možné za takové porušení 

udělit. 

Cílem této práce je zaměřit se na povinnosti a práva vlastníka lesa při hospodaření 

a dalších činnostech v lese. Hlavním pramenem této práce je lesní zákon. 
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