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K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku 

omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu 

 

JUDr. Miloš Tuháček, advokát specializovaný na lesní právo a ochranu přírody 

 

Úvodem 

Ustanovení § 11 odst. 3 věta první 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, stanoví: Vlastník lesa má právo na 

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

který o tomto omezení rozhodl. (zvýrazněno autorem) 

Cílem tohoto článku je: 

- popsat ústavněprávní souvislosti tohoto práva, předpoklady jeho úspěšného uplatnění a 

praktický postup při jeho uplatňování, 

- upozornit na podobnosti a rozdíly s jemu podobnými náhradovými právními instituty 

týkajícími se vlastníků lesů. 

Článek vychází z aktuální judikatury soudů, jež je autorovi zčásti známa z vlastního 

právního zastoupení klientů, a z relevantní odborné literatury.
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1 Jde zejm. o odborné stati Mgr. Tomáše Kocourka „Právní povaha náhrady za omezení hospodaření v lese“ 
z časopisu Právní rozhledy 11/2009 a obecnější článek téhož autora „Omezení vlastnického práva z důvodu 

ochrany životního prostředí“ otištěný v č. 6/2010 téhož časopisu. V rámci širší studie „Omezení vlastnického 

práva z důvodu ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů“ problematiku náhrad újmy dle § 11 odst. 3 

lesního zákona zmínil a stručně okomentoval M. Kusák v časopise České právo životního prostředí 1/2005. 

Nejsoustavněji a v nejširších (nejen právních) souvislostech se patně problematice věnuje M. Flora. 
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  STRANA 2 (CELKEM 7) 

Ústavněprávní východiska nároku vlastníků lesa na náhradu újmy 

Z hlediska možnosti a limitů omezení vlastnického práva rozhodnutími orgánů státní 

správy a jejich kompenzování jsou relevantní zejm. tato ustanovení Listiny základních práv a 

svobod (dále jen „Listina“), která je součástí českého ústavního pořádku: 

- čl. 4 odst. 4 Listiny, dle něhož při používání ustanovení o mezích základních práv a 

svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být 

zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 

- čl. 11 odst. 3 Listiny, dle něhož vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito mj. v rozporu 

se zákonem chráněnými obecnými zájmy a jeho výkon nesmí poškozovat lidské 

zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.  

- čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, dle něhož je vyvlastnění nebo nucené 

omezení vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za 

náhradu. 

- čl. 35 odst. 3 Listiny, dle něhož nikdo nesmí při výkonu svých práv (tedy vč. práva 

vlastnického) ohrožovat ani poškozovat mj. životní prostředí, přírodní zdroje a 

druhové bohatství přírody nad míru stanovenou zákonem.  

Je povinností správních orgánů i soudů při aplikaci každého „náhradového“ 

ustanovení (nejen) lesního zákona respektovat výše uvedené ústavněprávní limity. Jak 

vyplývá z judikatury,
 
měly by přitom zohlednit dvě základní hlediska přípustnosti omezení 

vlastnického práva bez náhrady, jimiž jsou: 

 

- legitimní cíl omezení vlastnického práva, 

- přiměřenost korekce vlastnických oprávnění vzhledem ke sledovanému cíli.
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2 Např. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. dubna 2009 vydaném ve věci vedené pod sp. zn. 25 Cdo 193/2007 

uvedl: „(...) Omezení těžby dřevní hmoty v takto významném lesním systému na základě lesního zákona a zákona 

o ochraně přírody a krajiny však není individuálním omezením vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 
Listiny, nýbrž představuje přípustnou korekci výkonu vlastnického práva tak, aby nad míru stanovenou zákonem 

nedocházelo k narušování jiných ústavně chráněných hodnot, jimiž jsou v tomto případě obecný zájem na 

ochraně životního prostředí a na zachování přírodního bohatství. Taková úprava, řešící jistý střet ústavně 

garantovaných principů, je v souladu s právním řádem ČR, neboť sleduje legitimní cíl, tj. ochranu lesů v 

národních přírodních rezervacích jako zvláště chráněných územích, která jsou pro svou biologickou jedinečnost 

a rozmanitost hodna přísné ochrany státní mocí. Lze zároveň dovodit, že jde o prostředek ve vztahu ke 

sledovanému cíli přiměřený, neboť (jak vyplývá ze skutkových zjištění, jejichž správnost nepodléhá dovolacímu 

přezkumu) vlastnické právo k lesům nebylo v daném případě podstatně omezeno či jeho výkon zcela vyloučen, 

bylo pouze částečně (nikoliv v celém rozsahu národní přírodní rezervace) korigováno oprávnění k těžbě dřeva.“ 
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  STRANA 3 (CELKEM 7) 

 

Lze souhlasit s tím, že oba výše citované odstavce čl. 11 Listiny umožňují, aby 

vlastnictví bylo omezeno.
3
 Z toho, že čl. 11 odst. 3 (a též čl. 35 odst. 3 Listiny) hovoří o 

zákoně, zatímco čl. 11 odst. 4 Listiny nikoliv, lze vyvodit, že omezení správními 

rozhodnutími vydanými na základě zákona by se odškodňovat nemusela,
4
 neupravuje-li 

odškodnění ovšem sám „omezující“ zákon, jak je tomu v případě v § 11 odst. 3 věty první 

lesního zákona.  

 

Předpoklady pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu újmy  

Z ustanovení § 11 odst. 3 lesního zákona lze dle názoru autora vyvodit tyto nutné 

předpoklady pro vznik nároku na náhradu újmy:  

1. rozhodnutí omezující hospodaření vlastníka v lese,
5
 

2. vznik újmy a 

3. příčinná souvislost mezi rozhodnutím ad 1) a újmou ad 2).  

ad 1): 

Omezení obsažené v rozhodnutí orgánu státní správy musí: 

- jít ve stanovení povinností vlastníka nad rámec jeho omezení upravených přímo 

zákonem, nikoliv jej pouze upřesňovat (viz již výše citované rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR č. j. 25 Cdo 193/2007 ze dne 29. 4. 2009) či deklarovat povinnosti z něj 

                                                                                                                                                               
(zvýraznil autor) Nutno ovšem upozornit, že tento rozsudek se vztahuje ke znění ZOPK účinnému do 27. 4. 2004 

tedy před jeho novelizací zákona č. 218/2004 Sb., a na nyní vzniklé právní vztahy se tedy již neuplatní. 

 
3 Shodně Flora, M.: K lesu jako předmětu vlastnictví. Lesnická práce 4/2003 

4 Viz Prchalová, J.: Úprava náhrady vlastníkům za omezování jejich vlastnických práv na úseku ochrany přírody 

a krajiny. Zpravodaj MŽP 7/98 

5 Tímto hospodařením je přitom v souladu s § 2 písm. d) lesního zákona nutno rozumět obnovu, ochranu, 

výchovu a těžbu lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa. Dle písm. d) stejného 

ustanovení se ochranou lesa rozumí činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření 
proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení, dle písm. h) se obnovou lesa rozumí soubor 

opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu, dle písm. k) se výchovou lesa rozumí opatření 

ovlivňující druhovou a prostorovou skladbu, růst, vývoj, zdravotní stav, odolnost a kvalitu lesního porostu s 

cílem zabezpečit plnění funkcí lesa; výchovou není těžba mýtní, stejné ustanovení obsahuje i definici různých 

druhů těžeb. 
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  STRANA 4 (CELKEM 7) 

vyplývající (jak vyplývá mj. z čerstvého rozhodnutí Krajského soudu v Českých 

Budějovicích č. j. 7 Co 2910/2009-884 ze dne 3. března 2010),  

- být přitom zákonné, tedy vydané na základě určitého zákonného zmocnění (lhostejno 

zda uvedeného v lesním či jiném, např. vodním zákoně), neboť jinak by byl na místě 

postup nikoliv dle § 11 odst. 3 lesního zákona, ale dle zákona č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem.
6
  

ad 2):  

Jakkoliv tento právní názor může být sporný,
7
 blíží se dle soudní judikatury 

předmětná újma dle § 11 odst. 3 lesního zákona náhradě škodě upravené v občanském 

zákoníku, neboť má majetkový charakter projevující se ve snížení (či nezvýšení) hodnoty 

majetku vlastníka lesa.
8
 Prokázání vzniku a výše újmy je vždy na vlastníkovi, a to jak před 

orgánem státní správy, tak před soudem. Nekonstituovalo-li vlastníku lesa rozhodnutí 

povinnost, ale pouze možnost cosi činit, nemůže právo na náhradu újmy dle našeho názoru 

vzniknout, neboť není naplněn právě znak příčinné souvislosti mezi rozhodnutím a újmou. 

ad 3): 

Újma musí vlastníkovi vzniknout v důsledku rozhodnutí orgánu státní správy, a 

nikoliv na základě jiné právní skutečnosti, event. v důsledku žalobcova vlastního 

rozhodnutí. Ten musí prokazovat, zda a oč by byl jeho majetek větší, pokud by k rozhodnutí 

orgánu státní správy nedošlo. Např. dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 119/2003 

ze dne 30. 6. 2004 musí žalobce prokázat, zda by nebýt rozhodnutí orgánu státní správy v 

daných lokalitách hospodařil bez omezení, tj. tak, že by dosáhl předpokládaného zisku z těžby 

dřeva.  

 

 
                                                   
6 Shodně Kocourek, T.: Právní povaha náhrady za omezení hospodaření v lese, Právní rozhledy 11/2009, str. 386 

a násl. 

7 Viz tamtéž. 

8 Nejvyšší soud proto např. citoval v jednom ze svých rozhodnutí v souvislosti s touto újmou § 442 odst. 1 

občanského zákoníku, dle něhož se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). 
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  STRANA 5 (CELKEM 7) 

Postup vlastníka při uplatňování nároku vlastníka na náhradu újmy 

Vlastník lesa může v případě způsobení újmy uplatnit nárok u orgánu, který rozhodl 

o omezení jeho lesního hospodaření, ať je jím orgán státní správy lesů, nebo např. o 

vodoprávní úřad. Na formu a obsah uplatnění nároku neklade zákon žádné formální 

podmínky, lze však konstatovat, že by měl být uplatněn písemně, být srozumitelný, určitý a 

doložený příslušnými doklady a podklady.  

 

O vzneseném nároku správní orgán nerozhoduje správním rozhodnutím. Je však na 

straně jedné vázán povinností hospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, a 

neměl by tak rozhodnout o vyplacení finanční náhrady vyšší než je nezbytně nutné. Na straně 

druhé nesmí zkrátit nároky žadatelů o finanční náhradu újmy za omezení lesního hospodaření, 

pokud se nemá vystavit možnosti být z jejich strany žalován.  

 

Postup orgánu státní správy probíhá dle jedné z následujících variant: 

 

1. Bylo-li rozhodnuto o omezení ve prospěch jiné osoby,
9
 může orgán státní správy, který 

o omezení rozhodl:  

 

- buď vlastníkovi újmu uhradit a následně případně rozhodnout o tom, že bude 

regresivně hrazena tím, v jehož zájmu o omezení rozhodl, 

- nebo rovnou uložit uhrazení vlastníkovy újmy osobě, v jejímž zájmu bylo o 

omezení vlastníka lesa rozhodnuto.  

 

2. Neexistuje-li osoba, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto o omezení vlastníka lesa, a 

žádost vlastníka lesa je odůvodněná a prokazatelná, pak by měl příslušný orgán státní 

správy náhradu újmy proplatit bez toho, aby vydával správní rozhodnutí. 

 

 

 

 

                                                   
9 Výčet těchto případů je uveden In Kocourek, T.: Právní povaha náhrady za omezení hospodaření v lese. Právní 

rozhledy 11/2009, str. 368 a násl. 
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  STRANA 6 (CELKEM 7) 

Náhrada zvýšených nákladů vlastníků lesa zvláštního určení dle § 36 lesního zákona 

 

Odlišnost rozhodování dle zvláštního „náhradového režimu“ stanoveného pro lesy 

zvláštního určení
10

 v § 36 lesního zákona oproti rozhodování o náhradách dle § 11 odst. 3 

lesního zákona spočívá v tom: 

- že o náhradě zvýšených nákladů spojených s omezením hospodaření rozhoduje ze 

zákona správní orgán, neboť ustanovení § 36 odst. 5 lesního zákona mu k tomu dává 

(na rozdíl od ustanovení § 11 odst. 3 lesního zákona) kompetenci, 

- že dle § 36 lesního zákona jsou nahrazovány zvýšené náklady spojené s omezením 

hospodaření, nikoliv újma způsobená rozhodnutím. 

 

Náhrada finanční újmy dle § 58 ZOPK 

 

Dle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění (dále jen „ZOPK“) má vlastník lesa nárok na „finanční náhradu újmy“ za 

předpokladu, že mu vznikla újma: 

 

- v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté ZOPK včetně prováděcích 

právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě, 

- z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle 

§ 4 odst. 1 nebo  

- z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle ZOPK. 

 

Orgán ochrany přírody má - jak vyplývá z § 58 ZOPK ve spojení s judikaturou
11

 -

                                                   
10 Těmito lesy jsou dle § 8 lesního zákona lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se: 

a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 

b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, 

c) na území národních parků a národních přírodních rezervací  

a dále lesy zařazené do této kategorie z důvodu, že je u nich veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního 

prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa nadřazen funkcím produkčním.  

11 V té dlouho nebylo jasno, obdobně jako v judikatuře týkající se § 11 odst. 3 lesního zákona. Bližší zájemce o 

její vývoj lze odkázat na článek M. Flory „Konečně jasno v otázce právní povahy nároku na náhradu újmy“ 

z časopisu Lesnická práce 11/2006 a vůči němu polemickou stať S. Havelkové „Otazníky kolem náhrad za 
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  STRANA 7 (CELKEM 7) 

povinnost vyplatit náhradu na základě písemného uplatnění nároku, jestliže jsou tento 

nárok a výše újmy prokázány doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku, 

což představuje shodný prvek s náhradou újmy stanovenou v § 11 odst. 3 lesního zákona. 

Rovněž platí, že nebude-li vlastníkovi náhrada újmy vyplacena, je legitimován k podání 

žaloby dle občanského soudního řádu.  

                                                                                                                                                               
ztížení lesního hospodaření“ otištěnou v časopise Ochrana přírody 6/2007. V těchto článcích řešená sporná 

kompetenční otázka se zdá být v mezidobí vyřešenou „ve prospěch“ obecných, civilních soudů – viz 

např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 7/2007-64 ze dne 11. 6. 2008. 


