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ZÁKLADNÍ PRVKY ODHALOVÁNÍ, PROVĚŘOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ 

TRESTNÉHO ČINU POŠKOZOVÁNÍ LESA PODLE § 295 TRESTNÍHO 

ZÁKONÍKU Z POHLEDU ZNALCE 

BASIC ELEMENTS OF DETECTION, EXAMINATION AND INVESTIGATION OF 

THE CRIME RELATED TO FOREST DISTURBANCES WITH RESPECT TO § 295 

OF THE CRIMINAL CODE  FROM THE PERSPECTIVE OF AN EXPERT 

Adam Cach66 

ABSTRAKT: 

Trestná činnost páchaná na životním prostředí, zvláště pak na lesních porostech, je stále 

aktuální problematikou, která má v posledních letech vzrůstající tendenci. Je vhodné, aby 

soudní znalec příslušného oboru, jemuž orgány činné v trestním řízení zadávají posudky, byl 

seznámen se základními postupy, které činí policie při odhalování, prověřování a vyšetřování 

trestných činů poškození lesa dle § 295 trestního zákoníku. Předložené trestní spisy musí 

obsahovat relevantní skutečnosti, které tvoří podklad pro zpracování znaleckého posudku.  

ABSTRACT: 

Crimes which are commited against the environment, mainly against forest stands, are still 

actual and, in dead, in last decades with increasing tendency.  It is appropriate that a forensic 

expert the field of study, which authorities active in criminal proceedings entered report, was 

familiar with the basic procedures that make the police in detecting, examining and 

investigating crimes forest damage according to § 295 of the Criminal Code. Criminal files 

submitted must contain the relevant facts which form the basis for preparing an expert report. 
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1 ÚVOD 

 Znalecká činnost v oblasti poškozování životního prostředí, konkrétně lesních porostů, 

je ovlivňována mnoha faktory, které proces znaleckého dokazování v případech s kriminální 

podstatou značně znesnadňují. Zpravidla se jedná o delší dobu, která uplynula od spáchání 

trestného činu nebo jejího zjištění. Z tohoto důvodu je důležité, aby policejní orgány v rámci 

operativně pátracího šetření zaevidovali všechny relevantní náležitosti pro případ, že bude 

později požadován znalecký posudek.  

 Z pohledu policejních orgánů ovlivňuje vyšetřování této trestné činnosti (Poškození 

lesa - § 295, Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.) mnoho negativních faktorů. V Metodickém 

doporučení při odhalování, objasňování a vyšetřování trestného činu poškození lesa podle § 

295 trestního zákoníku (2012) je např. uvedeno: využívání právnických osob, jejich 

statutárními zástupci jsou osoby z řad tzv. „bílých koní“; obtíže při dokumentování finančních 
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toků od koupě pozemku do prodeje dřevní hmoty; ekonomické limity policejních orgánů při 

zajišťování odborných vyjádření a zadávání znaleckých posudků; vytíženost specialistů 

životního prostředí na jednotlivých územních odborech Krajských ředitelství policie při 

plnění úkolů z oblasti jiných problematik hospodářské kriminality.  

2 POSTUPY PŘI PROVĚŘOVÁNÍ TRESTNÉHO ČINU POŠKOZENÍ 

LESA PODLE § 295 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU 

 Podaří-li se policejním orgánům při prověřování trestného činu shromáždit dostatečné 

množství důkazů, následuje zahájení trestního stíhání (§ 160 Zahájení trestního stíhání, Zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním [trestní řád]).  

 Mezi nejčastější trestné činy páchané na lesních porostech patří nezákonná těžba. Dle 

metodických doporučení pro Policii ČR (Plesl in Metodické doporučení při odhalování, 

objasňování a vyšetřování trestného činu poškození lesa podle § 295 trestního zákoníku, 

2012) je vhodné, aby samotné prověřování ilegální těžby bylo provedeno v několika směrech 

současně. První okruh zájmu ověřování je zaměřen na zdokumentování plochy nezákonné 

těžby; druhu, množství a stanovení ceny vytěženého sortimentu dříví; stanovení ekologické 

újmy, což je pro znalce z hlediska legislativních předpisů velkým problémem; vyčíslení 

nákladů na obnovu lesního porostu.  

 Druhý okruh obsahuje skutečnosti blízké znalcům v těchto oborech a spočívá v 

provedení dokumentace listinných důkazů od příslušného úřadu k vlastníku lesa, tj. zajištění 

dokladů týkajících se vlastnictví lesního porostu, podání žádosti popř. vydání povolení k 

těžbě, převzetí hospodářského plánu a zajištění dokladů o zvolení nebo ustanovení odborného 

lesního hospodáře. 

 V dalších souběžně probíhajících fázích, tj. v rámci třetího okruhu skutečností, je 

nutné zajistit vysvětlení a provedení výslechu od skupiny osob, které mýtní těžbu prováděly, 

nebo k těžbě poskytly technické prostředky, dále pak přepravce (včetně řidičů), kteří 

prováděli převoz vytěženého dříví, odběratele dříví, respektive všechny smluvní partnery. Je 

také nezbytné zjistit případné svědky a všechna motorová vozidla, která se v lokalitě v době 

vyznačování těžby, těžebního zásahu, soustřeďování a odvozu dříví pohybovala. 

 Při prověřování trestného činu poškození lesa je dále nutné zajistit tzv. listinné důkazy, 

např. smlouvy majitele lesního pozemku s těžaři o provedení práce; fakturace a způsob platby 

těžařům za provedenou práci, pronájem těžební techniky, přepravu apod. Součástí tohoto 

okruhu je i provedení finančního šetření k podezřelým osobám, z čehož lze zjistit toky 

finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti, důkazy objasňující role jednotlivých 

osob v průběhu páchání trestné činnosti atd. 

 Podstatnou část činností spjatých s prověřováním výše uvedených trestných činů tvoří 

tzv. lustrace v informačních systémech k zájmovým osobám. Myšleno je prověření a 

vyhledání osob v informačních systémech, které jsou účastny prověřování a dopustily se v 

minulosti trestného jednání.  

3 ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYHOTOVENÍ ZNALECKÝCH 

POSUDKŮ, POPŘÍPADĚ ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ  

 Díky spolupráci Policie ČR s institucemi (Česká inspekce životního prostředí, 

Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká unie soudních 

znalců v lesním hospodářství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů apod.), které jsou činné v 
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oblasti lesního hospodářství a ochrany lesa, jsou policisté systémově seznámeni s potřebnými 

kroky pro zajištění vhodných podkladů pro vyhotovení znaleckých posudků, popřípadě 

odborných vyjádření. Plesl (Metodické doporučení při odhalování, objasňování a vyšetřování 

trestného činu poškození lesa podle § 295 trestního zákoníku, 2012) dodává, že v rámci 

prověřování a následného vyšetřování se policejní orgán ve většině případů neobejde bez 

provedení odborného vyjádření, respektive vyhotovení znaleckého posudku. Z tohoto 

hlediska jsou nenahraditelné skutečnosti, patřící k zásadním podkladům pro práci, jedním ze 

stěžejních materiálů pro práci odborného pracoviště nebo znalce, skutečnosti, 

zadokumentované při ohledání místa činu. Při provedení tohoto úkonu, i s ohledem na jeho 

neopakovatelnost, by měl být dodržen postup, který by měl být řádně zaznamenán v protokolu 

o ohledání místa činu s patřičnou dokumentací (fotografie, videozáznam). 

 Dle metodických pokynů je policistům doporučeno, aby v prvé fázi jasně určili a 

identifikovali místo činu (katastrální území, číslo parcely), zaevidovali pařezy všech 

vytěžených stromů (očíslování, průměr, dřevina), zaměřili velikosti vzniklé paseky v 

souřadnicích GPS a následně použili software pro stanovení přesné výměry (zde je nutné 

dodat, že v případě maloplošných sečí nemusí být souřadnice GPS zcela přesné).  Dále pak 

zaměřili vzdálenosti na jasné orientační body v terénu (na sousední porosty, lesní cestu, 

křižovatku apod.). Při vytváření fotodokumentace je nutné zachytit reálnou podobu 

vytěženého porostu (měřítko výšky, kvalita porostu, zdravotní stav pařezů, parametry vedení 

řezů při kácení stromu atd.). Po provedení ohledání místa činu je vhodné doplnit spis o 

lokalizaci vytěžené plochy na podkladu pozemkové mapy a označit příslušné parcely, včetně 

výpisu vlastníků.   

 Nejvhodnějším řešením je přítomnost znalce, popřípadě odborníka z oboru lesního 

hospodářství a ochrany přírody, při samotném provedení ohledání místa činu, respektive v co 

nejbližší době po zahájení prověřování trestného činu. Nejčastěji se jedná o situace, kdy např. 

proběhla těžba v různých druzích porostu, na pozemcích více majitelů, ve zvláště chráněných 

územích, při vzniku rozsáhlých škod na životním prostředí apod.   

 V případě znalce je ale jeho faktická účast již na samotném začátku případu při 

provedení ohledání problematická jak z hlediska jeho okamžité dosažitelnosti, tak i z hlediska 

finančního. Avšak zajištění přítomnosti odborného pracovníka příslušného inspektorátu České 

inspekce životního prostředí, odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností, 

správce chráněného území apod., by nemělo být neřešitelným problémem. Přítomnosti 

odborníka (znalce) již při provedení ohledání místa činu lze využít i ke konzultaci, zda bude 

třeba v předmětné věci provádět další znalecké zkoumání, či pro potřebu trestního řízení bude 

dostačující vyhotovení odborného vyjádření. (Plesl in Metodické doporučení při odhalování, 

objasňování a vyšetřování trestného činu poškození lesa podle § 295 trestního zákoníku, 

2012) V těchto chvílích je vhodné, aby policista alespoň telefonicky konzultoval danou 

problematiku s příslušným znalcem.  

 Přítomný odborník může v rámci své činnosti na místě upozornit na důležité 

skutečnosti, stopy a detaily, jejichž zadokumentování by policejní orgán nemusel považovat 

za podstatné. Otázku rozhodnutí, zda bude v předmětné věci vyžádáno vypracování 

odborného vyjádření nebo zda bude vydáno opatření o přibrání znalce, je třeba řešit v rámci 

plánu prověřování přednostně, neboť les je živý organismus. Je si třeba uvědomit, že v 

případě potřeby doplnění šetření na místě činu, vypovídací schopnost potřebných stop s 

uplynulým časem výrazně klesá.  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXIII .  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2014 

 321 

 V Tab. 1 lze pro představu shlédnout počet přibraných znalců v řízení vedeném pro 

spáchání trestného činu poškození lesa (§ 295, zákon č. 40/2009 Sb.) za období od roku 2010 

do roku 2012, včetně počtu odborných vyjádření. Je zřejmé, že více jak polovina (cca 53%) 

případů byla řešena bez odborného vyjádření či znaleckého posudku. Tabulku by bylo vhodné 

doplnit o úspěšnost řešených případů a vyhodnotit tak závislost objasněnosti ve vztahu 

k počtu přibraných znalců v řízení vedeném pro spáchání trestného činu poškození lesa. 

 

Tab. 1 – Počet přibraných znalců v řízení vedeném pro spáchání trestného činu poškození 

lesa (Zdroj: Policejní prezidium České republiky) 

 

Poškození lesa 2010 2011 2012 Celkem 

Případy 8 10 16 34 

Odborné vyjádření 2 5 5 12 

Znalecké posudky  -  - 4 4 

Bez odborného vyjádření, 

znaleckého posudku 
6 5 7 18 
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