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IV. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

OBECNÁ ČÁST 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1  Název 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení 

závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 

myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh nařízení vlády“). 

1.2 Definice problému 

V roce 2004 byly novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o 

rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, navýšeny finanční prostředky, které 

jsou každoročně převáděny do daňových příjmů krajů. Výše převedených finančních prostředků 

z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství byla v roce 2005 celkem 518,8 mil. Kč na zabezpečení 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích (jedná se o podporu obnovy, 

zajištění a výchovy lesních porostů do 40 let věku, podporu sdružování vlastníků lesů a podporu 

hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr, podporu ekologických a k přírodě 

šetrných technologií při hospodaření v lese, podporu mysliveckého hospodaření, podporu 

zpracování lesních hospodářských plánů a podporu ostatního hospodaření v lesích) a k 

financování mandatorních výdajů vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „lesní 

zákon“). Daňové příjmy krajů (zahrnující i část určenou k financování lesního hospodářství) od 

roku 2005 rostou, zatímco výdaje na finanční podporu lesnímu hospodářství z rozpočtů krajů 

výrazně klesají: např. v roce 2010 poskytly souhrnně kraje na finanční podporu lesního 

hospodářství 236,1 mil. Kč, v roce 2012 celkem 213,5 mil. Kč a v roce 2014 již jen 157,5 mil. 

Kč. V souboru finančních příspěvků na hospodaření v lesích, které jsou v současnosti 

poskytovány z krajských rozpočtů (tedy finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu 

lesních porostů do 40 let věku a finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

při hospodaření v lese kromě finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm 

v lesním porostu), se finanční objem těchto příspěvků snížil z 263,2 mil. Kč (v roce 2004) 

do roku 2014 o 40 %. Smyslem předkládaného návrhu je z výše uvedených důvodů návrat k 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z jednoho zdroje, rozpočtové kapitoly 

329 – Ministerstvo zemědělství. Za tímto účelem se navrhuje prostřednictvím předkládané 

novely nařízení vlády změnit poskytovatele u dvou dotačních titulů - Obnova, zajištění a 

výchova lesních porostů do 40 let věku a Ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese (s výjimkou finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví 

koněm v lesním porostu). 
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Další navrhovanou změnou je zavedení finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve 

vojenských lesích, poskytovaného Ministerstvem obrany. Návrh reaguje na skutečnost, že na 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa, které jsou objekty důležitými pro obranu státu (dále 

jen „ODOS“), nelze dostatečně realizovat hospodářské zájmy vlastníka s ohledem na specifické 

potřeby vyplývající z povahy daného majetku. Jedná se zejména o přizpůsobení pěstebních, 

těžebních či stavebních prací specifickým požadavkům Armády České republiky (zejm. na 

průjezdnost či průchodnost území), časové omezení provádění hospodářských opatření 

v lesích jen na určité období (mimo dobu cvičení), což často brání např. včasnému provádění 

nahodilé těžby či provádění mýtní těžby v nejvhodnějším období roku, a dále i o zhoršenou 

sortimentaci mechanicky poškozených kmenů. Tato omezení jsou typická pro všechny vojenské 

lesy. 

Dále se navrhuje modifikovat stávající právní úpravu tak, aby finanční podpora byla cílena 

na aktuálně definované potřeby odvětví myslivosti, jako je požadavek na časově i prostorově 

pestřejší skladbu plodin na políčcích pro zvěř, kompenzovanou zvýšením sazby finančního 

příspěvku na tuto mysliveckou činnost, či zrušení finanční podpory použití dravců v ochraně 

rostlin, kterým se v místech použití zvyšoval predační tlak dravců na drobnou zvěř.  

V neposlední řadě předkládaný návrh zavádí nabyté poznatky z aplikační praxe. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Podpora hospodaření v lesích je upravena v § 46 lesního zákona, který v odstavci 1 

vymezuje hlavní okruh finančních příspěvků, jejichž poskytováním stát podporuje hospodaření 

v lesích. V odstavci 3 je pak stanoveno, že tyto finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo 

obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy na území národních 

parků a jejich ochranných pásem, a Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy. 

V souladu s lesním zákonem tak mohou být finanční příspěvky na hospodaření v lesích 

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 a lesů chřadnoucích vinou antropogenních 

vlivů,  

e)  opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou (rekonstrukce 

nebo přeměna porostu),  

f)  opatření k zalesnění v horských polohách,  

g)  ochranu lesa,  

h)  opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,  

i)  opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při jiných mimořádných 

okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících stav lesů, přesahujících možnosti 

vlastníka lesa,  

j)  podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků 

malých výměr,  

k)  vyhotovení plánů za podmínky poskytnutí dat plánu v digitální formě pro potřeby státní 

správy lesů. 

V současné době jsou poskytovány finanční příspěvky na hospodaření v lesích uvedené 

v písm. d), k) a částečně písm. a) v rámci finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování 

dříví koněm v lesním porostu.  
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Podpora mysliveckého hospodaření je upravena v § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o myslivosti“), který v odstavci 1 

vymezuje hlavní okruh finančních příspěvků, jejichž poskytováním stát podporuje vybrané 

činnosti mysliveckého hospodaření. Finanční příspěvky tak mohou být poskytnuty zejména na 

a)  zlepšování životního prostředí zvěře,   

b)  podporu ohrožených druhů zvěře,   

c)  oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,   

d)  chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,   

e)  použití dravců v ochraně rostlin,   

f)  preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře,   

g)  ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin,   

h)  chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti.   

V současné době jsou poskytovány finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého 

hospodaření uvedené v písm. a) až f). 

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 

myslivecké činnosti jsou pak stanovena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 

pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou v případě finančních příspěvků na hospodaření v lesích vlastníci 

lesa nebo osoby, na které se podle § 58 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka 

lesa, a v případě finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti uživatelé honiteb nebo 

vlastníci loveckého psa anebo vlastníci umělého chovu loveckých dravců. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem navrhovaného nařízení vlády je sjednotit finanční podporu lesního hospodářství 

pod jednoho poskytovatele a jeden zdroj tak, aby se zamezilo setrvale klesajícímu trendu ve 

vyplácení finančních příspěvků jednotlivými kraji, který má negativní dopad na 

konkurenceschopnost lesních podniků. Cílem je též naplnit usnesení vlády ČR č. 620 z 29. 

července 2015  - „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 

nedostatku vody“. 

Nově navržený finanční příspěvek (Hlava VIII) pomůže vlastníkům lesů, kteří mají svůj 

lesní majetek v režimu ODOS, zmírnit zvýšené nároky na hospodaření v jejich majetcích, které 

vyplývají z potřeb obrany státu. 

Návrh rovněž reaguje na aktuálně definované potřeby myslivosti, jako je požadavek na 

časově i prostorově pestřejší skladbu plodin na políčcích pro zvěř, kompenzovanou zvýšením 

sazby finančního příspěvku na tuto mysliveckou činnost, či zrušení finanční podpory použití 

dravců v ochraně rostlin, kterým se v místech použití zvyšoval predační tlak dravců na drobnou 

zvěř; zároveň dochází k zapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

V případě, že by nedošlo k přijetí navrhovaného právního předpisu, nezmění se současný 

stav, který znevýhodňuje některé kategorie vlastníků lesů oproti ostatním a znevýhodňuje 

majetky stejných vlastníků v různých krajích. Současný stav dále vede k oslabování 

konkurenceschopnosti lesních majetků, k menší pružnosti při administraci (při schvalování 

výdajů zastupitelstvy či radami krajů) a komplikovanější komunikaci s orgány EU. Roztříštěností 

zdrojů a poskytovatelů neumožňuje současný stav jednotnou a vyčerpávající prezentaci podpor 

v národním měřítku (např. ve zprávách o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky) 

apod. Nedojde k uspokojivému plnění úkolu daného Ministerstvu zemědělství usnesením vlády 

ČR č. 620 z 29. července 2015  - „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů 

sucha a nedostatku vody“ prostřednictvím zajištění finanční podpory obnovy suchem 

poškozených porostů, případně jejich rekonstrukcí (převedení na vhodnější dřevinnou skladbu 

se zvýšenou odolností k suchu). 

Neexistence nového finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích 

neumožní zmírnit zvýšené nároky na hospodaření v lesních majetcích v režimu ODOS, které 

vyplývají z potřeb obrany státu. 

Nezapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe a nereflektování aktuálních potřeb 

myslivosti může ohrozit efektivnost vynaložených finančních prostředků a naplňování účelu 

jednotlivých finančních příspěvků a zároveň způsobit výkladové obtíže při aplikaci.  

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-

technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 

předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný 

problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem novely nařízení vlády. 

Bez legislativní úpravy není možné sjednotit zdroj podpory lesního hospodářství pod 

jednoho poskytovatele a upravit poskytování stávajících finančních příspěvků.  

Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková 

řešení nesplňují výše uvedená kritéria. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost 

uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše 

uvedených důvodů akceptovat. 

2.2 Varianty věcného řešení 

Varianta 1 – nulová  

Nebude-li novelizováno nařízení vlády č. 30/2014 Sb., nedojde ke změně současného 

stavu, který znevýhodňuje některé kategorie vlastníků lesů oproti ostatním a znevýhodňuje 

majetky stejných vlastníků v různých krajích. Současný stav dále vede k oslabování 

konkurenceschopnosti lesních majetků, k menší pružnosti při administraci (při schvalování 

výdajů zastupitelstvy či radami krajů) a komplikovanější komunikaci s orgány EU. Roztříštěností 

zdrojů a poskytovatelů neumožňuje současný stav jednotnou a vyčerpávající prezentaci podpor 
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v národním měřítku (např. ve zprávách o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky) 

apod.  

V tomto případě nebude umožněno zmírnění zvýšených nároků na hospodaření v lesních 

majetcích v režimu ODOS, které vyplývají z potřeb obrany státu. Do nařízení vlády nebudou 

zapracovány poznatky vzešlé z aplikační praxe a nebudou reflektovány aktuální potřeby 

myslivosti, což může ohrozit efektivnost vynaložených finančních prostředků a naplňování účelu 

jednotlivých finančních příspěvků; zejména pak nebudou stanoveny konkrétnější požadavky na 

podobu a funkci políček pro zvěř a nedojde ke zrušení finanční podpory použití dravců 

v ochraně rostlin, kterým se v místech použití zvyšoval predační tlak dravců na drobnou zvěř. 

Varianta 2 – návrh nařízení vlády 

Tato varianta naplní požadavky na sjednocení finanční podpory lesního hospodářství pod 

jednoho poskytovatele a jeden zdroj tak, aby se zamezilo setrvale klesajícímu trendu ve 

vyplácení finančních příspěvků na hospodaření v lesích jednotlivými kraji a diferenciaci 

podmínek poskytování uvedených finančních příspěvků. Zároveň naplní požadavky zajištění 

finanční podpory obnovy suchem poškozených porostů, případně jejich rekonstrukcí (převedení 

na vhodnější dřevinnou skladbu se zvýšenou odolností k suchu) tak, jak ukládá Ministerstvu 

zemědělství usnesení vlády ČR č. 620 z 29. července 2015  - „Příprava realizace opatření pro 

zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, úkol C/7.  Dále dojde ke zmírnění 

zvýšených nároků na hospodaření v lesních majetcích v režimu ODOS, které vyplývají z potřeb 

obrany státu  zavedením nového finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských 

lesích. Dojde k zapracování požadavků vzešlých z aplikační praxe včetně požadavků na pokrytí 

specifických potřeb odvětví myslivosti; především dojde ke stanovení konkrétnějších požadavků 

na podobu a funkci políček pro zvěř a dojde ke zrušení finanční podpory použití dravců 

v ochraně rostlin, kterým se v místech použití zvyšoval predační tlak dravců na drobnou zvěř.   

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

Při využití varianty 1 se nezmění současný stav, který znevýhodňuje některé kategorie 

vlastníků lesů oproti ostatním a znevýhodňuje majetky stejných vlastníků v různých krajích. 

Současný stav dále vede k oslabování konkurenceschopnosti lesních majetků, k menší 

pružnosti při administraci (při schvalování výdajů zastupitelstvy či radami krajů) a 

komplikovanější komunikaci s orgány EU. Roztříštěností zdrojů a poskytovatelů neumožňuje 

současný stav jednotnou a vyčerpávající prezentaci podpor v národním měřítku (např. ve 

zprávách o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky) apod. Nebude umožněno 

zmírnění zvýšených nároků na hospodaření v lesních majetcích v režimu ODOS, které vyplývají 

z potřeb obrany státu, kdy vlastníci lesů přizpůsobují hospodaření ve svých majetcích těmto 

potřebám. 

Zároveň nebude možné upravit poskytování příslušných finančních příspěvků tak, aby 

byly podporovány aktuální potřeby myslivosti – zejména pak nutnost upřesnit požadavky na 

podobu a funkci políček pro zvěř a zrušit poskytování finančního příspěvku na použití dravců 
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v ochraně rostlin. Nezohlednění poznatků aplikační praxe se v důsledku může projevit 

především výkladovými obtížemi při samotné aplikaci.  

Varianta 2 – návrh nařízení vlády zajistí sjednocení finanční podpory lesního hospodářství 

pod jednoho poskytovatele a jeden zdroj tak, aby se zamezilo setrvale klesajícímu trendu ve 

vyplácení finančních příspěvků na hospodaření v lesích jednotlivými kraji. Zároveň dojde k 

zajištění finanční podpory obnovy suchem poškozených porostů, případně jejich rekonstrukcí 

(převedení na vhodnější dřevinnou skladbu se zvýšenou odolností k suchu) tak, jak ukládá 

Ministerstvu zemědělství usnesení vlády ČR č. 620 z 29. července 2015  - „Příprava realizace 

opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, úkol C/7. Návrh dále 

zajistí zmírnění zvýšených nároků na hospodaření v lesních majetcích v režimu ODOS, které 

vyplývají z potřeb obrany státu.  

Zároveň umožní reflektovat aktuální potřeby v rámci podpory myslivosti a dále také 

poznatky z aplikační praxe. Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval možnost 

poskytnout finanční příspěvky neefektivně. 

3.2 Náklady 

Přijetí varianty 2, tedy vyplácení finančních příspěvků na dotační tituly Obnova, zajištění a 

výchova lesních porostů do 40 let věku a Ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese (s výjimkou finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví 

koněm v lesním porostu) z rozpočtu Ministerstva zemědělství, předpokládá navýšení 

požadavku na státní rozpočet v oblasti kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství, ukazatel 

Podpory lesního hospodářství, o 350 mil. Kč za jeden celý kalendářní rok. Tento objem 

potřebných finančních prostředků byl odvozen od objemu předmětných finančních příspěvků 

v roce 2004 (263,2 mil. Kč) následujícím způsobem: 

 zohlednění zavedení nového finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví 

železným koněm v roce 2014 (do současnosti poskytován jen v lesích v působnosti 

Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí) – předpokládá se čerpání v obdobné 

výši, jako v případě vyklizování nebo přibližování dříví koněm (tedy cca 7,2 mil. Kč), 

 zvýšení zastoupení sortimentní metody na celkových těžbách v lesích, které nejsou ve 

vlastnictví státu, od roku 2004 do roku 2014 o 0,85 mil. m3 znamená navýšení finančního 

příspěvku (při průměrné sazbě finančního příspěvku 25 Kč/m3) o 21,3 mil. Kč, 

 zvýšení výměry lesů, ve kterých se finanční příspěvky na dotační tituly Obnova, zajištění a 

výchova lesních porostů do 40 let věku a Ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese poskytují (tedy soukromých, obecních a krajských lesů), o 17,8 %. 

Objem potřebných finančních prostředků se odhaduje podle vztahu (263,2 + 28,5) * 1,178 na 

343,6 mil. Kč za jeden celý rok. 

V uvedené částce 350 mil. Kč jsou zahrnuty též výdaje v souvislosti se zvýšením sazby 

finančního příspěvku na políčka pro zvěř ve výši 1,1 mil. Kč ročně (navýšení požadavku na 

státní rozpočet ve výši 1,2 mil. Kč je částečně kompenzováno úsporou vzniklou zrušením 

finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin, která činí průměrně 100 tis. Kč ročně). 
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Dále dojde ke zvýšení výdajů v rámci státního rozpočtu, kapitola 307 – Ministerstvo 

obrany, ve výši 10 mil. Kč/rok v souvislosti se zavedením nového finančního příspěvku na 

ztížené hospodaření ve vojenských lesích. Tento dopad bude pokryt v rámci uvedené kapitoly, 

bez uplatnění potřeby dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu Ministerstvem obrany.  

3.3 Přínosy 

Přijetí varianty 2 zajistí sjednocení podpory lesního hospodářství pod jednoho 

poskytovatele a jeden zdroj tak, aby se zamezilo setrvale klesajícímu trendu ve vyplácení 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích jednotlivými kraji. Dojde k podpoře obnovy 

porostů poškozených suchem tak, jak je plánováno prostřednictvím příslušných úkolů v 

usnesení vlády ČR č. 620 z 29. července 2015  - „Příprava realizace opatření pro zmírnění 

negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Dojde ke zmírnění zvýšených nároků na 

hospodaření v lesních majetcích v režimu ODOS, které vyplývají z potřeb obrany státu. 

Upřesnění požadavků na podobu a funkci políček pro zvěř, které má zajistit prostorově i 

časově pestřejší skladbu plodin, spočívá v osetí nebo osázení políčka minimálně třemi 

plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a zároveň se nenachází  v bezprostředně 

navazujících zemědělských kulturách v honitbě. Dále bude poskytnutí finančního příspěvku na 

políčko pro zvěř podmíněno takovým hospodařením, které zvěři poskytne pastevní, popř. 

krytové možnosti po většinu roku, především pak v zimním období. 

Návrh na zrušení finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin vychází 

z kolize mezi předmětem finančního příspěvku (tedy podporou zemědělství) a podporou 

mysliveckých činností; zejména se v místě použití dravců v ochraně rostlin zvyšuje predační tlak 

na drobnou zvěř, jejíž populace v současnosti vykazují klesající početnost. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Při využití varianty 1 se nezmění současný stav, který znevýhodňuje některé kategorie 

vlastníků lesů oproti ostatním a znevýhodňuje majetky stejných vlastníků v různých krajích. 

Současný stav dále vede k oslabování konkurenceschopnosti lesních majetků, k menší 

pružnosti při administraci (při schvalování výdajů zastupitelstvy či radami krajů) a 

komplikovanější komunikaci s orgány EU. Roztříštěností zdrojů a poskytovatelů neumožňuje 

současný stav jednotnou a vyčerpávající prezentaci podpor v národním měřítku (např. ve 

zprávách o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky) apod. Nebude umožněno 

zmírnění zvýšených nároků na hospodaření v lesních majetcích v režimu ODOS, které vyplývají 

z potřeb obrany státu, kdy vlastníci lesů přizpůsobují hospodaření ve svých majetcích těmto 

potřebám. Zároveň nebude možné upravit poskytování příslušných finančních příspěvků tak, 

aby byly podporovány aktuální potřeby myslivosti – zejména pak nutnost upřesnit požadavky na 

podobu a funkci políček pro zvěř a zrušit poskytování finančního příspěvku na použití dravců 

v ochraně rostlin. Nezohlednění poznatků aplikační praxe se v důsledku může projevit 

především výkladovými obtížemi při samotné aplikaci.  

Varianta 2 – návrh nařízení vlády umožní sjednotit finanční podporu lesního hospodářství 

pod jednoho poskytovatele a jeden zdroj tak, aby se zamezilo setrvale klesajícímu trendu ve 

vyplácení finančních příspěvků na hospodaření v lesích jednotlivými kraji. Zároveň umožní 

reflektovat aktuální potřeby v rámci podpory myslivosti a dále také poznatky z aplikační praxe. 

Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval možnost poskytnout finanční 

příspěvky neefektivně. 
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Přijetím této varianty dojde k navýšení požadavku na státní rozpočet v oblasti kapitola 329 

MZe, ukazatel Podpory lesního hospodářství, o 350 mil. Kč za kalendářní rok, zároveň však 

dojde k sjednocení finanční podpory lesního hospodářství pod jednoho poskytovatele a jeden 

zdroj s přímým dopadem na zastavení klesajícího trendu ve vyplácení finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích jednotlivými kraji. Dojde k podpoře obnovy porostů poškozených suchem 

tak, jak je plánováno prostřednictvím příslušných úkolů v usnesení vlády ČR č. 620 z 29. 

července 2015  - „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 

nedostatku vody“. Uvedená částka 350 mil. Kč za kalendářní rok zahrnuje i zvýšení sazby 

finančního příspěvku na políčka pro zvěř a současné zrušení finančního příspěvku na použití 

dravců v ochraně rostlin (jedná se zhruba o 1,1 mil. Kč ročně). Zároveň ale dojde k upřesnění 

požadavků na podobu a funkci políčka pro zvěř, které zlepší pastevní, popř. krytové možnosti 

pro zvěř po většinu roku, a také ke snížení predačního tlaku dravců na drobnou zvěř zrušením 

příslušného finančního příspěvku na jejich využití v ochraně rostlin. 

Přijetím této varianty budou zmírněny zvýšené nároky na hospodaření v lesních majetcích 

v režimu ODOS, které vyplývají z potřeb obrany státu. Tím se zvýší výdaje v rámci kapitoly 307 

– Ministerstvo obrany, nicméně tento dopad bude pokryt v rámci uvedené kapitoly, bez 

uplatnění potřeby dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu Ministerstvem obrany. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Návrh nařízení vlády – varianta 2 představuje jedinou možnou variantu řešení výše 

definovaných problémů, která zajistí sjednocení finanční podpory lesního hospodářství pod 

jednoho poskytovatele a jeden zdroj tak, aby se zamezilo setrvale klesajícímu trendu ve 

vyplácení finančních příspěvků jednotlivými kraji. Varianta umožní zmírnit zvýšené nároky na 

hospodaření v lesních majetcích v režimu ODOS, které vyplývají z potřeb obrany státu. Varianta 

2 dále umožní zacílení finanční podpory na aktuální potřeby v rámci podpory myslivosti, jako 

jsou upřesnění požadavků na podobu a funkci políček pro zvěř a zrušení poskytování 

finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin, a dále také promítnutí poznatků z 

aplikační praxe.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle lesního zákona poskytuje Ministerstvo 

obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy v národních parcích 

a jejich ochranných pásmech, a Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy. Finanční 

příspěvky na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti poskytuje Ministerstvo 

zemědělství.  

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku se podává Ministerstvu obrany, poskytuje-li 

finanční příspěvek Ministerstvo obrany, Ministerstvu životního prostředí, poskytuje-li finanční 

příspěvek Ministerstvo životního prostředí, nebo krajskému úřadu, poskytuje-li finanční 

příspěvek Ministerstvo zemědělství. 

Tyto orgány jsou odpovědné za přijímání žádostí, jejich posuzování a rozhodování o nich. 

Jsou plně vybavené také pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž mají rozsáhlé 

zkušenosti z několikaleté administrace těchto finančních příspěvků.   

6. Přezkum účinnosti regulace 
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Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou 

vlastníky lesa, uživateli honiteb i vlastníky národních plemen loveckých psů a vlastníky umělých 

chovů loveckých dravců již řadu let využívány. Přezkum účinnosti nařízení vlády bude prováděn 

průběžně na základě aplikační praxe a hodnocení efektivity jednotlivých finančních příspěvků 

ve vztahu k naplňování jejich stanovených účelů.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh nařízení vlády byl v rámci připomínkového řízení konzultován se všemi odbornými 

útvary resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva obrany a byl průběžně konzultován také 

s krajskými úřady a nevládní organizací Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů. 

Návrh nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 

Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a byl rovněž zaslán 

odborným institucím a zájmovým subjektům. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. 

Funkce: ředitel odboru 

Útvar: Ministerstvo zemědělství 

 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství – 16220  

Telefon: 221 812 677  

E-mail: tomas.krejzar@mze.cz  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje 

zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona. Předkládaný návrh nařízení vlády je rovněž v 

souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 

provedení je vydáván.  

 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 

Návrh nařízení vlády neimplementuje do právního řádu ČR žádné předpisy EU. 

Návrh nařízení vlády má vztah k unijní úpravě poskytování veřejných podpor, a to 
zejména k: 

 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a 

 rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. listopadu 2013 číslo C(2013) 7746 k 
režimu podpory č. SA.36748 (2013/N). 

Finanční příspěvky podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. jsou poskytovány v souladu 

s pravidly veřejné podpory. S výjimkou finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků 

lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr a finančních 

příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a nově navrhovaného finančního příspěvku na 

ztížené hospodaření ve vojenských lesích jsou finanční příspěvky poskytovány v souladu s 

notifikovaným režimem podpory č. SA.36748 (2013/N). Finanční příspěvek na podporu 

sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr 

a nově navrhovaný finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je 

poskytován v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 

použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Finanční 

příspěvky na vybrané myslivecké činnosti nepředstavují veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 

Smlouvy o fungování EU, protože v průběhu notifikačního procesu (v roce 2006) Evropská 

komise vyslovila názor, že tato podpora nepřispívá ke zvýhodnění ekonomické situace příjemců 

podpory a doporučila České republice zvážit stažení režimu podpory z notifikačního řízení. 

Česká republika na základě doporučení podporu stáhla a nadále ji vede jako tzv. non-aid 

podporu, která nespadá pod režim veřejných podpor. Primárním cílem uvedených příspěvků je 

zlepšování životního prostředí zvěře, ochrana ohrožených či vzácných druhů zvěře, přičemž 

dotace je účelově vázána na specifické (neekonomické) činnosti příjemců dotace. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1698/2005 Sb., ve spojení s rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. listopadu 

2013 číslo C(2013) 7746 k režimu podpory č. SA.36748 (2013/N) stanoví podmínky 

poskytování finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření 

v lese. 
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Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu ani s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

Návrh nařízení vlády předpokládá navýšení požadavku na státní rozpočet v oblasti 

kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství, ukazatel Podpory lesního hospodářství, o 350 mil. Kč 

(počínaje rokem 2017). V roce 2016 se s ohledem na kratší dobu poskytování finančního 

příspěvku předpokládá navýšení požadavku na státní rozpočet o 100 mil. Kč; dalších 100 mil. 

Kč potřebných v roce 2016 Ministerstvo zemědělství pokryje využitím nespotřebovaných 

neprofilujících výdajů minulých let. 

Návrh nařízení vlády v souvislosti se zavedením nového dotačního titulu Ztížené 

hospodaření ve vojenských lesích nepředpokládá navýšení požadavku na státní rozpočet 

v oblasti kapitola 307 – Ministerstvo obrany. 

Návrh nařízení vlády nemá finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty, zejména na 

rozpočty vyšších územních samosprávných celků. 

Návrh nařízení vlády nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. 

Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, ani dopady na 

rodiny, na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením nebo národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

Naopak podpora lesního hospodářství a myslivosti má pozitivní vliv na stav lesních ekosystémů 

a životního prostředí zvěře. Lesní hospodářství a myslivost prostřednictvím poskytovaných 

produkčních i mimoprodukčních (společenských) funkcí pozitivně přispívají k rozvoji venkova. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 

diskriminace. Návrh nařízení vlády se netýká problematiky rovnosti mužů a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
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Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 

Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 

upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani subjektů 

poskytujících finanční příspěvky. 

Subjekty poskytující finanční příspěvky jsou schopné plošně kontrolovat dodržování dané 

regulace. 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodu č. 1 

Úpravou odstavce se stanovuje místní příslušnost pro podávání žádostí o finanční příspěvky 

na hospodaření v lesích. 

 

K bodu č. 2 

Úpravou odstavce se stanovuje místní příslušnost pro podávání žádostí o finanční příspěvky 

poskytované uživatelům honiteb. 

 

K bodu č. 3 

Novým odstavcem se stanovuje místní příslušnost pro podávání žádostí o finanční příspěvky 

poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců. 

 

K bodu č. 4 

Na základě poznatků z aplikační praxe jsou pravidla pro podávání registrace upřesněna 

v tomto smyslu: 

 podávání registrace pro jedno období od září do srpna, 

 podávání registrace nejdříve na začátku září, před zahájením prací v rámci plnění 

předmětu finančního příspěvku, 

 podávání registrace do 31. března, s výjimkou finančního příspěvku na vyhotovení 

lesního hospodářského plánu a finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. 

 

K bodu č. 5 

Novým odstavcem se žadateli ukládá povinnost bez zbytečného odkladu oznámit podacímu 

místu změnu skutečností uvedených v jeho registraci nebo žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku, aby podací místo při vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku mohlo 

vycházet z platných skutečností, které se od okamžiku podání registrace či žádosti mohou 

změnit. 

 

K bodu č. 6 

Změna umožňuje finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese poskytovat ze státního rozpočtu i v lesích, které nejsou vojenské nebo 

nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem a zároveň nejsou ve vlastnictví 

státu, tedy v lesích, kde finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese (s výjimkou finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví 

koněm v lesním porostu) obecně jsou v současnosti poskytovány z rozpočtu krajů 

v nedostatečné výši nebo vůbec. 

 

K bodu č. 7 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8SBLWIJ)



14 

Formulační zpřesnění. Drcení/štěpkování klestu se provádí v rámci obnovy porostu, proto 

uvedený pojem „před obnovou porostu“ nebyl odborně správný. 

 

K bodům č. 8, 13, 24, 31, 39, 40, 44, 56 a 57 

Cílem úprav je zajistit průběžné a včasné podávání žádostí a zvládnutí jejich včasné 

administrace podacími místy. 

 

K bodům č. 9, 14 a 32 

Doručování žádostí od určitého rozsahu (konkrétně v případě, že příloha č. 1 k žádosti má 

více než jednu stranu) elektronickým způsobem má zajistit zvládnutí jejich včasné 

administrace podacími místy. 

 

V § 3 odst. 5 se dále na základě poznatků z aplikační praxe stanovuje, že se povinnost 

žadatele doložit splnění předmětu finančního příspěvku předložením kopií faktur, výpisu 

z lesní hospodářské evidence nebo výrobně mzdových lístků obecně omezuje na kopie 

faktur, na kterých zároveň musí být uveden druh použité technologie a počet technických 

jednotek (m3 či ha),  a ke kterým se přikládá výpis z lesní hospodářské evidence či jiné 

výrobně technické doklady s uvedeným označením porostních skupin, ve kterých byly 

technologie použity, a odpovídajícím počtem technických jednotek. Možnost předložení 

výpisu z lesní hospodářské evidence nebo jiných výrobně technických dokladů je omezena 

jen na případy splnění předmětu finančního příspěvku svépomocí. Navrženou změnou se 

sleduje možnost provedení účinné administrativní kontroly před vydáním rozhodnutí o 

poskytnutí finančního příspěvku. 

 

K bodu č. 10 

Odstraňuje se odkaz na první z uvedených evropských právních předpisů, který byl zrušen 

druhým z uvedených evropských právních předpisů. 

 

K bodu č. 11 

Změna umožňuje finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 

věku poskytovat ze státního rozpočtu i v lesích, které nejsou vojenské, nejsou na území 

národních parků a jejich ochranných pásem, nejsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B 

a zároveň nejsou ve vlastnictví státu, tedy v lesích, kde finanční příspěvky na obnovu, 

zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku obecně jsou v současnosti poskytovány 

z rozpočtu krajů v nedostatečné výši nebo vůbec. 

 

K bodům č. 12, 17, 23, 27, 30 a 36 

Formulační zpřesnění (předmětem finančního příspěvku je opakovaná umělá obnova 

sadbou). 

 

K bodu č. 13 

Příslušný krajský úřad je doplněn jako podací místo pro žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v lesích, které 
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nejsou vojenské, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem, nejsou 

v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B a zároveň nejsou ve vlastnictví státu. 

 

K bodům č. 15, 18, 21, 25, 28 

Ruší se překonaná právní úprava, která umožňovala pouze v případě lesních pozemků 

navrácených oprávněné osobě podle zákona č. 229/1991 Sb. (o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) se smýcenými 

lesními porosty žádat o finanční příspěvek na jejich umělou obnovu sadbou opakovanou do 

nezajištěných kultur předaných při vrácení vlastnického práva. 

 

K bodům č. 16, 20, 26, 29, 35 a 38 

Navrženou úpravou se sleduje zajištění udržitelnosti výsadby, na kterou byl poskytnut 

finanční příspěvek, po dobu 5 let. 

 

K bodům č. 19 a 37 

Formulační zpřesnění. Některé požadavky na předmět finančního příspěvku nejsou 

stanoveny lesním zákonem, ale pouze nařízením vlády č. 30/2014 Sb. (konkrétně se jedná o 

požadavek na provedení mechanické zábrany kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr). 

 

K bodu č. 22 

Zpřesnění požadavků na vysazované jedince v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 29/2004 

Sb, kde se poloodrostky a odrostky definují výškou jejich nadzemní části a tloušťkou jejich 

kořenového krčku.  

 

K bodu č. 33 

Úprava zpřesňuje současnou právní úpravu s ohledem na schválený záměr operace 

„Přeměna porostů náhradních dřevin“ v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na 

období 2014 – 2020, v němž bude finanční podpora poskytována na hospodaření 

v porostních skupinách ve věku do 45 let se zastoupením náhradních dřevin (Picea pungens, 

Betula spp., Larix spp., Pinus mugo) vyšším než 40 %. Cílem návrhu je ošetřit možný 

potenciální překryv mezi finančními příspěvky podle tohoto nařízení a finanční podporou 

v rámci výše uvedené operace Programu rozvoje venkova, zároveň ale i zajistit, aby se 

některé případy nestaly nezpůsobilými v obou dotačních titulech. 

 

K bodu č. 34 

Poznámka pod čarou č. 21 se aktualizuje s ohledem na nové nařízení Komise, které 

upravuje podmínky pro vyplácení podpor v režimu de minimis. 

 

K bodu č. 41 

Změna reaguje na současnou právní úpravu daně z přidané hodnoty s cílem umožnit 

žadatelům o finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů (za podmínky 

poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů) uvádět výši nákladů na 

vyhotovení lesních hospodářských plánů včetně DPH i v případech, že jsou plátci daně 
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z přidané hodnoty, ale neuplatňují nárok na její odpočet u přijatého plnění za vyhotovení 

lesního hospodářského plánu. 

 

K bodu č. 42 a 58 

Změna reaguje na požadavek Ministerstva obrany ve věci podpory soukromých vlastníků 

lesů, jejichž lesní majetky spadají pod režim objektů důležitých pro obranu státu (§ 29 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů). Vlastnící dotčených lesů jsou z tohoto pohledu nuceni přizpůsobit režim 

hospodaření na svých lesních majetcích potřebám obrany státu. Navrhovanou sazbou na 

hektar lesa bude tato povinnost kompenzována. Finanční příspěvek bude financován ze 

státního rozpočtu, kapitoly 307 - Ministerstvo obrany. Administrace příspěvku (příjem 

žádostí, předběžná finanční kontrola, vydání rozhodnutí a následná finanční kontrola) bude 

zajištěna Ministerstvem obrany. 

Pro řádnou administraci tohoto finančního příspěvku se nařízení vlády doplňuje o novou 

přílohu č. 13. 

 

K bodům 43 a 45 

Legislativně technická úprava v souvislosti se zrušením § 40. 

 

K bodům č. 46 a 47 

K upřesnění definice políčka pro zvěř dochází z důvodů jasnějšího chápání tohoto termínu 

uživateli honiteb a možnosti efektivnějších finančních kontrol orgánem pověřeným 

administrací a kontrolami jednotlivých dotačních titulů v rámci nařízení vlády 30/2014 Sb., 

kterým jsou krajské úřady. Zpřesnění počtu plodin a jejich využitelnosti pak vyplývá ze 

samotné důvodové podstaty zakládání a udržování políček pro zvěř. Plně na uživateli je pak 

volba plodin, které budou nejlépe vyhovovat druhům zvěře, které se v honitbě vyskytují a 

jsou součástí mysliveckého plánování. Zvolené plodiny by pak měly poskytovat pastevní 

popřípadě krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období, kdy je v běžných 

podmínkách méně dostupné potravy. 

Současně se stávající pojem „políčko pro zvěř pro spárkatou nebo drobnou zvěř“ se 

nahrazuje obecnějším pojmem „políčko pro zvěř“. Navržená úprava ponechává na uživateli 

honitby, pro které konkrétní druhy zvěře je žádoucí zvýšit pastevní, popř. krytové možnosti. 

 

K bodu č. 48 

S ohledem na podávání žádosti o finanční příspěvek až po splnění jeho předmětu je 

požadavek na zápis o instalaci zařízení překonaný (zařízení je již instalováno). 

 

K bodu č. 49 

Toto technické upřesnění má zabránit těsné kumulaci jednotlivých políček v rámci honitby a 

umožnit snadnější kontrolu ze strany zaměstnanců krajských úřadů. 

 

K bodu č. 50 

Tato změna je navrhována z důvodu technické životnosti předmětu dotace tzn. hnízdních 

budek pro vodní ptáky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8SBLWIJ)



17 

 

K bodům č. 51 a 52 

Nová úprava blíže specifikuje dokumenty, které jsou potřebné jako součást žádosti. Není 

měněna ani podstata ani věcný záměr dotačních titulů. 

 

K bodům č. 53 a 54 

Přeformulování stávajícího § 38 odst. 2 písm. c) s ohledem na skutečnost, že v případě 

dovozu živé zvěře nebo jejích vývojových stádií ze zahraničí je potřeba doložit pravomocně 

udělený souhlas orgánu státní správy myslivosti nejen pro druhy zvěře uvedené v § 38 odst. 

1 písm. a), ale i písm. b). 

 

K bodu č. 55 

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin se zrušuje z důvodu rozcházení 

zájmů předmětu tohoto příspěvku s podporou mysliveckých činností. Poskytováním 

finančních příspěvků na použití dravců v ochraně rostlin je podporována činnost zemědělská 

nikoliv činnost myslivecká. Dále, umisťováním berliček pro dravce do míst, kde v normálních 

podmínkách dravci nemají možnost lovit (trvalé travní porosty, pícniny), se umožňuje 

dravcům lov nejen hlodavců, ale i jiných živočichů. Tím se zvyšuje možnost predace drobné 

zvěře (zajíc, bažant, koroptev), která často v daných místech vyvádí mláďata. Populace 

drobné zvěře jsou v dnešní době klesající a tudíž zvýšený predační tlak má další negativní 

vliv na tyto populace. 

 

K bodu č. 58 

Dochází k nahrazení všech příloh. 

Z důvodu řady změn ve většině částí přílohy č. 1 k nařízení se navrhuje náhrada jejího 
současného znění. 

V části II došlo v souvislosti s novelizačním bodem č. 15 ke zrušení posledního sloupce 
tabulky (Lesy restituční „R“) a v souvislosti s tím i ke zrušení dvou řádků v části „Umělá 
obnova sadbou – opakovaná“. Dále došlo k rozšíření finančního příspěvku na obnovu 
základních dřevin i na dřeviny přimíšené a vtroušené, pro jednoznačné rozlišené těchto 
skupin dřevin je zavedena vysvětlivka odkazující na přílohu č. 4 k vyhlášce Ministerstva 
zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů. V části „přirozená obnova a umělá obnova síjí“ se u základních 
dřevin ruší odkaz na nesouvisející poznámku pod čarou č. 12. 

V části III došlo v souvislosti s novelizačním bodem č. 25 ke zrušení posledního sloupce 
tabulky (Lesy restituční „R“) a v souvislosti s tím i ke zrušení jednoho řádku v části „Umělá 
obnova sadbou – opakovaná“. Dále je pro jednoznačné určení melioračních a zpevňujících 
dřevin zavedena vysvětlivka odkazující na přílohu č. 4 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 
83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských 
souborů. 

V části IV došlo k formulační úpravě – ostatní dřeviny se nově definují jako dřeviny základní, 
přimíšené a vtroušené, pro jednoznačné rozlišené těchto skupin dřevin je zavedena 
vysvětlivka odkazující na přílohu č. 4 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o 
zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 

V části VI se v řádku č. 1 v souvislosti s novelizačním bodem č. 46 a 47 ruší slova „pro 
spárkatou nebo drobnou zvěř“ a sazba tohoto finančního příspěvku se mění z 5 000 Kč/ha 
na 6 000 Kč/ha v souvislosti se zpřísněním podmínek, které musí žadatel (uživatel honitby) 
splnit. 
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V části VII dochází v řádku č. 1 ke změně technické jednotky „zkouška“ na „výkon“, aby 
odpovídala požadavkům uvedeným v § 43 odst. 4 a odst. 5 nařízení. 

V části VIII se zavádí vysvětlivka pro způsob zařazení nově vylišených souborů lesních typů, 
které v tabulce v současnosti uvedeny nejsou. 

 

Nahrazují se rovněž přílohy č. 2 – 12. Do stávajících vzorů žádostí bylo nutné doplnit položky 

požadované zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a sice rodné číslo 

a zejména informace podle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Tato nová povinnost 

vyžaduje i uvedení nejnutnějších vysvětlivek (kdo informace uvádí a v jaké podobě). V 

důsledku tato změna přináší rozšíření stávajícího vzoru v rozsahu jedné strany na formulář o 

dvou stranách (nepočítaje přílohu žádosti), aby byla zachována čitelnost textu a přehlednost 

formuláře. Dále došlo v některých vzorech v příloze k žádosti k doplnění položky „zahájení 

prací“, aby podací místo dokázalo posoudit včasnost podání registrace žadatele, a ke vzoru 

přílohy č. 7 bylo připojeno čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.  

Po provedení dalších úprav, vyžádaných připomínkovými místy a směřujících ke snížení 

administrativní zátěže žadatele, bylo rozhodnuto o náhradě stávajících formulářů jejich 

novými verzemi. 

 

K čl. II 

Přechodné ustanovení v odst. 1 stanoví, že na činnosti nově financované z rozpočtu 

Ministerstva zemědělství se finanční příspěvky poskytují v případě, že práce v rámci plnění 

předmětu finančního příspěvku byly zahájeny nejdříve v den nabytí účinnosti navrhovaného 

právního předpisu. 

Přechodné ustanovení v odst. 2 pro podávání registrací žadatelů v roce 2016 žadatelům o 

finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese a dále 

o finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku poskytuje 

přiměřený čas pro seznámení s novou právní úpravou v této oblasti a pro podání registrace 

v souladu s podmínkami navrhovanými touto novelou. 

 

K čl. III 

Termín nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády se s ohledem na obvyklou délku legislativního 

procesu navrhuje dnem 1. června 2016. 

Posunutí účinnosti nových podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku na založení nebo 

údržbu políček pro zvěř, stejně jako posunutí účinnosti zrušení finančního příspěvku na 

použití dravců v ochraně rostlin má předejít aplikačním problémům, které by vznikly změnou 

podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku uprostřed období, za které se finanční 

příspěvek poskytuje. Zejména se má posunutím účinnosti předejít problémům s výkladem 

nároků na podobu a funkci políček pro zvěř v různých měsících stejného příspěvkového 

období, kterým je říjen loňského roku až srpen letošního roku. 
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