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Část materiálu: VI. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 446/2016-MZE-12154, dne 14. ledna 2016, s termínem dodání stanovisek 
do 4. února 2016. Vypořádání obdržených připomínek je uvedeno v následující tabulce. 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 
financí 

Z 1 Zásadně nesouhlasíme s navýšením požadavku na státní rozpočet v oblasti 
kapitoly 329 – MZe o 350 mil. Kč a s navrhovaným využitím finančních 
prostředků z Fondu zakladatele státního podniku Lesy ČR, s.p. K trendu, 
kdy dochází k poklesu finančních příspěvků vyplácených kraji 
na hospodaření v lesích a kdy se přístup k vyplácení této podpory 
u jednotlivých krajů liší, přispělo zásadní měrou MZe tím, že při převodu role 
poskytovatele podpory na kraje nedefinovalo krajům jasná pravidla 
a nezajistilo, aby krajům poskytnuté prostředky byly účelově určené. Pokud 
si MZe přeje převzít od krajů, které za tímto účelem dostávají potřebné 
finanční prostředky formou daňových příjmů, úlohu jediného poskytovatele a 
zdroje finanční podpory pro lesní hospodářství, je nutné, aby MZe po 
dohodě s Asociací krajů předložilo návrh, jak tyto prostředky převést z 
rozpočtů krajů do kapitoly 329 – MZe nebo navrhnout takovou úpravu 
lesního zákona, která by zajistila právní jistotu při financování podpory 
z rozpočtů krajů a zamezila diferenciaci podmínek poskytování uvedených 
finančních příspěvků. 

 

Neakceptováno. 
Možnost účelového určení 
příslušné části poskytnutého 
výnosu z daní na poskytování 
finanční podpory lesního 
hospodářství byla v červnu 
loňského roku (č. j. MF-
21761/2015/1904-4 ze dne 1. 6. 
2015) Ministerstvem financí 
odmítnuta. 
Návrh Ministerstva zemědělství 
na snížení výnosu z daní 
poskytovaných krajům ve 
prospěch navýšení rozpočtu 
kapitoly 329 - MZe 
prostřednictvím pozměňovacího 
návrhu k novele zákona o 
rozpočtovém určení daní nebyl při 
jejím projednávání akceptován. 
Návrh Ministerstva financí na 
potřebnou úpravu lesního zákona 
(ve smyslu zavázání krajů 
k poskytování finanční podpory 
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lesního hospodářství v určitém 
objemu) je v rozporu s výsledkem 
neúspěšného projednávání 
příslušného návrhu novely 
lesního zákona (v letech 2005 a 
2006). Zavázání krajů k využívání 
příslušné části výnosu z daní 
k financování lesního 
hospodářství bylo vykládáno jako 
nezákonný zásah státu do 
působnosti samospráv územních 
samosprávných celků. 
 
ROZPOR 
 

 Z 2 Požadujeme do materiálu doplnit formulaci, že dopady na kapitolu 307 – 
Ministerstvo obrany ve výši 10 mil. Kč/rok, související s finančními příspěvky 
na ztížené hospodaření ve vojenských lesích, budou pokryty v rámci jejího 
rozpočtu a nebude uplatňována potřeba dodatečných finančních prostředků.  

 

Akceptováno. 
Odůvodnění v tomto smyslu 
doplněno. 

 Z 3 Navrhované nařízení vlády umožní poskytovat finanční příspěvky 
ze státního rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 
let věku a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření 
v lese i v lesích, které nejsou vojenské nebo nejsou na území národních 
parků a jejich ochranných pásem a zároveň nejsou ve vlastnictví státu. 
V této souvislosti požadujeme do materiálu doplnit komplexní analýzu, jaký 
objem finančních prostředků bude vydán na jednotlivé činnosti uvedené 
v příloze č. 1 na str. 17 - 20. 

 

Akceptováno. 
Odůvodnění v kapitole 3.2 
doplněno. 

 Z 4 MZe navrhuje za účelem získání finančních prostředků na podporu 
hospodaření v lesích každoročně posílit rozpočet své kapitoly o prostředky 
ze státního rozpočtu po jeho navýšení z Fondu zakladatele LČR, s.p. 
Požadujeme vysvětlit, odkud by byly získány finanční prostředky v případě, 
kdy by ve Fondu zakladatele nebylo dostatečné množství prostředků. 

Vysvětleno. 
Zdroj financování byl 
v odůvodnění blíže specifikován.  
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 Z 5 V Odůvodnění je vyčíslen dopad návrhu jen na státní rozpočet, z toho 
dovozujeme, že předkladatel návrhem fakticky žádá nikoli „návrat stavu před 
rok 2005“, ale o posílení prostředků ze státního rozpočtu pro kapitolu MZe (a 
MO). Požadujeme příslušné pasáže textu přeformulovat. 

Akceptováno. 
Text v kapitole 1.2 odůvodnění a 
dále text předkládací zprávy 
přeformulován. 

 D 6 Ač je v důvodové zprávě zmiňováno zavedení nového finančního příspěvku 
na ztížené hospodaření ve vojenských lesích a navýšení požadavku na státní 
rozpočet kapitoly 307 – Ministerstvo obrany o 10 mil. Kč/rok, tak v návrhu 
usnesení vlády není ministru obrany v této souvislosti uložen žádný úkol. 
Doporučujeme návrh usnesení v této věci doplnit.  

Vysvětleno. 
Výdaje na navrhovaný finanční 
příspěvek budou pokryty v rámci 
rozpočtu kapitoly 307, bez 
navýšení požadavků na státní 
rozpočet. 

 D 7 V materiálu se uvádí „na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, které jsou 
objekty důležitými pro obranu státu, nelze dostatečně realizovat hospodářské 
zájmy vlastníka s ohledem na specifické potřeby vyplývající z povahy daného 
majetku“. Doporučujeme uvést, jak jsou vlastníci lesních pozemků, které jsou 
objekty důležitými pro obranu státu, konkrétně omezeni v realizaci svých 
hospodářských zájmů a zda jednotlivá omezení platí pro celou skupinu pozemků 
důležitých pro obranu státu. 

 

Vysvětleno. 
Při hospodaření ve vojenských 
lesích musí jejich vlastníci 
pěstební, těžební či stavební 
práce přizpůsobit specifickým 
požadavkům Armády České 
republiky zejm. na průjezdnost či 
průchodnost území. V určitých 
obdobích (např. při cvičení) je 
také vlastníkům omezen vstup do 
lesa a provádění hospodářských 
opatření v lesích, zejm. včasné 
provádění nahodilé těžby či 
provádění mýtní těžby 
v nejvhodnějším období roku. 
Významným ztížením 
hospodaření ve vojenských lesích 
je dále i zhoršená sortimentace 
mechanicky poškozených kmenů. 
Tato omezení jsou typická pro 
všechny vojenské lesy. 
Text doplněn do kapitoly 1.2 
v odůvodnění. 
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 D 8 Pokud MZe neočekává dopady na ÚSC, mělo by to výslovně konstatovat 
v příslušné části materiálu (Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty,…). 

 

Akceptováno. 
Odůvodnění v příslušné části 
doplněno. 

 D 9 Částka převedená do RUD krajů zákonem č. 1/2005 Sb. dle dat MF 
představuje 504,7 mil. Kč, resp. po zohlednění promítnuté valorizace (2,8 %) 
cca 518,8 mil. Kč. MZe v úvodu Odůvodnění zmiňuje částku 516,7 mil. Kč, 
přičemž není zřejmé, z jakých dat vycházelo.  

 

Akceptováno. 
Text v kapitole 1.2 odůvodnění 
opraven.  
MZe při určení částky převedené 
do RUD krajům vycházelo z údajů 
ve státních závěrečných účtech. 

 D 10 K bodu 4: za slovy „nahrazuje větou“ je nutno odstranit dvojtečku. 
V doplňovaném textu je třeba vypustit čárku za slovem „faktur“, slovem 
„služeb“ a slovy „§ 3 odst. 3 tohoto nařízení“. Poslední část doplňovaného 
textu od slov „mimo případy“ doporučujeme formulovat jako samostatnou 
větu. 

 

Akceptováno. 

 D 11 K bodu 16: text poznámky pod čarou č. 21 je nutno umístit na samostatný 
řádek. 

 

Akceptováno. 

 D 12 Navrhujeme text bodu 17 nahradit textem: 
V § 35 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větami: „Žadatel, který není 
plátcem nebo je plátcem, který neuplatňuje nárok na odpočet daně 
u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši 
nákladů včetně daně z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem 
a uplatňuje nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého plnění 
za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně 
z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem a uplatňuje nárok na odpočet 
daně v částečné výši u přijatého plnění za vyhotovení lesního 
hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty 
včetně té části daně na vstupu, u které si nemůže uplatnit nárok 
na odpočet.“ 

 

Akceptováno. 

 D 13 K bodu 21: v novém textu § 37 odst. 1 písm. a) je třeba vypustit čárku Akceptováno. 
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za slovy „1 ha“. 

 

 D 14 Obecně k přílohám: doporučujeme sjednotit používání dikce „jméno“, 
„příjmení a jméno“ a „jméno a příjmení“. 

 

Akceptováno. 
 

 D 15 K příloze č. 7: 
- v části nazvané „Čestné prohlášení …“ je nutno poznámky pod čarou č. 
4  a 5 doplnit slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 
- v části nazvané „Čestné prohlášení …“ bodě 5 ve třetím neoznačeném 
odstavci a v textu poznámky pod čarou č. 7 je nutno vypsat zkratku „p.p.“ 

 

Akceptováno. 
 

 D 16   K příloze č. 13: 
- v části nazvané „Čestné prohlášení …“ je nutno poznámky pod čarou 
č. 12  a  13 doplnit slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 
- v části nazvané „Čestné prohlášení …“ bodě 5 ve třetím neoznačeném 
odstavci a v textu poznámky pod čarou č. 15  je nutno vypsat zkratku 
„p.p.“ 

 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
obrany 

Z 1  V § 35a odst. 1 na konci textu věty požadujeme za slova „podle § 2 
odst. 5.“ doplnit slova „hospodařící ve vojenských lesích.“. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

 V §35a odst. 2 na konci textu věty požadujeme za slova „ve 
vlastnictví státu.“ doplnit slova „ a které slouží pro potřeby 
ozbrojených sil České republiky.“. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Obě připomínky jsou uplatněny ze stejného důvodu, kterým je snaha omezit 
okruh možných příjemců finančních příspěvků na skutečně oprávněné 
subjekty. 
 

Ad 1 – neakceptováno, 
vysvětleno. 
V § 3 odst. 1 nařízení vlády je 
zkratka „vlastník lesa“ zavedena 
pro vlastníka lesa nebo osobu, na 
kterou se podle lesního zákona 
vztahují práva a povinnosti 
vlastníka lesa (podle § 58 odst. 1 
lesního zákona). Zároveň se § 2 
odst. 6 nařízení vlády ukládá 
nájemci nebo pachtýři, aby 
k žádosti přiložil kopii 
nájemní/pachtovní smlouvy a 
souhlas vlastníka s poskytnutím 
finančního příspěvku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8SBLZKB)



6 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 

nájemci/pachtýři. Ad 2 – 
neakceptováno. 
Navrhovaná úprava není nutná, 
protože omezení na lesy, které 
slouží pro potřeby ozbrojených sil 
České republiky, vyplývá již 
z definice vojenských lesů v § 19 
odst. 3 lesního zákona, kde jsou 
vojenské lesy definovány jako 
lesy nezbytné pro potřeby obrany 
státu. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

  Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
kultury 

D 1 
K Čl. I bodu 2 (§ 2 odst. 9) 

Navrhujeme zvážit, zda by nebylo vhodné v tomto odstavci, kterým 
se stanoví povinnost žadatele hlásit změny v žádosti/registraci, nahradit 
slovo „poskytovatel“, které není v lesním zákoně, zákoně o myslivosti, ani 
předmětném nařízení definováno, opisným výrazem, jímž bude jednoznačně 
určeno, zda se jedná o orgány, u nichž byla žádost nebo registrace podána 
ve smyslu § 2 odst. 1 a § 2 odst. 7, a které tuto žádost administrují, případně 
zda má jít o orgán, který finanční příspěvek následně poskytuje ve smyslu § 
2 odst. 4 nařízení, potažmo § 46 odst. 3 lesního zákona. Slovo 
„poskytovatel“ se také vyskytuje v doplňované Příloze č. 13 k nařízení, 
konkrétně v Čestném prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, 
které by pak případně s ohledem na provedené změny bylo vhodné upravit. 

 

Částečně akceptováno. 
V čl. 1 bodu 2 se slovo 
„poskytovateli“ nahrazuje slovy 
„Ministerstvu obrany, Ministerstvu 
životního prostředí nebo 
příslušnému krajskému úřadu“.  
V příloze č. 7 a č. 13 je osoba 
poskytovatele a podacího 
(administrujícího) orgánu stejná a 
úprava formulace není nutná.                                                                                                                                                                                                                                    

 D 2 
K Hlavě VIII 

Pokud to nebude dle názoru předkladatele v rozporu se systematikou 
předpisu v části pojednávající o finančních příspěvcích na hospodaření v 
lesích, dáváme k uvážení, zda namísto doplňování nové Hlavy VIII 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Hlava V nařízení vlády byla 
zrušena k 1. lednu 2015, finanční 
příspěvky poskytnuté podle této 
hlavy ale mohou v budoucnu ještě 
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neobnovit dříve zrušenou Hlavu V, a neumístit navrhované znění § 35a do § 
33.  

 

podléhat např. veřejnosprávní 
kontrole, při které bude na 
zrušenou hlavu V nařízení 
odkazováno. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

  Bez připomínek.   

Ministerstvo 
spravedlnosti 

D 1 K čl. I, bodu 4, § 3 odst. 5 
Z ustanovení článku 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády vyplývá, že 
odkazuje-li  
se v právním předpisu na jiný odstavec v rámci téhož paragrafu, použije se 
odkaz pouze  
na tento odstavec (nikoli již na samotný paragraf). 
 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme slova „§ 3 odst. 3 tohoto 
nařízení“ nahradit slovy „odstavci 3“. 
 

Akceptováno. 

 D 2 K čl. I, bodům 32 a 34, přílohám č. 7 a 13 
Dotčenými přílohami se stanoví vzor žádosti o poskytnutí příslušných 
finančních příspěvků. Součástí žádosti je též čestné prohlášení žadatele o 
podporu v režimu de minimis. Jedním z požadovaných údajů čestného 
prohlášení je dle předkládaného návrhu „Obchodní jméno/Jméno žadatele“. 
Pojem „obchodní jméno“ není v českém právním řádu užíván. Ustanovení § 
423 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví, že jméno,  
pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, je „obchodní 
firma“. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme slova „obchodní jméno“ nahradit 
slovy „obchodní firma“. 
 

Neakceptováno. 
Právnické osoby, které mohou 
žádat o finanční příspěvky, 
nemusí být vždy zapsány do 
obchodního rejstříku (např. 
lesnické školy a učiliště). Z tohoto 
důvodu se v nových verzích 
formulářů u právnických osob 
vyžaduje jejich název, nikoliv 
jejich obchodní firma. 

Ministerstvo 
práce a 

  Bez připomínek.  
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sociálních věcí 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo 
dopravy 

  Bez připomínek.  

Úřad vlády- 
odbor 
kompatibility 

Z 1  V části Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, 
k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
k jejímu vydání a s předpisy EU obecné části odůvodnění se mj. uvádí, že 
finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti nepředstavují veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 SFEU. Nicméně dále není patrno, na základě 
jakých důvodů nejsou tyto příspěvky hodnoceny jako veřejná podpora ve 
smyslu čl. 107 SFEU. 

 Je nutné řádně odůvodnit, proč finanční příspěvky na vybrané 
myslivecké činnosti nepředstavují veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 
SFEU. 

 

Akceptováno. 
Finanční příspěvky na vybrané 
myslivecké činnosti byly v roce 
2006 notifikovány Evropské 
komisi (s přiděleným číslem 
N450/2006). V průběhu 
notifikačního procesu 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 
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ohrožených či vzácných druhů 
zvěře, přičemž dotace je účelově 
vázána na specifické 
(neekonomické) činnosti příjemců 
dotace. 
V tomto smyslu doplněno 
odůvodnění. 

 D 2 Vztah k právu EU:  

 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). 

 

Akceptováno. 
V tomto smyslu doplněno 
odůvodnění v kapitole 
Zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy se zákonem, k 
jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným 
zmocněním k jejímu vydání a s 
předpisy Evropské unie. 

 D 3 K Čl. I body 6., 8. a 11. - § 4 odst. 1 a 5 a § 12 odst. 5 

Doporučujeme nepoužívat příslovce „dále“, neboť k vyjádření smyslu 
navrhovaných úprav postačí v textu nařízení vlády použitá spojka „a“. 

 

Akceptováno. 
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 D 4 K Čl. I body 32. a 34. – Příloha č. 7 a Příloha č. 13 – Čestné prohlášení 
žadatele o podporu v režimu de minimis 

Doporučujeme u požadavku na uvedení IČO doplnit slova „bylo-li 
přiděleno“. 

 

Akceptováno. 

Úřad vlády - RVV   Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády – 
vedoucí úřadu 
vlády 

  Bez připomínek. 
 

 

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

  Bez připomínek. 
 

 

Správa státního 
hmotných rezerv  

  Bez připomínek. 
 

 

Český 
telekomunikační 
úřad 

  Bez připomínek. 
 

 

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

  Bez připomínek. 
 

 

Úřad na ochranu 
hospodářské 
soutěže 

  Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

  Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

  Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

  Bez připomínek.  
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Nejvyšší 
kontrolní úřad 

D 1 K Odůvodnění  
 
Z textu Odůvodnění - závěrečné zprávy RIA není zřejmý zdroj poskytování 
finanční podpory na předmětné dotační tituly z rozpočtu krajů za 
současného stavu, tj. zda jsou prostředky podpory poskytovány z daňových 
příjmů krajů, nebo zda se jedná o dotaci ze státního rozpočtu, příp. zda jsou 
prostředky poskytovány z příspěvku na výkon státní správy.  
 
Přijetím navrhované právní úpravy má dojít k navýšení požadavku na státní 
rozpočet kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství, ukazatel Podpory lesního 
hospodářství, o 350 mil. Kč. Pokud se jedná o daňové příjmy, mělo by být 
důsledkem navrhované právní úpravy adekvátní snížení podílu z 
celostátního hrubého výnosu vybraných daňových příjmů krajům (tj. návrh 
na změnu zákona o rozpočtovém určení daní). Pokud se jedná o dotaci, 
neexistují pro navýšení prostředků státního rozpočtu důvody (pouze MZE 
nebude poskytovat dotaci kraji, který by ji měl dále poskytnout žadateli, ale 
poskytne ji přímo). Pokud se jedná o příspěvek na výkon státní správy, z 
návrhu nevyplývá, že by byl ukončen výkon státní správy související se 
žádostí o poskytování finančních příspěvků (kraji by i nadále žadatel 
předával žádost a registraci by i nadále prováděl kraj). Odůvodnění 
doporučujeme v uvedeném směru upřesnit a doplnit. 

Neakceptováno. 
Zdroj finanční podpory lesního 
hospodářství z rozpočtu krajů je 
uveden na začátku prvního 
odstavce kapitoly 1.2 odůvodnění 
(výše finančních prostředků je 
stanovena mechanismem 
rozpočtového určení výnosů 
některých daní územním 
samosprávným celkům). 
Přijetím navrhované úpravy 
nedojde ke snížení výnosů 
některých daní vyšším územním 
samosprávným celkům, jak bylo 
na základě připomínky č. 8 
Ministerstva financí doplněno do 
příslušné části odůvodnění. 
Důvod pro nenavržení snížení 
výnosů některých daní vyšším 
územním samosprávným celkům 
je uveden ve vypořádání 
připomínky č. 1 Ministerstva 
financí. 
 

Český statistický 
úřad 

  Bez připomínek.  

Hlavní město 
Praha 

  Bez připomínek. 
 

 

Jihočeský kraj Z 1 V celém NV není řešena udržitelnost prací, u kterých je to účelné. Vložit 
odstavec o udržitelnosti 5 let do obecných podmínek. 
 

 

Akceptováno. 
Do příslušných paragrafů (§ 7, § 
8, § 15, § 16, § 25 a § 26) 
doplněn nový odstavec v tomto 
znění: 
„Na ploše, na kterou byl poskytnut 
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finanční příspěvek na umělou 
obnovu sadbou 
první/opakovanou, musí být po 
dobu 5 let od splnění předmětu 
finančního příspěvku na umělou 
obnovu sadbou první/opakovanou 
pro každou dřevinu, uvedenou 
žadatelem do přílohy žádosti, 
dodržen počet 
sazenic/poloodrostků/odrostků, 
uvedený žadatelem do přílohy 
žádosti, alespoň z 80 %.“ 

 Z 2 K § 2 odst. 5 a 6: doplnit, že se tyto podmínky vztahují i na část třetí nařízení 
vlády. Popřípadě tato ustanovení doplnit do ust. § 36 obecné podmínky pro 
poskytnutí příspěvku. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Následným dotazem u 
připomínkujícího zjištěno, že se 
připomínka týká převodu 
stávajících mysliveckých sdružení 
na spolky, který musí být 
proveden do konce roku 2016. 
Připomínkové místo se obává, že 
finanční příspěvek by mohl být 
poskytnut sdružení v době, kdy 
sdružení podle občanského práva 
již neexistuje. 
Tato připomínka se neakceptuje 
s ohledem na následující: 
sdružení se od roku 2014 
považují za spolky a do konce 
roku 2016 tomuto musí 
přizpůsobit své stanovy a název.  
Nesplnění této povinnosti do 
konce roku 2016 bude následně 
řešit příslušný rejstříkový soud. 
Dokud sdružení není příslušným 
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rejstříkovým soudem zrušeno 
(což lze ověřit v rejstříku spolků), 
je způsobilým žadatelem.  

 Z 3 K § 2 odst. 7: umožnit výjimku podání registračního formuláře i po 31. 
březnu pro žadatele, kteří získají více jak 50 ha PUPFL v průběhu roku a 
požádají státní správu lesů o schválení LHP. 
 

Akceptováno. 
Zohledněno při nové formulaci § 2 
odst. 7. 

 Z 4 K § 2 odst. 7: Registrace žadatele by se nevztahovala na fyzické osoby 
nepodnikající. Pak doplnit před odstavec 7 odstavec v následujícím znění: 
„Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích 
podle části druhé tohoto nařízení fyzická osoba nepodnikající, registraci 
nepodává.“ 
Odůvodnění: Registrace i pro fyzické osoby nepodnikající vede ke snížení 
počtu žádostí a nižšímu čerpání prostředků, hlavně drobných vlastníků, kteří 
žádají o malý objem finančních prostředků. Jedná se o nadbytečnou 
administrativní zátěž jednak pro tyto žadatele a také pro administrátory 
těchto žádostí. Evropská legislativa požaduje registraci pouze po velkých 
podnicích a ne po drobných vlastnících. Zkušenosti ukazují, že pro mnoho 
OLH je problém vůbec fyzické osoby přimět k pracím v lese a příspěvek je 
pro ně alespoň nějakou motivací. 
 

Neakceptováno. 
Princip podávání žádosti před 
uskutečněním projektu, na který 
je požadována dotace, je 
obecným pravidlem poskytování 
dotací, vycházející z příslušných 
předpisů EU, a je aplikována u 
většiny dotačních programů. 
Z toho důvodu není vhodné 
vytvářet výjimky z tohoto pravidla 
pro některé skupiny žadatelů. 
Novou verzí formulářů pro 
registrace budou pouze fyzické 
osoby nepodnikající vyjmuty 
z povinnosti prohlásit se za 
podnik příslušné kategorie. 

 Z 5 K § 2 odst. 7: Nahradit text „před splněním předmětu finančního 
příspěvku…“ textem „před zahájením prací…“ 
Odůvodnění: Dle kapitoly 3.4 odstavce 70 úředního věstníku EU C 204 by 
měla být registrace před zahájením prací. Příslušně upravit i přílohu č. 11. 
 

Akceptováno. 
Zohledněno při nové formulaci § 2 
odst. 7. 

 Z 6 K § 2 odst. 7: Na konec odstavce doplnit text: „Připadne-li toto datum na 
sobotu nebo neděli, posouvá se termín na nejblíže následující pracovní 
den.“  
Odůvodnění: Upřesnění kvůli jednoznačnosti a předejití sporům v hraničních 
případech podání registrace. 
 

Neakceptováno. 
Počítání času upravují obecné 
procesní předpisy.  
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 Z 7 K § 4 odst. 3: Změnit text „nebo příslušnému krajskému úřadu po splnění 
předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních 
měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.“ na text „nebo 
příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě do 3 měsíců po splnění předmětu 
finančního příspěvku do 30. září za období 13 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ 
Odůvodnění: Slovo lhůta je použito záměrně kvůli jasnému počítání času. 3 
měsíce kvůli možnosti a nutnosti průběžného zpracování a nehromadění 
podání žádostí na konec podacího období. Dá se předpokládat, že žádostí 
může být i okolo 1000. Zároveň s tím je účelné, aby žadatelé, jejichž žádost 
bude v příloze obsahovat více jak 10 řádků, podali žádost společně 
s písemnou formou také elektronicky v modulu pro žadatele. Takto upravit 
směrnici MZE o postupu krajských úřadů při poskytování finančních 
příspěvků… 
Období 13 kalendářních měsíců je navrženo kvůli zachycení prací za měsíc 
září, které u jsou u větších společností vykazovány až po uzávěrce tzn. na 
začátku následujícího měsíce a současná úprava neumožňuje jejich 
vykázání. 
 

Částečně akceptováno. 
Pro zajištění průběžného 
podávání žádostí akceptována 
podmínka podávání žádostí do 3 
měsíců po splnění předmětu 
finančního příspěvku, nejpozději 
do 31. srpna (tedy posun termínu 
o 1 měsíc oproti návrhu 
připomínkujícího). 
Připomínce na podávání žádostí 
za 13 předchozích měsíců se 
nevyhovuje, protože by podací 
místo muselo ověřovat, zda na 
některé činnosti není o poskytnutí 
finančního příspěvku žádáno 
opakovaně, což by bylo 
administrativně náročné. 
Poznámce o podávání žádostí o 
více než 10 řádcích v příloze č. 1 
žádosti se vyhovuje pro finanční 
příspěvky podle části druhé hlavy 
I, II a IV, pokud je administrují 
krajské úřady. 

 Z 8 K § 8 odst. 7: Zpřesnit definici poloodrostku nebo dát odkaz na přílohu č. 2 
k vyhlášce č. 29/2004 Sb. Stejně i ostatních částech NV.  
Odůvodnění: Současné vymezení není dostatečné a nezabraňuje překryvu 
se sazenicemi výškové třídy 51 – 70 cm.  Ty ale nedosahují tloušťku 
kořenového krčku, jakou dosahují poloodrostky. Někteří žadatelé se je snaží 
vydávat za poloodrostky. Odkaz na přílohu č. 2 k vyhlášce č. 29/2004 Sb. je 
jednoznačný a zabraňuje jakýmkoliv spekulacím.  
 

Akceptováno. 
K definici poloodrostku a odrostku 
doplněn požadavek na splnění 
minimální tloušťky krčku dle 
přílohy č. 2 vyhlášky č. 29/2004 
Sb. 

 Z 9 K § 35: doplnit odstavec, který určí pravidlo, dle kterého žadatel stanovuje, 
zda požaduje finanční prostředky jako investici či neinvestici. 
 

Neakceptováno. 
Pravidla pro zařazení finančních 
prostředků z pohledu účetnictví 
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stanoví jiné právní předpisy 
(zákon č. 563/2001 Sb., vyhláška 
č. 410/2009 Sb.). 

 Z 10 K tabulce II. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.: Upravit sazby u umělé 
sadby opakované a doplnit sazby pro sazenice (umožnit jejich použití). 
Používat místo označení „základní dřeviny“ označení „ostatní dřeviny (mimo 
BŘ, VJ, OS)“ 
Odůvodnění: Současná podoba tabulky neumožňuje použití sazenic při 
opakované sadbě, dále neúměrně nadhodnocuje cenu poloodrostků a 
odrostků. Dále není umožněno pracovat s dřevinami přimíšenými a 
vtroušenými, zejména MD a OL. 
 

Částečně akceptováno. 

 Sazby finančního příspěvku 
na sadbu poloodrostků a 
odrostků nejsou podle 
dostupných podkladů 
nadhodnoceny. 

 Smyslem předkládané novely 
není podpora použití sazenic 
při opakované umělé obnovy 
sadbou. 

 Úprava v terminologii druhů 
dřevin částečně akceptována 
(uvedené základní dřeviny 
budou doplněny o dřeviny 
přimíšené a vtroušené). 

 Z 11 K tabulce VIII. Zařazení souboru lesních typů do skupin přílohy č. 1 k nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb.: Tuto tabulku přepracovat, aby odpovídala přírodním 
podmínkám a způsobům hospodaření. Zejména zakládání a zajištění 
porostů.  
Odůvodnění: Současná podoba tabulky vychází z oceňovací vyhlášky, ale 
neodráží dostatečně náročnost založení a zajištění porostů. Oslovit ÚHÚL, 
aby tabulku přepracoval.  
 

Neakceptováno. 
Rozdělení souborů lesních typů 
do skupin vychází z platné 
legislativy (oceňovací vyhlášky). 
Návrh ÚHÚL bude oponován a 
zváženo jeho další využití. 

 D 12 K § 2 odst. 1 písm. c) a d): Do textu doplnit „příslušnému krajskému 
úřadu…“  
Odůvodnění: Žádosti se mohou podávat pouze krajskému úřadu, v jehož 
správním obvodu se jednotka prostorového rozdělení lesa nachází a který je 
příslušný žádost posoudit. Dále kvůli sjednocení s ostatními částmi 
dokumentu.  
 

Akceptováno. 

 D 13 K § 2 odst. 4: Změnit text „přiznat v poměrně nižší výši…“ na text „přiznat v Neakceptováno. 
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poměrné nižší výši…“ 
Odůvodnění: Výše příspěvků je poměrná a tudíž i snížení je poměrné. Např. 
když se objem prostředků sníží o polovinu, tak poměrné snížení příspěvků 
bude také o polovinu. 
 

Smysl se nemění. Stávající znění 
není gramaticky chybné. 

 D 14 K § 2 odst. 8: Na konec odstavce doplnit text: „Registrace žadatele 
nenahrazuje žádost o příspěvek ani nezakládá nárok na poskytnutí 
příspěvku na hospodaření v lesích“  
Odůvodnění: Upřesnění pro předcházení neoprávněných nároků.  
 

Neakceptováno. 
Ze současné ani z navrhované 
právní úpravy žádný způsobem 
nevyplývá nárok na poskytnutí 
finančního příspěvku jen na 
základě podané registrace. 

 D 15 K § 4 odst. 2 písm. d): Změnit text „umělá obnova sadbou opakovanou…“ na 
text „umělá obnova sadbou opakovaná …“ 
Odůvodnění: Gramaticky správněji v kontextu předchozího textu (obnova – 
opakovaná), v ostatních částech již normálně v textu skloňovat. Opravit i v 
ostatních částech NV.  
Dále mám u tohoto dotačního titulu velký otazník, protože mám obavy o jeho 
efektivní použití a hlavně kontrolu. Ztráty samozřejmě mohou být (viz sucho 
v roce 2015), ale jak zabránit zneužití, když někdo odvede nekvalitní práci? 
Těžko se bude dokazovat, kdo nebo co způsobilo nezdar zalesnění!! 

Částečně akceptováno. 
Oprava formulace v § 4 odst. 2, 
v názvu § 8, v § 12 odst. 2, 
v názvu § 16, v § 22 odst. 3 a 
v názvu § 26 nařízení. 
Omezení finanční podpory 
opakované umělé obnovy sadbou 
poloodrostků či odrostků na 500, 
resp. 400 ks na hektar vylučuje 
poskytnutí finančního příspěvku 
na kompenzaci výrazného 
nezdaru zalesnění. 

Olomoucký kraj Z 1 
Navrhujeme upravit předložený návrh novely předmětného nařízení vlády 
tak, aby žadateli byla prostřednictvím příslušných ustanovení tohoto 
nařízení uložena povinnost podat žádost do 3 měsíců od ukončení prací 
nejpozději do 30. září běžného roku. Současně navrhujeme uložit obcím, 
všem právnickým osobám a žadateli, jehož příloha žádosti obsahuje více 
než dvacet řádků (případně požaduje-li více než 100.000,- Kč), povinnost 
předat žádost v písemné i elektronické (digitální) podobě. 

    Zdůvodnění: 

Návrh novely výše zmíněného nařízení vlády průřezově sjednocuje termín 

Částečně akceptováno. 
Do návrhu novely zapracována 
povinnost podávat žádost do 3 
měsíců po splnění předmětu 
finančního příspěvku, nejpozději 
do 31. srpna (tedy posun termínu 
o 1 měsíc oproti návrhu 
připomínkujícího). 
Dále žadatelům, kteří podají 
přílohu č. 1 žádosti na více než 1 
straně, bude uložena povinnost 
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pro podávání žádostí pro všechny druhy podporovaných činností, a to po 
ukončení prací do 30. září běžného roku. Toto sjednocení termínu pro 
podání žádosti bude ovšem způsobovat značnou kulminaci přijatých žádostí 
v měsíci září, a dá se tudíž předpokládat obrovský nárůst administrace 
spojené s přijímáním žádostí a jejich kontrolou, a to jak po formální stránce, 
tak i fyzicky v terénu. 

Je třeba dosáhnout toho, aby žádosti byly k administrátorovi zasílány 
průběžně a nikoliv nárazově k jednomu datu. Uvažovat lze rovněž o 
požadavku, aby žadatel podával pouze jednu žádost ročně, případně je 
možné zavést podmínku, aby obce a právnické osoby podávaly žádost v 
písemné i digitální podobě, stejně jako ostatní žadatelé, jejichž žádost 
obsahuje více než dvacet řádků, nebo je-li z jejich strany požadováno více 
než 100.000,- Kč. Program pro pořízení dat v digitální podobě bude žadateli 
předán na požádání. Bylo by tak docíleno rychlejšího přenosu dat do 
zpracovatelského software administrátora. 

 

podat žádost současně i 
elektronickým způsobem 
stanoveným MZe. 

 Z 2 K ČÁSTI DRUHÉ, HLAVA I, § 3 odst. 5: Za slova „kopie faktur“ navrhujeme 
doplnit slova: „…jejich přílohy popřípadě nápočet prací nebo zadávací list 
prací obsahující detailní rozpis porostních skupin, ve kterých došlo k použití 
ekologických a přírodě šetrných technologií“. 

 Zdůvodnění: 

Samotná faktura ve většině případů neobsahuje detailní přehled všech 
porostních jednotek, kde probíhaly fakturované práce. Při doložení pouhé 
faktury (bez dalších příloh) by tudíž nebyla splněna podmínka uvedená v 
HLAVĚ I § 3 odst. 5 cit.: „… uvedení počtu technických jednotek, 
odpovídajících části I přílohy č. 1 tohoto nařízení, …“. Pro splnění této 
podmínky je třeba, aby bylo umožněno ke kopii faktur přiložit také její přílohu 
(či přílohy), popřípadě nápočet prací, nebo zadávací list prací, který bude 
obsahovat detailní rozpis jednotlivých porostních skupin, ve kterých došlo 
k použití ekologických a k přírodě šetrných technologií. 

 

Akceptováno. 
Mezi údaje, pro které je 
požadováno jejich uvedení do 
faktur, v praxi nelze označení 
porostních skupin zařadit. Tyto 
údaje se proto budou dokládat 
výpisem z lesní hospodářské 
evidence nebo výrobně 
technickými doklady. 
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 Z 3 K ČÁSTI TŘETÍ, HLAVA I, § 37 odst. 1 písm. a): Navrhujeme zde 
uvedenou podmínku týkající se „políček pro zvěř“ (povinnost pěstovat 
minimálně dvě plodiny a rozptýlení těchto políček po honitbě) zrušit. 

 Zdůvodnění:  

Domníváme se, že v případě políček pro zvěř není až tak zásadní druhová 
diverzita pěstovaných plodin, jako spíše období, kdy je políčko zvěři 
předloženo k pastvě. Povinnost pěstovat minimálně dvě plodiny, 
předpokládáme ve směsi po ploše, by mohlo mít za následek zánik políček 
např. topinambur či kukuřice (mají významnou krytovou funkci pro zvěř např. 
v polních honitbách Hané, kdy od žní do letních měsíců jsou velké lány polí 
zorány a zvěř se nemá kde ukrýt). 

 

Neakceptováno. 
Větší druhová skladba políčka je 
důležitá pro zvýšení možnosti 
získání různých druhů potravy. 

 Z 4 
Nad rámec předloženého návrhu požadujeme doplnit do stávajícího 
předpisu, konkrétně do § 45 ČÁSTI ČTVRTÉ věnované „přechodným a 
závěrečným ustanovením“ nový odst. 3, a to v následujícím znění: 

„Registraci žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v 
lesích podle části druhé hlav I, II, IV a VII tohoto nařízení, doručí žadatel 
příslušnému krajskému úřadu v roce 2016 nejpozději do 30. června 2016.“ 

 Zdůvodnění:  

Je třeba překlenout dobu pro registraci žadatele na finanční příspěvky dle 
hlav I, II, IV a VII., kdy nařízení má platit od 1. 4. 2016, žadatel nicméně 
musí podat registraci vždy do 31. 3. běžného roku. 
 

Vysvětleno. 
Uvedený návrh odpovídá čl. II v 
návrhu znění novely. V souladu s 
legislativními pravidly se 
navrhovaná přechodná 
ustanovení uvádějí jen do návrhu 
právního předpisu, nikoliv do 
úplného znění. 
 

Liberecký kraj Z 1 Doplnit formální a časový způsob řešení podání, které trpí vadami. Stanovit 
lhůtu k opravě (doplnění) podání (např. 15 dní). Stanovit postup u žádostí, 
které tímto překročí konečný termín podání. 
 

Částečně akceptováno. 
Způsob řešení podání registrací a 
žádostí, které trpí vadami, 
zapracován do nového odst. 10 v 
§ 2. 
Na předložení opravené žádosti 
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v návaznosti na požadavek 
krajského úřadu se nevztahuje 
termín pro podání žádosti. 

 Z 2 Diverzifikovat podávání žádostí buď na průběžný systém (např. do 2 měsíců 
od ukončení prací) nebo přidáním alespoň 1 termínu pro určité období nebo 
alespoň posun termínu zpět o 1 - 2 měsíce, aby se zvýšil prostor pro 
kontrolu a zpracování žádostí. Současné znění umožňuje podání většiny 
žádostí najednou a značně nerovnoměrně zatěžuje vyřizující pracovníky. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna. 

 Z 3 Řešit přechodným ustanovením registraci žadatelů v roce 2016.  
 

Vysvětleno. 
Uvedený návrh odpovídá čl. II v 
návrhu znění novely. V souladu s 
legislativními pravidly se 
navrhovaná přechodná 
ustanovení uvádějí jen do návrhu 
právního předpisu, nikoliv do 
úplného znění. 

Středočeský kraj Z 1 § 3 odst. 4, § 4 odst. 3 
V daných ustanoveních je stanoven termín pro podání žádostí za období 
předcházejících 12 kalendářních měsíců do 30. 9. Středočeský kraj 
rezolutně nesouhlasí s takto nastaveným mechanismem zvláště u těchto 
dotčených dotačních titulů, neboť dojde k nevyvážené a nerealizovatelné 
kumulaci administrativy a kontrolní činnosti do konce třetího a počátku 
čtvrtého čtvrtletí. Novela nařízení vlády řeší převod finančních příspěvků na 
„ekologické a k přírodě šetrné technologie“ (HLAVA I; indikace „D“) a na 
„obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let“ (HLAVA II; indikace 
„B“) z rozpočtů krajů opět do rozpočtu Ministerstva zemědělství (dále 
„MZe“), tak jak tomu bylo do roku 2004. Z tohoto pohledu Středočeský kraj 
nevyjadřuje k věcnému rámci novely žádné připomínky, neboť bude stále 
vykonávat danou agendu, i když ne v samostatné, ale v přenesené 
působnosti. Připomínky jsou směřovány pouze k nastavení časového 
mechanismu nařízení vlády. Hlavní problém nastane s ohledem na 
personální zajištění k extrémní fluktuaci v pracovních činnostech v průběhu 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (tedy 
posun o 1 měsíc oproti návrhu 
připomínkujícího). 
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roku. Zkušenosti pracovníků vykonávajících agendu poskytování příspěvků 
na hospodaření v lesích jasně poukazují na skutečnost, že u dotačních 
titulů, kde je pevně stanoven konečný termín pro podání žádostí, rámcově 
80 % žádostí je na krajský úřad doručeno v posledním měsíci před 
vypršením lhůty. V průběhu nastaveného dotačního období (1. 10. – 30. 9. 
následujícího roku) nejsou žádosti doručovány na podací místo průběžně, 
ale nárazově koncem srpna a v průběhu září. Dochází tak k extrémnímu 
časovému tlaku na administraci a vyřízení žádostí (zadání do dotačního 
softwaru, kontrola náležitostí, detailní kontrola obsahu, kontrola v terénu, 
schvalování, zajištění proplacení atd.), neboť dle směrnice MZe (č. j. 
45820/2014-MZE-16221) je nutné všechny žádosti odeslat k proplacení do 
10. prosince. Dotační tituly „B“ a „D“ budou dohromady dle predikce 
vycházející z dlouhodobých pracovních zkušeností tvořit jak dominantní 
podíl požadovaných finančních prostředků, tak největší četnost žádostí. 
Z tohoto důvodu měl Středočeský kraj nastaven ve svých „Zásadách pro 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Středočeského kraje“ u dotačních titulů, jejichž splnění je vázáno na 
konkrétní datum, či výkon (např. umělá obnova – první, opakovaná; výchova 
– prořezávky, probírky; přibližování dříví; vyklizování dříví; drcení klestu), 
způsob, jak docílit rovnoměrnějšího rozložení příjmu žádostí v průběhu 
celého roku. Žadatel byl povinen zasílat žádosti průběžně do tří měsíců od 
dokončení předmětu příspěvku.  
Na úrovni jednotlivých krajů jsou na agendu poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích vyčleněny zpravidla 1-2 osoby. Pro 
Středočeský kraj je z dlouhodobého pohledu předpokládaný počet ročně 
podaných žádostí v rozmezí 900-1100 (všechny dotační tituly), proto by bylo 
téměř nereálné takto nastavený mechanismus realizovat v praxi. Z tohoto 
důvodu požaduje Středočeský kraj alespoň u dvou nejpočetnějších 
dotačních titulů („B“ a „D“) změnit nastavení na průběžné podávání žádostí u 
dotačních podtitulů, které lze vázat na konkrétní datum.  
Systém navržený v novele nařízení vlády současně velmi eliminuje čas na 
proplácení žádostí, neboť stanovení „poměrné výše“ pro výši přiznaných 
příspěvků určuje MZe po sumarizaci žádostí za celou ČR v období 1. 10. – 
10. 10. Z těchto skutečností vyplývá, že krajský úřad má povinnost za cca 2 
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měsíce administrovat (kontrola, schválení, vyhotovení rozhodnutí, soupisky, 
rozeslání rozhodnutí žadatelům atd.) cca 900-1100 žádostí, což je 
s ohledem na personální zdroje a nárazovou kumulaci činností do krátkého 
časového úseku téměř neproveditelné. Proto je navrhováno posunout termín 
30. 9., ke kterému je vztahováno období 12 kalendářních měsíců, na 30. 
června. 
Navrhované změny zajistí efektivní využití lidských zdrojů pracovníků 
krajských úřadů v průběhu celého roku a optimalizují logistiku pracovních 
procesů souvisejících s dotčenou agendou. 
V těchto případech je navrhována změna ustanovení odstavce např. na: 
„Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lese doručí žadatel Ministerstvu obrany, 
Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu do dvou 
měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 
30. června za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně 
předcházejících uvedenému datu.“ 
 

 Z 2 § 37 odst. 1 písm. a) 
S ohledem na různorodost krajiny v rámci celé republiky je podle nás 
nevhodné stanovovat takto přesné podmínky. Drželi bychom se 3 
základních podmínek jinými slovy rovněž stanovených v naučném slovníku 
lesnickém: 

1) Políčko pro zvěř je obhospodařováno za účelem zvýšení úživnosti 
honitby a za účelem krytu pro zvěř 

2) Složení plodin má odpovídat potřebám zvěře chované v honitbě 
3) Políčko by mělo plnit svou funkci po většinu roku 

Jakékoliv další zpřísňující podmínky mohou být vhodné pro jednu honitbu a 
v další mohou být zcela nevyhovující. Např. Středočeský kraj se rozkládá na 
území 11 015 km2 a zaujímá jak hluboké lesy v západní a jihozápadní části, 
tak intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu na východě. 
Povinnost pěstování minimálně dvou plodin je zbytečná. Pokud by byla 
uvedena další podmínka například, že pesticidy budou používány jen 
v nejnutnější možné míře, pak na políčku zcela jistě poroste mnohem 
pestřejší flora, než v případě výsevu dvou obilnin ošetřovaných pesticidy 

Neakceptováno. 
Ubývající druhy zvěře trpí 
zejména nevhodnou a 
nedostačující skladbou potravy 
v dnešní zemědělské krajině. 
Žádoucího stavu se docílí buď 
nepoužíváním pesticidů, které 
umožní růst dalších druhů bylin či 
plodin, nebo cíleným pěstováním 
více druhů plodin. Při stávající 
definici políčka se předmět 
finančního příspěvku splní i např. 
pouhým ponecháním nesklizené 
kukuřice.  
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striktně podle agrotechnických potřeb. V případě neošetřovaných políček je 
jednoznačně pozitivní vliv i na další druhy živočichů, např. přítomnost 
bezobratlých a v návaznosti na ně drobné ptactvo. Definici zvěřního políčka 
bychom nechali co nejjednodušší z důvodu různorodosti krajiny a podmínek 
v lesních honitbách Křivoklátska až po polní honitby Olomoucka. Podmínky 
pro přiznání příspěvku pokud možno nechat na erudici jednotlivých 
pracovníků, kteří musí zohlednit nejdůležitější a základní fakta: zda byl 
příspěvek hospodárně využit a jestli předmět příspěvku plní svou funkci – 
zvyšuje úživnost honitby. 
 

 Z 3 § 37 odst. 3 písm. a) 
Další podle našeho názoru nadbytečná podmínka, která nelze jednoduše 
definovat vzdáleností, odpovídající třem skokům zajíce. Pokud by byla tato 
podmínka přijata, pak bude legalizována skutečnost, kdy žadatel na základě 
pravidel bude požadovat příspěvek v míře omezené výměrou honitby na 
„jednotlivá“ políčka s porostem stejné plodiny, např. kukuřice, s odstupovou 
vzdáleností 6m. Opět bychom nechali volnost pracovníkům při hodnocení 
podmínek honitby, složení políček a vzdálenosti mezi políčky. Menší políčka 
nebo políčka nevhodného tvaru s nevhodně zvolenou plodinou v polní 
honitbě paradoxně mohou fungovat spíše jako ekologická past. Uživatel 
honitby v dobré víře způsobí, že bude docházet k predaci především drobné 
zvěře, která bude po sklizni okolních plodin uzavřena v malém políčku a 
dojde ke zvýšení predačního tlaku. 
 

Neakceptováno. 
Odsazením dvou políček min. 6m 
pásem vznikne další pruh plodiny, 
buřeně, cesty a podobného 
využití, který naruší jednotvárnost 
krajiny a umožní zvýšení její 
pestrosti. 
Vzdálenost 6 m je odvozena od 
podmínek pro zakládání biopásů, 
kde je šířka 6 m uvedena jako 
spodní limitující hranice.  

 Z 4 Formát formulářů – přílohy č. 2 – 13 nařízení vlády 
Středočeský kraj požaduje, aby byly upraveny formuláře ve smyslu § 14 
odst. 3. písm. e) bodu 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Mimo jiné chybí informace o skutečnostech, zda je právnická osoba 
zastupována statutárním zástupcem, nebo zmocněncem na základě plné 
moci. 
 

Akceptováno. 

 D 5 § 37 odst. 2 písm. d) 
V § 36 odst. 2 je uvedeno, že žádost o poskytnutí finančních příspěvků 

Akceptováno. 
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uvedených v § 37 až 41 doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu po 
splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září. Na základě této 
podmínky je neopodstatněné požadovat jako povinnou přílohu zápis o 
instalaci uvedený v § 37 odst. 2 písm. d). Pokud se žádost podává až po 
splnění předmětu příspěvku, pak je zřejmé, že zařízení musí být již 
instalováno. 
 

 D 6 § 37 odst. 4 
Z důvodu jednoduchosti a přehlednosti nerozdělovat lhůty, kdy lze znovu 
požádat o příspěvek na myslivecká zařízení, ponechat ve všech případech 
dobu 10 let. V případě budek pro vodní ptactvo spíše zdvojnásobit sazbu na 
500 Kč/ks, než zkracovat dobu udržitelnosti. S vhodnou údržbou zařízení 
mohou svou funkci plnit po celých 10 let, a to i v případě budek pro vodní 
ptactvo.  
 

Neakceptováno. 
Při častém obsazování budek 
dochází k jejich silnému 
znečišťování hnízdícími ptáky, 
čímž se se zkracuje jejich 
životnost  
 

Karlovarský kraj Z 1 K § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 22 odst. 4, § 35 odst. 4, § 36 odst. 2, § 43 
odst. 3   
Doporučujeme zkrátit termín pro doručení žádosti minimálně o jeden měsíc, 
tedy max. do 31. srpna.   
 

Dle čl. 1 odst. 2 směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 45820/2014-MZE-
16221 ze dne 13. června 2014 vkládá krajský úřad žádosti do evidence 
v pořadí doručení průběžně, nejpozději však do 10. října daného roku. 
Rozšíření spektra příspěvků administrovaných krajskými úřady (příspěvky 
dle hlavy I a II nařízení vlády) sebou přinese podstatné navýšení počtu 
žádostí. Doporučujeme zkrátit termín pro doručení žádosti, aby krajským 
úřadům vznikl dostatečný časový prostor pro kontrolu a evidenci žádostí. 
 

Akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí nejpozději do 31. srpna. 

 D 2 K příloze č. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
1) Doporučujeme zrušit kolonky „DIČ“, „Číslo dokladu totožnosti“, „Typ 
dokladu“, „Okres“, „Název správce daně (finanční úřad)“, „Plátce DPH“. 

 
2) V přílohách chybí některé náležitosti žádosti dle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále 

Částečně akceptováno. 
Nedostatky stávajících formulářů 
odstraněny v jejich nové verzi 
s výjimkou: 

 lhůta, v níž má být účelu 
dotace dosaženo – stanovena 
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jen „rozpočtová pravidla“) – rodné číslo; lhůta, v níž má být dosaženo účelu 
dotace; název a adresa poskytovatele.  
 
3) V čestném prohlášení doporučujeme doplnit přesné označení lesního 
zákona. 
 
4) Doporučujeme informaci o identifikaci žadatele dle § 14 odst. 3 písm. e) 
rozpočtových pravidel vyjmout z čestného prohlášení a zahrnout do jiné 
části žádosti. 
 
5) Doporučujeme v kolonce pro otisk razítka žadatele zrušit „(u PO vždy)“. 
 

Ad 1) Domníváme se, že jmenované kolonky jsou v žádosti nadbytečné a 
pro poskytnutí příspěvku není důvod je po žadateli požadovat. 

Ad 2) Rozpočtová pravidla přesně vymezují náležitosti žádosti o dotaci. 
Některé z nich v přílohách chybí. 

Ad 3) Domníváme se, že čestné prohlášení by mělo obsahovat přesné 
označení lesního zákona, nikoliv pouze jeho zkrácený název. 

Ad 4) Zapracování informace o identifikaci žadatele dle § 14 odst. 3 písm. e) 
rozpočtových pravidel do čestného prohlášení shledáváme jako velice 
nepřehledné pro žadatele.  

Ad 5) Razítko není pro právnickou osobu povinné. 
 

přímo ustanoveními nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb., na 
jehož základě se finanční 
příspěvky poskytují až po 
provedení prací 

 název a adresa poskytovatele 
– v přílohách nařízení vlády 
není uváděna, protože 
formuláře slouží třem různým 
poskytovatelům (Ministerstvo 
zemědělství, Ministerstvo 
obrany, Ministerstvo životního 
prostředí). Ministerstvo 
zemědělství pak na svých 
webových stránkách i 
prostřednictvím krajských 
úřadů žadatelům poskytne již 
formuláře s uvedením názvu 
a adresy poskytovatele. 

 D 3 K příloze č. 8 
1) Doporučujeme zrušit kolonku „statutární orgán“ schvalovacího orgánu 
SSL 
 
2) Doporučujeme doplnit kolonky s údaji o předchozím LHC. 
 

Ad 1) Domníváme se, že údaj o statutárním orgánu schvalovacího orgánu 
SSL je nadbytečný. 

Částečně akceptováno. 
Ad 1: nedostatky stávajících 
formulářů odstraněny v jejich 
nové verzi. 
Ad 2: zmíněné položky jsou již ve 
stávajících i v nově navržených 
formulářích. 
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Ad 2) Údaje o předchozím LHC pomohou lépe identifikovat LHC pro 
schvalovaný LHP. 
 

 D 4 K příloze č. 9 
1) Doporučujeme kolonky č. 44. – 46. („Uznána (kým)“, „Číslo jednací“, „Ze 
dne“) nahradit kolonkou „Evidenční číslo honitby“. 
 
2) Doporučujeme jako přílohu k žádosti doplnit tabulku pro výpočet výše 
příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz 
v chovech. 
 

Ad 1) Domníváme se, že evidenční číslo honitby plně nahrazuje kolonky č. 
44. – 46. a jako identifikační údaj honitby je přesnější. 

Ad 2) Tabulka pro výpočet výše příspěvku na preventivní veterinárně 
léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech je nyní přílohou metodiky, je tedy 
součástí pouhého obecně pracovního postupu.  Domníváme se, že by bylo 
vhodné, aby byla tabulka součástí nařízení vlády a pro žadatele byl tak 
výpočet výše příspěvku přesně stanovený právním předpisem.  
 

Částečně akceptováno. 
1. Doporučená úprava 

provedena v nové verzi 
formuláře. 

2. Jedná se o metodickou 
záležitost, která nebude 
zahrnuta do nařízení vlády. 

 

Moravskoslezský 
kraj 

D 1 1. PŘIPOMÍNKA 

Považujeme za důležité, aby objem finančních prostředků poskytovaných na 
hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji nebyl výrazně nižší, než je 
v současnosti poskytován z rozpočtu kraje, tj. okolo 20 mil. Kč. 

Vysvětleno. 
Schválení novely je podmíněno 
zajištěním příslušných finančních 
zdrojů. 

 D 2 2. PŘIPOMÍNKA 

Stanovení okruhu žadatelů o příspěvky podle nařízení vlády navrhujeme 

obdobné, jako bylo v dotačním programu kraje, resp., aby příjemcem dotace 

nemohl být vlastník lesa, který v České republice vlastní 1000 a více hektarů 

pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, 

nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují 

práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice hospodaří 

na 1000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek zařazených 

Vysvětleno. 
Neexistuje jediná relevantní 
studie, která by stanovila, od 
kolika hektarů a v jaké kategorii 
lesů je lesní majetek ekonomicky 
soběstačný. Smyslem novely je 
sjednocení systému, případné 
krácení dotací je procentní. 
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v kategorii lesy hospodářské.  

 

Je totiž žádoucí podporovat spíše menší vlastníky lesů, kterým výměra lesů 

nezajišťuje takovou ekonomickou návratnost jako velkým, potažmo 

soběstačným vlastníkům lesů. 

 D 3 3. PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme nastavit úpravu v předmětném nařízení vlády tak, aby bylo 

zajištěno financování kalamitních situací vzniklých při hospodaření v lesích 

nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména extrémním suchem, 

povodněmi, apod. 

 

Například v letošním roce (2016) má Moravskoslezský kraj v 

rámci dotačního programu také dotační titul na financování nové výsadby 

sazenic, jež byly řádně vysazeny v prvním pololetí roku 2015, ale v důsledku 

mimořádně nepříznivých klimatických podmínek uschly. Je možné 

předpokládat, že nepříznivé klimatické podmínky, jako je například sucho, 

mohou i v příštích letech působit škody na řádně zalesněných lesních 

pozemcích. 

 

Vysvětleno. 
Předmětem novely je změna 
poskytovatele některých 
stávajících finančních příspěvků, 
nikoliv vytváření nových. Návrh 
novely nezahrnuje nově vytvořený 
krajský dotační titul na podporu 
druhé umělé obnovy melioračních 
a zpevňujících dřevin sadbou 
sazenic, je tedy možné 
z finančních prostředků krajského 
rozpočtu, které nejsou novelou 
nijak dotčeny, tuto podporu 
poskytovat i nadále. 

Jihomoravský 
kraj 

  Úvod: 
Jihomoravský kraj nesouhlasí s centralizací poskytování finančních 
příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. 
Současný systém poskytování finančních příspěvků na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku Jihomoravským krajem se nám jeví, 
v souladu se stanoviskem Asociace krajů, jako vhodnější. 

Neakceptováno. 
Vysvětlení viz připomínka JMK č. 
4. 

 Z 1 K bodu 1 - § 2 odst. 7 
Požadujeme úpravu v tomto znění: „Registraci žadatele o poskytnutí 
finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, 
IV a VII tohoto nařízení pro období, za které se podává žádost o poskytnutí 
finančního příspěvku, doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu 
životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu v příslušném období, 
za které se podává žádost o poskytnutí finančního příspěvku, a to před 

Vysvětleno. 
Uvedený návrh odpovídá čl. II v 
návrhu znění novely. V souladu s 
legislativními pravidly se 
navrhovaná přechodná 
ustanovení uvádějí jen do návrhu 
právního předpisu, nikoliv do 
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splněním předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 31. března 
kalendářního roku, v roce 2016 do 31. května 2016.“ 
 
Připomínka:  
Předpokládaná účinnost předkládané novely nařízení vlády je 1. 4. 2016, a 
tak by nebylo fakticky možné podat v roce 2016 registraci a následně tedy i 
ani žádost o poskytnutí finančního příspěvku. Námi navržený termín 
prodlouží možnost žadatelům úspěšně se registrovat a následně tak získat 
možnost podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku. 
 

úplného znění. 
 

 Z 2 K  § 3 odst. 4  
Požadujeme úpravu v tomto znění: „Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v 
lese doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí 
nebo příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního 
příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně 
předcházejících uvedenému datu do 3 měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději však do 30. září běžného roku. K tomuto datu 
musí být žádost doručena, nepostačuje její předání k poštovní 
přepravě.“ 
 
Připomínka:  
Na základě poznatků z naší aplikační praxe podává většina žadatelů žádosti 
až těsně před koncem uplynutí termínu pro podání žádostí, tedy v tomto 
případě před 30. září. Tento značně v průběhu roku nevyrovnaný příjem 
žádostí pak vede k naakumulování veškerých administrativních úkonů do 
posledního čtvrtletí daného roku, čímž se značně omezuje mimo jiné i 
možnost provádět předběžnou veřejnosprávní kontrolu v terénu.  
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (tedy 
posun termínu o 1 měsíc oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 Z 3 K bodu 4 - § 3 odst. 5  
Požadujeme úpravu v tomto znění: „Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v 
lese se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení. K žádosti se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku 

Částečně akceptováno. 
Žadatelům, kteří podají přílohu č. 
1 žádosti na více než 1 straně, 
bude uložena povinnost podat 
žádost současně i elektronickým 
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uvedeného v odstavci 3 přikládají kopie faktur, s uvedením druhu poskytnutých 
služeb, odpovídajícího předmětům finančních příspěvků uvedených v § 3 odst. 
3 tohoto nařízení, a s uvedením počtu technických jednotek, odpovídajících 
části I přílohy č. 1 tohoto nařízení, mimo případy plnění předmětu finančního 
příspěvku svépomocí, kdy se jako doklad o splnění předmětu finančního 
příspěvku přikládá výpis z lesní hospodářské evidence nebo výrobně mzdové 
lístky. Žádost, jejíž příloha obsahuje více než 10 řádků, nebo pokud je 
v žádosti požadováno celkem více než 50 000,- Kč je žadatel povinen 
předat rovněž v elektronické podobě. Aplikaci pro pořízení dat v 
elektronické podobě předá žadateli na požádání Ministerstvo 
zemědělství.“ 
 
Připomínka:  
Na základě poznatků z naší aplikační praxe vede podávání žádostí v 
elektronické podobě ke značnému snížení chybovosti ze strany žadatelů a 
rovněž k poměrně velkému zjednodušení dalšího administrativního 
zpracování žádostí.  
 

způsobem stanoveným MZe. 

 Z 4 K bodu 7 - § 4 odst. 1 
Požadujeme ponechat odstavec v současně platném znění: „Finanční 
příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku lze 
poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční 
příspěvek se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, které nejsou v pásmu 
ohrožení pod vlivem imisí A, B.“ 
 
Připomínka:  
Jihomoravský kraj nesouhlasí s centralizací poskytování finančních 
příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. 
Současný systém poskytování finančních příspěvků na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku Jihomoravským krajem se nám jeví, 
v souladu se stanoviskem Asociace krajů, jako vhodnější. 
 

Neakceptováno. 
Novela nařízení vlády byla 
předložena na základě známých 
poznatků o výši poskytovaných 
finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích jednotlivými 
kraji v období po roce 2004, o 
výši každoročně převáděných 
finančních prostředků pro 
podporu lesního hospodářství 
v rámci rozpočtového určení daní, 
a na základě dlouhodobých 
požadavků vlastníků lesů a 
SVOL. V předmětné věci bylo s 
Asociací krajů opakovaně 
jednáno, dosud ale z její strany 
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nebyl předložen žádný návrh 
řešení současné situace. 
Jihomoravský kraj je jediný, který 
v rámci meziresortního 
připomínkového řízení uplatnil 
v tomto duchu připomínku. 

 Z 5 K bodu 7 - § 4 odst. 3 
Požadujeme úpravu v tomto znění: „Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 
doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo příslušnému krajskému úřadu po 
splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 
kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu 
v případě žádosti na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a 
umělou obnovu síjí od 1. ledna do 30. června běžného roku, v ostatních 
případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku, nejpozději však 
do 30. září běžného roku. K tomuto datu musí být žádost doručena, 
nepostačuje její předání k poštovní přepravě.“ 
 
Připomínka: 
Na základě poznatků z naší aplikační praxe podává většina žadatelů žádosti 
až těsně před koncem uplynutí termínu pro podání žádostí, tedy v tomto 
případě před 30. září. Tento značně v průběhu roku nevyrovnaný příjem 
žádostí pak vede k naakumulování veškerých administrativních úkonů do 
posledního čtvrtletí daného roku, čímž se značně omezuje mimo jiné i 
možnost provádět předběžnou veřejnosprávní kontrolu v terénu.  
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (tedy 
s posunem termínu o 1 měsíc 
oproti návrhu připomínkujícího). 

 Z 6 K  § 4 odst. 4 
Požadujeme úpravu v tomto znění: „Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku se 
podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
Žádost, jejíž příloha obsahuje více než 10 řádků, nebo pokud je 
v žádosti požadováno celkem více než 50 000,- Kč je žadatel povinen 
předat rovněž v elektronické podobě. Aplikaci pro pořízení dat v 
elektronické podobě předá žadateli na požádání Ministerstvo 

Částečně akceptováno. 
Žadatelům, kteří podají přílohu č. 
1 žádosti na více než 1 straně, 
bude uložena povinnost podat 
žádost současně i elektronickým 
způsobem stanoveným MZe. 
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zemědělství.“  
 
Připomínka: 
Na základě poznatků z naší aplikační praxe vede podávání žádostí v 
elektronické podobě ke značnému snížení chybovosti ze strany žadatelů a 
rovněž k poměrně velkému zjednodušení dalšího administrativního 
zpracování žádostí.  
 

 Z 7 K bodu 21 - § 37 odst. 1 písm. a) 
Požadujeme úpravu v tomto znění: „Založení nebo údržba políček pro zvěř o 
maximální výměře 1 ha, rozptýlených po honitbě; políčkem pro zvěř se rozumí 
pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený 
minimálně dvěmi plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se 
nenachází v okolních zemědělských kulturách v honitbě, na němž se 
hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři 
pastevní, popřípadě krytové možnosti po většinu roku, zvláště pak v zimním 
období.“ 
 
Připomínka: 
Na základě poznatků z naší aplikační praxe je dodržení podmínky 
„rozptýlení políček“ po honitbě vzhledem ke splnění této povinnosti pojem 
velmi volný a tento stav, z hlediska subjektivního posouzení kontrolního 
orgánu i představy žadatele, může zakládat sporné situace při kontrole 
samotné žádosti či případně skutečného plnění předmětu příspěvku v 
terénu. Při samotném prostorovém umístění zvěřních políček hraje 
významnou roli charakter honitby (převaha lesních či zemědělských 
honebních pozemků), cílové druhy zvěře, pro které mají zvěřní políčka 
sloužit, počet zvěřních políček, lokální úživnost honitby či existence částí 
honitby, kde je zvýšené myslivecké hospodaření vyloučené či neefektivní. 
Znalost místních podmínek, je při rozhodování o umístění zvěřních políček a 
jejich přínosu pro zvěř velmi individuální záležitost a jejich případná 
koncentrace v určité části honitby by neměla být striktně chápána jako 
negativní jev. Vzhledem k výrazně více specifickému znění ustanovení § 37 
odst. 3 písm. a) předkládané novely nařízení vlády, ve kterém se uvádí, že 

Částečně akceptováno. 

 vyškrtnutí „…rozptýlených po 
honitbě…“ 

 nahrazení „.. ,a které se 
nenachází v bezprostředně 
navazujících“  

 zachování požadavku na min. 
2 plodiny s ohledem na 
skutečnost, že druhová 
skladba políčka je důležitá 
pro zvýšení možnosti získání 
různých druhů potravy. 
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vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší 
než 6 m, je podmínka „rozptýlení políček“ po honitbě významově matoucí.   
Jestliže podmínka, že zvěřní políčko musí být osázené „minimálně dvěmi 
plodinami“, není blíže specifikovaná, je kontrola jejího splnění opět velmi 
subjektivně hodnotitelná. Při absenci dalších parametrů tohoto ustanovení 
jako je poměr či charakter prostorového mísení plodin (kompaktní směsi či 
pruhové střídání plodin, postavení jetelotravin, atd.), je vhodné zachovat 
současný stav znění, který s touto podmínkou nepracuje. Je nutné také vzít 
v úvahu, že některé druhy plodin jsou, na základě svých nároků na 
pěstování i z hlediska provádění agrotechnických prací, komplikované 
pěstovat ve směsi s jinými plodinami (vojtěška setá, kukuřice, topinambur).  
Nelze jednoznačně předjímat, že zvěřní políčka s jednou plodinou nemohou 
mít za určitých okolností stejný pozitivní efekt pro zvěř jako políčka s více 
plodinami. 
Podmínka, že zvěřní políčko nesmí být oseté nebo osázené plodinami, které 
se nacházejí v „okolních“ zemědělských kulturách v honitbě, je opět velmi 
volně definovaná. Výklad této podmínky může být z hlediska žadatelů i z 
hlediska administrátora finančního příspěvku různý (např. jaká vzdálenost 
těchto plodin od sebe je již přijatelná). Tento požadavek doporučujeme více 
specifikovat nebo zachovat současný stav, který s touto podmínkou 
nepracuje. 
 

Pardubický kraj Z 1 K § 2 odst. 7  
Registraci v roce 2016 o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v 
lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII tohoto nařízení navrhujeme 
podávat do 30. 6. 2016. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k předpokládané platnosti Nařízení od 1. 4. 2016 navrhujeme 
prodloužit termín podávání registrací.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Uvedený návrh odpovídá čl. II v 
návrhu znění novely. V souladu s 
legislativními pravidly se 
navrhovaná přechodná 
ustanovení uvádějí jen do návrhu 
právního předpisu, nikoliv do 
úplného znění. 
 

 D 2 K § 2 odst. 8 
Navrhujeme přílohy č. 11 a 12 sloučit do jednoho formuláře.  
Odůvodnění: 

Neakceptováno. 
Zmíněné formuláře se zásadně 
liší v části pro posouzení 
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Není žádoucí navyšovat administrativní zátěž, a pokud se formuláře 
zásadně neliší, není důvod vytvářet formuláře nové.  
 

motivačního účinku poskytnuté 
finanční podpory, v případě 
formuláře v příloze č. 12 navíc 
obsahuje informace o novém 
lesním hospodářském plánu. 
Jejich sloučení by ztížilo orientaci 
žadatelů ve formulářích. 

 Z 3 Do § 2 navrhujeme doplnit nový odstavec tohoto znění:   
Je-li předložena žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací 
místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny 
uvedené nedostatky do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude 
žádost zamítnuta. 
Odůvodnění: 
V Nařízení není řešena otázka neúplného podání žádosti a je nutné výzvy 
k odstranění nedostatků řešit jednotně.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Postup pro odstranění nedostatků 
žádosti upravují obecné procesní 
předpisy.  
 

 Z 4 Do § 2 navrhujeme doplnit nový odstavec tohoto znění:   
V případě, že se nachází pozemky v územní působnosti dvou nebo více 
krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází 
největší část lesního pozemku. 
Odůvodnění: 
Je nutno předejít dvojímu podání žádostí, či jejich dělení.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
V uvedeném smyslu doplněny 
odst. c) a d) v § 2. 

 Z 5 Do § 2 navrhujeme doplnit nový odstavec tohoto znění:   
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
 
 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc oproti návrhu 
připomínkujícího místa). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8SBLZKB)



33 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 

s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 Z 6 Do § 2 navrhujeme doplnit nový odstavec tohoto znění:   
Obce a právnické osoby předají žádost v písemné i digitální podobě. Ostatní 
žadatelé, pokud žádost obsahuje více než patnáct řádků, nebo když je 
požadováno více než 50 000,-Kč, jsou povinni předat žádost v písemné i 
digitální podobě. Program pro pořízení dat v digitální podobě poskytne 
žadateli na požádání příslušný krajský úřad bezplatně. V případě nedodání 
digitálních dat podle tohoto bodu, žadatel bude vyzván k odstranění 
nedostatků. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k personálnímu zajištění této agendy (1 pracovník) by nebylo 
možné zpracovat žádosti v termínech a v době rozšíření výpočetní techniky 
je nadbytečné zatížení přepisováním dat.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
Žadatelům, kteří podají přílohu č. 
1 žádosti na více než 1 straně, 
bude uložena povinnost podat 
žádost současně i elektronickým 
způsobem stanoveným MZe. 

 Z 7 K § 3 odst. 4 
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 
s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího místa). 

 Z 8 K § 3 odst. 5 
Navrhujeme doplnit tučně uvedený text za slova s uvedením technických 
jednotek, JPRL (jednotka prostorového rozdělení lesa), odpovídajících 

Částečně akceptováno. 
Mezi údaje, pro které je 
požadováno jejich uvedení do 
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části I přílohy č. 1 tohoto nařízení, pokud faktura neobsahuje tyto údaje, 
přiloží žadatel k faktuře výpis z lesní hospodářské evidence nebo 
výrobně mzdové lístky. 
Odůvodnění: 
Faktury ve většině případů neobsahují tyto údaje (technické jednotky) a 
potom by finanční příspěvek nemohl být vyplacen.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

faktur, v praxi nelze označení 
porostních skupin zařadit. Tyto 
údaje se proto budou dokládat  
výpisem z lesní hospodářské 
evidence nebo výrobně 
technickými doklady. 

 Z 9 K § 4 odst. 3  
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 
s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 Z 10 K § 8 odst. 6 
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 
s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 Z 11 K § 12 odst. 3 
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 

Částečně akceptováno. 
Po dohodě s poskytovatelem 
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příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 
s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

(Ministerstvo životního prostředí) 
u finančního příspěvku podle části 
druhé hlavy III zapracován 
systém podávání žádostí do 3 
měsíců po splnění předmětu 
finančního příspěvku, nejpozději 
do 31. srpna (navrhuje se posun 
o 1 měsíc zpět oproti návrhu 
připomínkujícího). 

 Z 12 K § 22 odst. 4 
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 
s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 Z 13 K § 35 odst. 4 
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 
s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 
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 Z 14 K § 35a odst. 4 
Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku nebo 2. varianta – 
průběžně do 31. 5. běžného roku a 30. 9. běžného roku. 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu k předložení žádostí je fakt, že v  termínu 
uvedeném v tomto ustanovení by krajský úřad vzhledem k nárůstu žádostí 
s ohledem na rozšíření dotačních titulů a k personálnímu zajištění této 
agendy (1 pracovník) nebyl schopen do konce kalendářního roku všechny 
žádosti prověřit a předložit k proplacení oprávněných požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančního příspěvku podle 
části druhé hlavy VIII na základě 
odsouhlasení poskytovatele 
(Ministerstvo obrany, nikoliv 
krajský úřad) zapracován systém 
podávání žádostí do 31. srpna. 
Poskytovatel průběžné podávání 
žádostí u tohoto finančního 
příspěvku nepožaduje. 
 

 Z 15 K § 37 odst. 3 písm. a)  
Navrhujeme vypustit omezující podmínku „vzdálenost mezi jednotlivými 
políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m“.  
Odůvodnění: 
Omezující podmínka „vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není 
v jakémkoliv místě menší než 6 m“ je bezdůvodně omezující pro uživatele 
honiteb. Jaký důvod vede navrhovatele ke stanovení vzdálenosti právě 6mm 
proč ne 5 m nebo 7m, není nikde zdůvodněno. Je obecně známou 
skutečností, že uživatelé honiteb zpravidla nejsou vlastníky velkých výměr 
zemědělských pozemků. Při zakládání políček pro zvěř jsou odkázáni 
zpravidla na pozemky méně vhodné pro intenzivní zemědělskou výrobu a 
z praxe je krajskému úřadu známo, že hranice takových pozemků na sebe 
často navazují přímo nebo v minimální vzdálenosti. Neumožnit založení 
políčka pro zvěř jenom proto, že hranice dvou políček pro zvěř může být 
někde menší než 6 m, je bezdůvodně omezující a může negativně ovlivnit 
péči uživatelů o životní prostředí zvěře. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Vzdálenost odstupu min. 6 m je 
odvozena od podmínek pro 
zakládání biopásů, kde je šířka 6 
m uvedena jako spodní limitující 
hranice. 

 Z 16 K § 40  

Navrhujeme ponechat § 40 odst. 1 písm. b) výroba a rozmístění loveckých 
stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě a vypustit jenom písm. 

Neakceptováno. 
Některé studie prokázaly, že 
umisťování „berliček“ může zvýšit 
návštěvnost lokalit dravci, ale má 
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a) tohoto paragrafu.  

Odůvodnění: 
Nelze jednoznačně tvrdit, že poskytováním finančních příspěvků na použití 
dravců v ochraně rostlin je podporována činnost zemědělská nikoliv činnost 
myslivecká. Naopak rozmístěním berliček dochází k omezení chemické 
ochrany rostlin proti hlodavcům, což jistě má kladný vliv na životní prostředí 
zvěře. Tvrzení, že umísťování berliček do trvalých travních porostů a pícnin 
se zvyšuje možnost predace drobné zvěře je nepodložené a krajský úřad 
žádnou takovou informaci od uživatelů honiteb neobdržel. Naopak 
soustředění dravců a usnadnění jejich lovu na místech, kde mají dostatek 
jiné, snadněji dostupné potravy (myšovitých), snižuje predační tlak dravců 
na drobnou zvěř.     

Tato připomínka je zásadní. 

 

malý efekt na populace hrabošů ( 
Askham 1990; Wolff et al. 1999).   
„Berličky“ v naší krajině využívá 
zejména káně lesní, poštolka 
obecná, ojediněle moták pochop 
a v zimním období káně rousná. 
Dále některé druhy krkavcovitých, 
zejména straka obecná a vrána 
obecná. V potravních studiích 
káně lesní se zjistil podíl zajíce 
polního, koroptve polní a i 
bažanta. Souhrnně jsou tyto 
studie potravy káně lesní 
v tabulce v článku Šotnára & 
Obucha (2009). Ačkoliv podíl 
těchto druhů v potravě káně lesní 
je malý, zvýšená přítomnost 
dravců v krajině, kde by za 
normálních podmínek „neseděli“ 
na „berličkách“ má za následek 
zvýšenou opatrnost drobné zvěře 
před predátory a tím ovlivňuje 
hladinu stresových hormonů 
v daných jedincích a následně 
jejich přežívání (Watson et al. 
2007). 

 Z 17 Přechodné ustanovení 
Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení s uvedením termínu v roce 2016, 
např. žádosti je možné podávat na práce ukončené od 1. 4. 2016.  
Odůvodnění: 
Vzhledem k předpokládané platnosti Nařízení od 1. 4. 2016 je třeba ujasnit 
termín podávání žádostí.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Do čl. II návrhu novely 
(přechodná ustanovení) doplněn 
příslušný odstavec. 
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Ústecký kraj Z 1 K ust. § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
Navrhujeme ust. § 3 odst. 4 upravit takto: 
„Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lese doručí žadatel Ministerstvu obrany, 
Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu po 
splnění předmětu finančního příspěvku: 
do 30. června za období předcházející 9 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu. 
do 30. září za období předcházející 12 4 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu." 
 
Odůvodnění: 
Kumulace podávání žádostí až v posledním termínu, je pro jejich vyřízení a 
rozhodování o předmětu příspěvků naprosto nereálné a státní správou 
nezvládnutelné. Výkon kontroly plnění předmětu příspěvku za stávajícího 
personálního obsazení a pracovního vytížení zaměstnanců krajských úřadů 
nelze zodpovědně zajistit. Není podstatný termín předložení žádostí do 30. 
června či jiné datum, avšak naprosto zásadní je systémové uložení  alespoň 
etapizovaného předkládání žádostí nebude-li zakotveno přímo průběžné 
podávání žádostí. Překryvný 1 měsíc po prvním etapizovaném předkládání 
žádostí (v tomto návrhu červen) považujeme jako nutnou časovou vůli pro 
podchycení všech výkonů a není na překážku pro podávání žádostí podle 
možnosti žadatele. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 Z 2 K ust. § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
Navrhujeme ust. § 4 odst. 3 upravit takto: 
„Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo 
příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku: 
do 30. června za období předcházející 9 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu. 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
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do 30. září za období předcházející 12 4 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu." 
 
Odůvodnění: 
Kumulace podávání žádostí až v posledním termínu, je pro jejich vyřízení a 
rozhodování o předmětu příspěvků naprosto nereálný a státní správou 
nezvládnutelný. Výkon kontroly plnění předmětu příspěvku za stávajícího 
personálního obsazení a pracovního vytížení zaměstnanců krajských úřadů 
nelze zodpovědně zajistit. Není podstatný termín předložení žádostí do 30. 
června či jiné datum, avšak naprosto zásadní je systémové uložení  alespoň 
etapizovaného předkládání žádostí nebude-li zakotveno přímo průběžné 
podávání žádostí.  Překryvný 1 měsíc po prvním etapizovaném předkládání 
žádostí (v tomto návrhu červen) považujeme jako nutnou časovou vůli pro 
podchycení všech výkonů a není na překážku pro podávání žádostí podle 
možnosti žadatele. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

návrhu připomínkujícího). 

 Z 3 K ust. § 22 odst. 4 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
Navrhujeme ust. § 22 odst. 4 upravit takto: 
„Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů 
poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 
doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo příslušnému krajskému úřadu po 
splnění předmětu finančního příspěvku: 
do 30. června za období předcházející 9 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu. 
do 30. září za období předcházející 12 4 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu." 
 
Odůvodnění: 
Kumulace podávání žádostí až v posledním termínu, je pro jejich vyřízení a 
rozhodování o předmětu příspěvků naprosto nereálný a státní správou 
nezvládnutelný. Výkon kontroly plnění předmětu příspěvku za stávajícího 
personálního obsazení a pracovního vytížení zaměstnanců krajských úřadů 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 
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nelze zodpovědně zajistit. Není podstatný termín předložení žádostí do 30. 
června či jiné datum, avšak naprosto zásadní je systémové uložení  alespoň 
etapizovaného předkládání žádostí nebude-li zakotveno přímo průběžné 
podávání žádostí. Překryvný 1 měsíc po prvním etapizovaném předkládání 
žádostí (v tomto návrhu červen) považujeme jako nutnou časovou vůli pro 
podchycení všech výkonů a není na překážku pro podávání žádostí podle 
možnosti žadatele. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

 Z 4 K ust. § 36 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
Navrhujeme ust. § 36 odst. 2 upravit takto: 
„Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 41 39 a 41 
doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu 
finančního příspěvku: 
do 30. června za období předcházející 9 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu. 
do 30. září za období předcházející 12 4 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu." 
 
Odůvodnění: 
Kumulace podávání žádostí až v posledním termínu, je pro jejich vyřízení a 
rozhodování o předmětu příspěvků naprosto nereálný a státní správou 
nezvládnutelný. Výkon kontroly plnění předmětu příspěvku za stávajícího 
personálního obsazení a pracovního vytížení zaměstnanců krajských úřadů 
nelze zodpovědně zajistit. Není podstatný termín předložení žádostí do 30. 
června či jiné datum, avšak naprosto zásadní je systémové uložení  alespoň 
etapizovaného předkládání žádostí nebude-li zakotveno přímo průběžné 
podávání žádostí. Překryvný 1 měsíc po prvním etapizovaném předkládání 
žádostí (v tomto návrhu červen) považujeme jako nutnou časovou vůli pro 
podchycení všech výkonů a není na překážku pro podávání žádostí podle 
možnosti žadatele. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části třetí hlavy I zapracován 
systém podávání žádostí do 31. 
srpna (navrhuje se posun o 1 
měsíc zpět oproti návrhu 
připomínkujícího). 
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 D 5 K ust. § 37 odst. 1 písm. a) nově upraveného nařízení vlády č. 30/2014 
Sb. 
 
Navrhujeme blíže specifikovat, co znamená slovní spojení „které se nachází 
v okolních zemědělských kulturách v honitbě“. 
 
Odůvodnění: 
Při posuzování plnění podmínek předmětu příspěvku bude v praxi činit 
problém rozlišit od jaké vzdálenosti od okolních zemědělských kultur v 
honitbě je políčko umístěno tak, že splňuje uvedenou dikci. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 

 nahrazení „.. ,a které se 
nenachází v bezprostředně 
navazujících“ 

 

 D 6 K ust. § 38 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
Navrhujeme ust. § 38 odst. 2 písm. c) upravit takto: 
„v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) 
pravomocně udělený souhlas k vypuštění do přírody nebo pravomocně 
povolená výjimka ze zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24), 
popřípadě pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejich 
vývojových stadií, podle zákona o myslivosti, který se týká rovněž 
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b), a“ 
 
Spolu s předmětným doplněním navrhujeme rovněž doplnit číselně 
kontinuální poznámku pod čarou za slovo „myslivosti“. Poznámka pod čarou 
pak má znít „§ 4 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 
59/2003 Sb.“ 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
Požadavek na doložení souhlasu 
s dovozem živé zvěře (i jejích 
vývojových stádií) i u zajíce 
polního, dovezeného ze 
zahraničí, byl zapracován formou 
nového písmene v rámci stejného 
odstavce (pro přehlednost a 
srozumitelnost). 

Zlínský kraj Z 1 Zásadní připomínka:     
 
Jsme toho názoru, že stávající model je pro příjemce nejvýhodnější. 
Jde o kontinuální způsob poskytování příspěvků, kde už navrhovaný 
způsob je jednorázový. Navíc nový způsob je o nižších částkách a 
někteří žadatelé na příspěvek ani nedosáhnou. 

Neakceptováno. 
Na základě výsledků 
meziresortního připomínkového 
řízení je do návrhu novely 
nařízení vlády zapracován systém 
průběžného podávání žádostí. 
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Pokud nebude zachován stávající systém, tak v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení 
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, čj. 446/2016-MZE-12154, 
uplatňujeme následující tyto připomínky. 
 

Návrh novely pro finanční 
příspěvky, v současnosti 
poskytované z rozpočtu Zlínského 
kraje, pracuje s nižšími částkami 
jen v několika konkrétních 
případech (obnova a zajištění 
porostů melioračních a 
zpevňujících dřevin), v jiných 
případech naopak pracuje se 
sazbami vyššími (výchova lesních 
porostů). 
V připomínce není uvedeno, 
z jakých důvodů by žadatelé (při 
splnění všech podmínek) na 
finanční příspěvek nedosáhli. 

 D 2 V § 3 odst. 4 navrhujeme stanovit termín pro předložení žádosti o 
poskytnutí finančního příspěvku do 3 měsíců od ukončení prací, 
nejpozději do 30.9. 
 
Odůvodnění:  
Vzhledem ke změně v administraci poskytování finančních příspěvků bude 
nutné v rámci krajského úřadu provést přehodnocení jednotlivých úvazků 
zaměstnanců vykonávajících tuto agendu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v oblasti výkonu státní správy na úseku lesního hospodářství jsou 
v současné době napříč úřady jednotlivé úvazky nastaveny jako plně 
vytížené, navrhujeme provést úpravu termínu pro předložení žádosti tak, 
aby bylo zajištěno průběžné podávání těchto žádostí ze strany příjemců 
finančních příspěvků a nedocházelo v jednom časovém období k zahlcení 
určených zaměstnanců. 

 
 

 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 D 3 V § 4 odst. 3 navrhujeme změnit termín pro předložení žádostí o poskytnutí 
finančního příspěvku „do 3 měsíců od ukončení prací, nejpozději do 30. 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
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září“, u finančních příspěvků na přirozenou obnovu a zajištění lesních 
porostů v zákonné lhůtě navrhujeme stanovit termín pro předložení žádostí 
„do 30. června.“ 
Odůvodnění:  
Vzhledem ke změně v administraci poskytování finančních příspěvků bude 
nutné v rámci krajského úřadu provést přehodnocení jednotlivých úvazků 
zaměstnanců vykonávajících tuto agendu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v oblasti výkonu státní správy na úseku lesního hospodářství jsou 
v současné době napříč úřady jednotlivé úvazky nastaveny jako plně 
vytížené, navrhujeme provést úpravu termínu pro předložení žádosti tak, 
aby bylo zajištěno průběžné podávání těchto žádostí ze strany příjemců 
finančních příspěvků a nedocházelo v jednom časovém období k zahlcení 
určených zaměstnanců. U příspěvků na přirozenou obnovu a zajištění 
porostů je termín 30. 6. navržen z toho důvodu, že měsíce květen a červen 
jsou z hlediska vegetačního období nejvhodnější k provedení kontroly 
provedených prací (viditelnost výhonků, vzrůst travin apod.). 
 

části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 D 4 V Příloze č. 1, v tabulce II navrhujeme doplnit u předmětu příspěvku 
umělá obnova sadbou opakovaná pro všechny kategorie lesů částku 
příspěvku v Kč na 1 sazenici. 

 
Odůvodnění:  
Ačkoli ustanovení § 8 odst. 5 počítá s poskytnutím finančního příspěvku na 
skutečný počet jedinců, nejvýše však 1,3 násobek minimálního počtu 
jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním 
předpisem, Příloha č. 1 neurčuje žádnou výši tohoto příspěvku na jednu 
opakovaně vysázenou sazenici, tudíž není možné provést výpočet 
finančního příspěvku. 
 

Neakceptováno. 
Smyslem předkládané novely 
není podpora použití sazenic při 
opakované umělé obnovy 
sadbou. 

Kraj Vysočina Z 1 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 2 na konci odstavce 3 doplnit větu: 
„Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu 
nebo kvalitě, nebo došlo k uvedení nepravdivých údajů, je příspěvek 
odpovídajícím způsobem krácen, případně zamítnut. Rozhodujícím pro 

Neakceptováno. 
Návrh doplňovaného odstavce 
neuvádí, jaký způsob při krácení 
finančního příspěvku je 
odpovídající a v jakém rozsahu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8SBLZKB)



44 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 

přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek 
stanovených v nařízení.“  
Navrhované doplnění vychází ze Zásad Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních prostředků na hospodaření v lesích a ze zkušeností Krajského 
úřadu Kraje Vysočina s administrací při poskytování příspěvků.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Navrhovaný postup spadá do 
oblasti upravené zákonem o 
finanční kontrole (předběžná 
veřejnosprávní kontrola). 

 Z 2 Připomínka k Čl. I bodu 1: 
Navrhujeme v § 2 následující znění odstavce 7: 
„(7) Registraci žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na 
hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII tohoto 
nařízení pro období, za které se podává žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku, doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního 
prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu v příslušném období, za 
které se podává žádost o poskytnutí finančního příspěvku, a to před 
splněním předmětu finančního příspěvku, v termínu od 1. 10. 
kalendářního roku nejpozději však do 31. března následujícího roku.“ 
Navrhovaná změna je potřebná s ohledem na nutnost stanovení období, za 
které je registraci nutné podávat.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
S ohledem na zapracování 
připomínek požadujících 
průběžné podávání žádostí o 
finanční příspěvek na 
hospodaření v lesích není možné 
použít formulaci „registrace pro 
období, za které se podává 
žádost“. Podstata návrhu spočívá 
v uvedení konkrétního data, od 
kterého je možné registrace 
doručit, což ustanovení návrhu 
novely obsahuje. 
 

 Z 3 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme přílohy č. 11 a 12 sloučit do jedné přílohy.  
Podle § 2 odst. 8 ustanovení se registrace žadatelů podává na formuláři, 
jehož vzor je uveden v přílohách č. 11 a 12. Sloučení příloh navrhujeme z 
důvodu zjednodušení administrace 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Zmíněné formuláře se zásadně 
liší v části pro posouzení 
motivačního účinku poskytnuté 
finanční podpory, v případě 
formuláře v příloze č. 12 navíc 
obsahuje informace o novém 
lesním hospodářském plánu. 
Jejich sloučení by ztížilo orientaci 
žadatelů ve formulářích. 

 Z 4 Připomínka k Čl. I bodu 2: 
Navrhujeme v § 2 doplnit za odstavec 9 nový odstavec 10, který zní: 
„(1) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve 

Částečně akceptováno. 
1. akceptováno: do § 2 vložen 

nový odstavec 10 
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podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel 
neodstraní všechny uvedené nedostatky do 15 kalendářních dnů ode 
dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. 
(2) V případě, že se nachází pozemky v územní působnosti dvou 
nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní 
působnosti se nachází největší část pozemku.  
(3) Žádosti se podávají průběžně do třech měsíců po splnění 
předmětu příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku. 
(4) Žádost, která obsahuje více než 10 řádků, nebo když je požadováno 
více než 30 000 Kč je žadatel povinen předat v písemné i digitální 
podobě; digitální podobou se nerozumí prostřednictvím datové 
schránky. Program pro pořízení dat v digitální podobě bude 
distribuován prostřednictvím podacího místa.“ 
Navrhované úpravy v odst. 1 vychází ze Zásad Kraje Vysočina pro 
poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích a ze zkušeností 
Krajského úřadu Kraje Vysočina s administrací při poskytování příspěvků.   
Stanovením územní příslušnosti dle návrhu v odst. 2 se zamezí případnému 
duplicitnímu podání žádosti.   
Úpravu v odst. 3 navrhujeme z důvodu množství podaných žádostí. V 
posledních letech v Kraji Vysočina žádalo o finanční příspěvky na 
hospodaření v lesích více jak 600 žadatelů. Navrhovaná úprava podávání 
žádostí v průběhu roku by měla vyloučit příjem nadměrného počtu žádostí v 
jednom časovém období. Uvedenou úpravu podávání žádostí navrhujeme v 
hlavě I (§ 3 odst. 4), hlavě II (§ 4 odst. 3), hlavě III (§ 12 odst. 3), hlavě IV (§ 
22 odst. 4), VII (§ 35 odst. 4), VIII (§ 35a odst. 4), aby byla úprava jednotná 
pro všechny dotační tituly.  
Žádosti v režimu navrhovaném v odst. 4  podávali žadatelé i v minulých 
letech. Tento režim navrhujeme zachovat.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

2. částečně akceptováno: 
doplnění § 1 odst. 1 písm. c) 
(příslušnost pozemku se 
posuzuje podle příslušnosti 
katastrálního území, ve 
kterém se pozemek nachází) 

3. částečně akceptováno: u 
finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a 
VII zapracován systém 
podávání žádostí do 3 měsíců 
po splnění předmětu 
finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna 
(navrhuje se posun o 1 měsíc 
zpět oproti návrhu 
připomínkujícího). 

4. částečně akceptováno: 
Žadatelům o finanční 
příspěvek podle části druhé 
hlavy I, II nebo IV tohoto 
nařízení, kteří podají přílohu 
č. 1 žádosti na více než 1 
straně, bude uložena 
povinnost podat žádost 
současně i elektronickým 
způsobem stanoveným MZe. 

 Z 5 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 3 odst. 3 následující znění písmena c): 
„c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení 
dřeva stroji s celkovou hmotností do 10 tun,“ 

Neakceptováno. 
Navrhovaná úprava odpovídá 
současnému znění příslušného 
ustanovení nařízení. Směřuje-li 
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O šetrnosti nerozhoduje celková hmotnost, ale např. tlak kol vyvolaný na 
půdu, což je ovlivněno počtem náprav, použitých pneumatik, použitím pásů 
apod. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

k odstranění požadavku na 
použití vyvážecího stroje 
s celkovou hmotností do 10 t, je 
nutné respektovat podmínky v 
rozhodnutí Evropské komise ze 
dne 20. listopadu 2013 číslo 
C(2013) 7746 k režimu podpory č. 
SA.36748 (2013/N), kterými se 
stanoví podmínky poskytování 
finančního příspěvku na 
ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v 
lese.  

 Z 6 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 3 odst. 3 následující znění písmena d): 
„d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově před 
obnovou lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu, nebo“ 
Štěpkování a drcení probíhá po těžbě, kterou je zahájena obnova.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Slova „před obnovou“ nahrazena 
slovy „při obnově“. 

 Z 7 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 3 následující znění odstavce 4: 
„(4) Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k 
přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese podává žadatel 
Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo 
příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního 
příspěvku průběžně do třech měsíců po splnění předmětu příspěvku, 
nejpozději do 30. 9. kalendářního roku.“ 
Úprava se navrhuje z důvodu množství podaných žádostí a má vyloučit 
příjem nadměrného počtu žádostí v jednom časovém období. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 

 Z 8 Připomínka k Čl. I bodu 4: 
Navrhujeme v § 3 odst. 5 následující znění věty druhé: 

Částečně akceptováno. 
Mezi údaje, pro které je 
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„K žádosti se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku 
uvedeného v odstavci 3 přikládají kopie faktur a výpis z lesní 
hospodářské evidence, s uvedením druhu poskytnutých služeb, 
odpovídajícího předmětům finančních příspěvků uvedených v § 3 odst. 
3 tohoto nařízení, a s uvedením počtu technických jednotek, JPRL 
(jednotka prostorového rozdělení lesa) odpovídajících části I přílohy č. 
1 tohoto nařízení, v případě, že faktura neobsahuje detailně tyto údaje, 
přiloží žadatel k faktuře výpis z lesní hospodářské evidence. V případě 
plnění předmětu finančního příspěvku svépomocí se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku přikládá výpis z lesní 
hospodářské evidence.“  
Ve větě první se navrhuje ke kopiím faktur přikládat i výpis z lesní 
hospodářské evidence. Předložené faktury nemusí obsahovat potřebné 
údaje o technických jednotkách. Na konci věty druhé se navrhuje vypustit 
možnost přikládat jako doklad o splnění výrobně mzdové lístky. Tento 
doklad obsahuje osobní údaje, které jsou pro poskytovatele finančních 
příspěvků nadbytečné a úkony spojené s jejich odstraněním by nadměrně 
zatěžovaly žadatele o poskytnutí finančních příspěvků.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

požadováno jejich uvedení do 
faktur, v praxi nelze označení 
porostních skupin zařadit. Tyto 
údaje se proto budou dokládat 
výpisem z lesní hospodářské 
evidence nebo výrobně 
technickými doklady. 

 Z 9 Připomínka k Čl. I bodu 7: 
Navrhujeme v § 4 následující znění odstavce 3: 
„(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku podává žadatel Ministerstvu 
obrany nebo příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu 
finančního příspěvku průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku.“ 
Úprava se navrhuje z důvodu množství podaných žádostí a má vyloučit 
příjem nadměrného počtu žádostí v jednom časovém období. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 
 
 

 Z 10 Připomínka k Čl. I bodu 9: 
Navrhujeme v § 8 odst. 1 vypustit slova „obrysová mapa“.  
Vypuštění navrhujeme z důvodu snížení administrativní náročnosti pro 

Neakceptováno. 
Zákres obnovních prvků do 
obrysové mapy slouží podacímu 
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žadatele.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

místu mj. k ověření, zda na 
předmět finančního příspěvku 
není žádáno opakovaně, a dále 
také k provádění kontrolní 
činnosti na místě (jinak by 
kontrolující byl odkázán na 
součinnost kontrolované osoby). 

 Z 11 Připomínka k Čl. I bodu 9: 
Navrhujeme v § 8 vypustit odstavec 5.  
Odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 
Počty jedinců při opakované obnově řeší následující odstavec 6. Znění 
odstavce 5 je matoucí.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Návrhem novely se ruší finanční 
příspěvek na opakovanou umělou 
obnovou sadbou sazenic v lesích 
restitučních, v souvislosti s tím se 
akceptuje návrh na zrušení § 8 
odst. 5. 

 Z 12 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 12 následující znění odstavce 3: 
„(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin podává žadatel Ministerstvu 
životního prostředí průběžně do třech měsíců po splnění předmětu 
příspěvku, nejpozději do 30. 9. kalendářního roku.“  
Úprava se navrhuje z důvodu množství podaných žádostí a má vyloučit 
příjem nadměrného počtu žádostí v jednom časovém období. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
U finančního příspěvku podle 
části druhé hlavy III na základě 
odsouhlasení poskytovatele 
(Ministerstvo životního prostředí) 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu připomínkujícího). 
 

 Z 13 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 22 následující znění odstavce 4: 
„(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově 
lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních 
vlivů podává žadatel Ministerstvu obrany nebo příslušnému krajskému 
úřadu průběžně do třech měsíců po splnění předmětu příspěvku, 
nejpozději do 30. 9. kalendářního roku.“ 
Úprava se navrhuje z důvodu množství podaných žádostí a má vyloučit 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
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příjem nadměrného počtu žádostí v jednom časovém období. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

návrhu připomínkujícího). 
 

 Z 14 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 35 následující znění odstavce 4: 
„(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů podává žadatel Ministerstvu obrany, 
Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu 
průběžně do třech měsíců po splnění předmětu příspěvku, nejpozději 
do 30. 9. kalendářního roku.“ 
Úprava se navrhuje z důvodu množství podaných žádostí a má vyloučit 
příjem nadměrného počtu žádostí v jednom časovém období. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna (navrhuje 
se posun o 1 měsíc zpět oproti 
návrhu poskytovatele). 
 

 Z 15 Připomínka k Čl. I bodu 18: 
Navrhujeme v § 35a následující znění odstavce 4: 
„(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření 
ve vojenských lesích podává žadatel Ministerstvu obrany průběžně do 
třech měsíců po splnění předmětu příspěvku, nejpozději do 30. 9. 
kalendářního roku.“ 
Úprava se navrhuje z důvodu množství podaných žádostí a má vyloučit 
příjem nadměrného počtu žádostí v jednom časovém období. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
U finančního příspěvku podle 
části druhé hlavy VIII na základě 
odsouhlasení poskytovatele 
(Ministerstvo obrany, nikoliv 
krajský úřad) zapracován systém 
podávání žádostí do 31. srpna. 
Poskytovatel průběžné podávání 
žádostí u tohoto finančního 
příspěvku nepožaduje. 
 

 Z 16 Připomínka k Čl. I: 
Navrhujeme v § 36 následující znění odstavce 3: 
„(3) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 39 a 
41 se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto 
nařízení; žádost se podává za každou honitbu jedna, a to samostatně.“ 
Cílem úpravy je zamezit podávání neomezeného počtu žádostí za jednu 
honitbu.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
Zapracována obdoba návrhu, 
v tomto znění: 
„… žádost se podává za každou 
honitbu samostatně a jedenkrát 
za období uvedené v odst. 2. 
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 Z 17 Připomínka k Čl. I bodu 21: 
Navrhujeme v § 37 odst. 1 písm. a) vypustit slova „minimálně dvěmi“. 
Technologická náročnost při použití dvou plodin nekoresponduje s výší 
sazby za jednotku a věcně ve vztahu k výživě zvěře je nedůvodná.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Požadavek na min. 2 plodiny 
zachován s ohledem na 
skutečnost, že druhová skladba 
políčka je důležitá pro zvýšení 
možnosti získání různých druhů 
potravy. 
 

 Z 18 Připomínka k Čl. II: 
Navrhujeme následující znění Čl. II návrhu nařízení vlády:  
„Čl. II 
Přechodná ustanovení 
1. V roce 2016 je možné podávat registrace žadatelů dle § 2 odst. 7 
tohoto nařízení do 30. 6. 2016, nejpozději před splněním předmětu 
finančního příspěvku.  
2. Podle tohoto nařízení vlády, části druhé je možné podávat žádosti na 
práce ukončené po 31. 3. 2016.“ 
Navrhované přechodné ustanovení v bodě 1 je nezbytné k tomu, aby bylo 
možné pro období roku 2016 řádně registrovat.  
Druhé přechodné ustanovení je navrhováno z důvodu, že nařízení má nabýt 
účinnosti dnem 1. 4. 2016. Z toho důvodu by mělo být uplatněno na práce 
provedené od tohoto data. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Ad 1: Uvedený návrh odpovídá čl. 
II v návrhu znění novely. V 
souladu s legislativními pravidly 
se navrhovaná přechodná 
ustanovení uvádějí jen do návrhu 
právního předpisu, nikoliv do 
úplného znění. 
Ad 2: Uvedený návrh doplněn do 
čl. II návrhu znění novely. 

Plzeňský kraj Z 1 Zásadní připomínka: 
K příloze č. 2, 3, 5, 8 a 9 - formuláře žádostí  
Vzory žádostí neobsahují nezbytné údaje dle § 14 odst. 3 a 4 zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), např. rodné číslo, u právnických osob informace dle § 14 odst. 3 
písm. e) bod 1   zákona aj. Formulář žádosti uvedený v příloze č. 8  - 
finanční příspěvek na lesní hospodářský plán – není zcela jasné, jakou 
sazbu má žadatel použít při výpočtu nároku na finanční příspěvek. 

 

Akceptováno. 
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Navrhujeme: Upravit formuláře žádostí tak, aby byly v souladu se zákonem 
Upravit formulář uvedený v příloze č. 8  tak, aby bylo zřejmé, jakou sazbu je 
možné použít při výpočtu nároku na finanční příspěvek. 

 Z 2 Připomínka k podávání a příjmu žádostí 
 
Navrhujeme: Příjem registrace a žádosti o dotaci elektronicky s pomocí 
softwarové aplikace s propojením na modul žadatele. 
 
Odůvodnění: Zrychlení administrace dotací a zrušení zdlouhavého a 
zbytečného duplicitního zadávání údajů. 
 

Akceptováno. 
Žadatelům o finanční příspěvek 
podle části druhé hlavy I, II nebo 
IV tohoto nařízení, kteří podají 
přílohu č. 1 žádosti na více než 1 
straně, bude uložena povinnost 
podat žádost současně i 
elektronickým způsobem 
stanoveným MZe. 

 D 3 K § 3 odst. 4 a § 4 odst. 3 
Text „po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září“ se navrhuje 
nahradit textem: „do 2 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději však do 30. srpna“  
 
Odůvodnění: Předložený návrh nevychází z poznatků dosavadní praxe 
administrace poskytování finančních příspěvků. Z časových důvodů se jeví 
jako nereálné zaevidovat do 10. 10. a poté provést kontrolu administrativní a 
v terénu cca 700 žádostí (průměr za roky 2005-2013), které s největší 
pravděpodobností budou podávány ke konci avizovaného období (tj. 30. 9.); 
a poté také do 10. 12. vyhotovit rozhodnutí a odeslat soupisku plateb na 
Mze.    
 

Částečně akceptováno. 
U finančních příspěvků podle 
části druhé hlavy I, II, III, IV a VII 
zapracován systém podávání 
žádostí do 3 měsíců po splnění 
předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději do 31. srpna. 
 

 D 4 K § 37 odst. 3 písm. e)  
Stávající znění se navrhuje nahradit textem: „četnost hnízdních budek pro 
vodní ptáky nepřevyšuje 2 ks na 1 ha konkrétní vodní plochy“ 
 
Odůvodnění: Formulace uvedená v NV je příčinou dosavadní špatné praxe 
umisťování budek pro vodní ptáky. Budky pro vodní ptáky jsou umisťovány 
dle rozlohy vodní plochy v honitbě – tedy v nesmyslné hustotě na jednotlivé 
vodní ploše, která neodpovídá biologii druhu a nárokům na hnízdění. 
Vznikají tak nejen nevzhledná, ale především nefunkční sídliště takovýchto 

Neakceptováno. 
Úspěšnost zahnízdění v budkách 
na dané lokalitě není dána jejich 
vzájemnou vzdáleností, ale 
správným umístěním. 
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budek a dotační titul tak nepřispívá ke zlepšování životního prostředí zvěře. 
 

 D 5 Ke znění § 37 odst. 1 písm. a) 
Navrhovaný text ustanovení se navrhuje upravit v následujícím znění: 
„založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha, rozptýlených 
po honitbě; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení 
úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou 
potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících 
zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny 
nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, popřípadě 
krytové možnosti po většinu roku, především pak v zimním období,“ 
 
Odůvodnění: Původní znění by mohlo vytvářet dojem, že se jedná obecně 
o zemědělské kultury v honitbě, a ne tedy o zemědělské kultury vedle 
mysliveckého políčka se nacházející, na stejném poli. Termín zvláště je 
termínem vágním s nejednoznačným významovým výkladem. 
 
 

Akceptováno. 

 D 6 K § 40 odst. 1 písm. b) 
 
Navrhuje se zachovat ustanovení § 40 odst. 1 písm. b). 
 
Odůvodnění: Berličky jsou umisťovány v období mimo rozmnožování 
drobné zvěře a využívány v drtivé většině případů kání lesní a poštolkou 
obecnou, jejichž hlavním zdrojem potravy jsou hraboši. Dravci pomáhají 
chránit plodiny na poli lovem pro zemědělství škodlivých hrabošů polních. 
Použití berliček je vhodné zejména v blízkosti stožárů a vedení 
elektrorozvodných sítí, které dravce lákají k nežádoucímu posezu a kde 
dravcům hrozí nežádoucí úraz či smrt elektrickým proudem.  
 

Neakceptováno. 
Některé studie prokázaly, že 
umisťování „berliček“ může zvýšit 
návštěvnost lokalit dravci, ale má 
malý efekt na populace hrabošů ( 
Askham 1990; Wolff et al. 1999).   
„Berličky“ v naší krajině využívá 
zejména káně lesní, poštolka 
obecná, ojediněle moták pochop 
a v zimním období káně rousná. 
Dále některé druhy krkavcovitých, 
zejména straka obecná a vrána 
obecná. V potravních studiích 
káně lesní se zjistil podíl zajíce 
polního, koroptve polní a i 
bažanta. Souhrnně jsou tyto 
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studie potravy káně lesní 
v tabulce v článku Šotnára & 
Obucha (2009). Ačkoliv podíl 
těchto druhů v potravě káně lesní 
je malý, zvýšená přítomnost 
dravců v krajině, kde by za 
normálních podmínek „neseděli“ 
na „berličkách“ má za následek 
zvýšenou opatrnost drobné zvěře 
před predátory a tím ovlivňuje 
hladinu stresových hormonů 
v daných jedincích a následně 
jejich přežívání (Watson et al. 
2007). 

Královéhradecký 
kraj 

  Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora České 
republiky 

  Bez připomínek. 
 

 

Asociace 
samostatných 
odborů 

  Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

  Bez připomínek.  

Svaz vlastníků 
obecních lesů 

D 1 § 2, odst. (7) – navrhujeme vypustit registraci žadatele o poskytnutí 
finančního příspěvku na hospodaření v lesích, a to buď úplně, pak logicky i 
s vypuštěním odst. (8) a úpravou textu (vypuštění slova registraci) v odst. (9)  
nebo upravit text § 2, odst. (7) tak, aby se povinnost registrace vztahovala 
pouze na žadatele s větším objemem finančních prostředků např. nad 
50.000 – 100.000 Kč/rok 
 
Odůvodnění: považujeme registraci za nadbytečný administrativní úkon 

Neakceptováno. 
Podávání registrace je požadavek 
vyplývající z evropské legislativy. 
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zavedený krajskými úřady v nedávné době, který navíc podává pouze 
informaci o počtu žadatelů, nikoli o reálně potřebném objemu finančních 
prostředků. U větších vlastníků, kteří žádají o příspěvek na hospodaření 
v lesích pravidelně, jde pouze nadbytečný administrativní úkon. U drobných 
vlastníků, kteří žádají nepravidelně, jde mnohdy o limitující omezení, kdy 
nebude moci být v průběhu roku využita možnost podání žádosti z důvodů 
chybějící registrace podle odst. (7) 
 
 

 D 2 § 34, ost.(2) navrhujeme doplnit text odstavce za tečkou slovy „nejsou-li ve 
vlastnictví státu, také o ostatní lesy“. 
 
Odůvodnění: jedná se o možnost výplaty příspěvku na sdružování 
drobných vlastníků všem nestátním vlastníkům bez rozdílu, kde se jejich 
majetky nachází. Sdružování drobných majetků je jednou z cest, jak 
významně zvýšit kvalitu hospodaření v lesích drobných vlastníků a tato 
cesta by neměla být omezována jen na lesy vojenské a ve správě NP.  
 

Neakceptováno. 
Finanční podpora sdružování 
vlastníků lesů bude řešena 
v souvislosti se zakotvením 
právní úpravy sdružování 
vlastníků lesů v lesním zákonu. 

Státní 
pozemkový úřad 

D 1 V § 37 odst. 2 písm. a) doporučujeme, aby byl jasným způsobem doložen 
souhlas vlastníka pozemku, např. ve formě nájemní / pachtovní / 
podnájemní / podpachtovní smlouvy s žadatelem. 

Neakceptováno, již vysvětleno 
v rámci vnitřního 
připomínkového řízení. 
Na základě zkušenosti 
s administrativní náročností 
tohoto přístupu (často desítky 
vlastníků) byla deklarace 
souhlasu vlastníka pozemku 
vyřešena formou čestného 
prohlášení žadatele. 

 D 2 Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné do návrhu zapracovat způsob, 
jak by myslivecká políčka měla být evidována v registru půdy (LPIS). 
Domníváme se, že by bylo vhodné myslivecká políčka evidovat v registru 
půdy jako prvek ekologické stability krajiny. Současné znění § 37 odst. 2 
písm. b) počítá s mapou v měřítku 1:25000 nebo 1:10000. Tato měřítka jsou 
z pohledu geodetického mapování považována za mapy středního měřítka a 

Neakceptováno, již vysvětleno 
v rámci vnitřního 
připomínkového řízení. 
Otázka evidence políček pro zvěř 
v LPIS nespadá do působnosti 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a 
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odpovídají měřítkům používaných pro turistickou mapu. Tato měřítka 
neumožní v systému LPIS zkontrolovat vlastníka částí zemského povrchu, 
které by odpovídaly malým mysliveckým políčkům. 

vyžadovala by změnu jiného 
právního předpisu. 

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

  Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský a 
intervenční fond 

  Bez připomínek.  

Ústav pro 
hospodářskou 
úpravu lesů 

D 1 Na základě zhodnocení růstových podmínek v jednotlivých SLT navrhujeme 
změny v rozdělení SLT do skupin podle náročnosti zajištění kultur a 
zalesnění podle přílohy tohoto dopisu (Příloha 1, VIII., Zařazení souborů 
lesních typů do skupin). 

Neakceptováno. 
Rozdělení souborů lesních typů 
do skupin vychází z platné 
legislativy (oceňovací vyhlášky). 
Návrh ÚHÚL bude oponován a 
zváženo jeho další využití. 

 
V Praze dne 4. dubna 2016. 
Vypracoval: Mgr. Robert Pavloušek          
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