
Část platného znění zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění   

* * *
§ 52

Povinnosti odborných lesních pracovníků

Zaměstnanci  právnické  osoby  (§  4  odst.  1),  odborní  lesní  hospodáři  (§  37)
a zaměstnanci orgánů státní správy lesů jsou povinni při výkonu své činnosti důsledně dbát
ochrany lesa a řádného hospodaření v něm.

HLAVA DEVÁTÁ
LESNICKÝ A DŘEVAŘSKÝ FOND

§ 52a
Fond

(1) Zřizuje se Lesnický a dřevařský fond (dále jen „Fond“) se sídlem v Praze.

(2)  Fond  je  právnickou  osobou,  která  hospodaří  s  vlastním  majetkem.
Při  rozhodování  o povinnosti  zaplatit  odvod  a  podporu  státu  podle  tohoto  zákona,
o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu nebo při rozhodování o povinnosti
vrátit poskytnutou podporu má Fond postavení orgánu veřejné moci. 

(3) Fond se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. 

(4) Fond 
a) podporuje marketing dřeva a výrobků ze dřeva, rozvoj a propagaci studijních oborů,

které se zabývají lesním hospodářstvím a využitím dřeva, aktivity lesní pedagogiky
a zapojení  lesního hospodářství  a  dřevozpracujícího průmyslu do nízkouhlíkového
hospodářství,

b) zajišťuje  zpracování  odborných  podkladů  a  navrhuje  opatření  ke  zvýšení  objemu
zpracovaného surového dříví  na výrobky s vyšší  přidanou hodnotou,  a ke zvýšení
využívání a spotřeby výrobků ze dřeva v České republice, a

c) informuje veřejnost  o lesnictví  a dřevařství,  o funkcích lesa,  o možnostech využití
dřeva a o dalších významných skutečnostech souvisejících s lesnictvím a dřevařstvím.

(5) Fond poskytuje podpory na činnosti uvedené v odstavci 4 písm. a) fyzickým
a právnickým osobám žádajícím o podporu (dále jen „žadatel“).

(6)  Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen „Rada“),  ředitel  Fondu (dále jen
„ředitel“)  a Dozorčí  rada Fondu (dále  jen „Dozorčí  rada“).  Veřejnou správu vykonává
Rada,  její  předseda  a ředitel.  Mimo  obnovu  řízení  o  opravných  prostředcích  podle
zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí
ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu. 

(7) Členem orgánu Fondu může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná a má
plnou  způsobilost  k  právním úkonům.  Za  bezúhonného se  pro  účely  tohoto  zákona
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo se na něj
hledí, jako by nebyl odsouzen. Členem orgánu Fondu nemůže být jeho zaměstnanec,
pokud tento zákon dále nestanoví jinak. 

(8)  Členové  orgánů  Fondu  a  zaměstnanci  Fondu  jsou  povinni  zachovávat
mlčenlivost  o skutečnostech, které se dozví  v souvislosti  s výkonem funkce člena
orgánu Fondu nebo zaměstnance Fondu.  Zprostit  mlčenlivosti  může člena  orgánu
Fondu nebo zaměstnance Fondu ministr.
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(9) Fond vypracovává každoročně výroční zprávu, kterou předkládá ke schválení
Radě (§ 52b odst. 8 písm. f), a to nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.
Schválenou výroční zprávu Fondu zveřejní Fond na internetových stránkách Fondu. 

(10) Výroční zpráva Fondu musí obsahovat 
a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním roce Fondem, s uvedením

vztahu k účelu poskytnuté podpory nebo poskytnuté, případně vydané informace, 
b) roční účetní závěrku34) a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, 
c) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů Fondu, 
d) přehled o poskytnutých podporách a uzavřených smlouvách v členění podle druhu

poskytnuté podpory nebo smlouvy, účelu a výše, 
e) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za uplynulý kalendářní rok, a
f) změny statutu a změny ve složení orgánů Fondu, včetně odůvodnění těchto změn,

k nimž došlo v průběhu uplynulého kalendářního roku. 

§ 52b
Rada

 
(1) Rada je nejvyšším orgánem Fondu; skládá se ze 7 členů. Funkční období

členů Rady je čtyřleté.  Členům Rady přísluší  odměna za výkon funkce člena.  Člen
Rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem35).

 
(2)  Členy Rady jmenuje  a  odvolává  ministr  zemědělství  (dále  jen  „ministr"),

přičemž jednoho člena Rady jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, 3 členy Rady
z řad vlastníků lesů na návrh profesních svazů zastupujících vlastníky lesů a 3 členy
Rady z řad zpracovatelů dřeva na návrh profesních svazů zastupujících zpracovatele
dřeva.

 
(3) Členy Rady může ministr v případě zjištění závažného porušení povinností

vyplývajících z funkce člena Rady odvolat na návrh Dozorčí rady nebo na návrh toho,
kdo navrhoval člena Rady podle odstavce 2. 

 
(4) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členství v Radě

může být stejnou osobou vykonáváno nejvýše tři po sobě následující funkční období;
stejná osoba se může opětovně stát členem Rady nejdříve po uplynutí 2 let ode dne,
kdy naposledy pozbyla členství v Radě.

 
(5) Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z řad svých členů Rada.
 
(6) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením, nebo
d) odvoláním.

 
(7) Na uvolněná místa členů Rady jmenuje ministr nové členy z návrhů podle

odstavce 2, a to do 60 dnů ode dne, kdy se místo v Radě uvolnilo.
 
(8) Do působnosti Rady patří

a) předkládat  návrh  finančního plánu Fondu a  účetní  závěrku  Fondu Dozorčí  radě
ke kontrole, dohledu a schválení,

b) rozhodovat o využití finančních prostředků Fondu,
c) rozhodovat o poskytování podpor z Fondu,
d) jmenovat a odvolávat ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovovat výši jeho mzdy,
e) schvalovat jednací řád Rady a výroční zprávu Fondu,
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f)  předkládat Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu Fondu
k projednání a posouzení, a

g) schvalovat plán činnosti Fondu předkládaný ředitelem.
 
(9) Rada zasedá podle potřeby Fondu, nejméně čtyřikrát ročně. Jednání Rady

svolává a řídí  její  předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady, popřípadě
nejstarší člen Rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Radě. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční  většina  jejích  členů,  a  k  rozhodnutí  je  třeba  souhlasu  nadpoloviční
většiny přítomných členů Rady.

 
(10) Jednání Rady se může účastnit ředitel a předseda Dozorčí rady; požádají-li

o slovo, musí jim být uděleno.
 
(11) Podrobnosti o organizaci a činnosti Rady a ostatních orgánů Fondu, vnitřní

organizaci Fondu a vzájemné vazby upraví statut Fondu vydaný ministerstvem.
 

§ 52c
Ředitel

 
(1)  Ředitel  je  statutárním orgánem  Fondu;  řídí  činnost  Fondu,  pokud  tento

zákon nestanoví jinak.
 
(2) Ředitel je zaměstnancem Fondu; nemůže být členem Rady ani Dozorčí rady.

Ředitel  určí  z  řad  zaměstnanců Fondu svého  zástupce,  který  ho  bude  zastupovat
v době jeho nepřítomnosti 

§ 52d
Dozorčí rada

 
(1)  Dozorčí  rada  je  kontrolním  orgánem  Fondu.  Kontroluje  hospodaření

s majetkem Fondu a využívání  finančních prostředků Fondu a poskytování podpor
Fondem. Členům Dozorčí rady, kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími
ústředního  správního  úřadu,  soudci  nebo  o  nichž  tak  stanoví  zvláštní  zákon,
nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen Dozorčí rady má nárok na náhradu
výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem35).

 
(2) Dozorčí rada

a) kontroluje činnost Fondu, jeho ředitele a Rady,
b) posuzuje výroční zprávu Fondu,
c) schvaluje účetní závěrku Fondu a finanční plán Fondu,
d) podává nejméně jedenkrát ročně zprávu Radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
e) předkládá  ministrovi  návrh  na  odvolání  člena  Rady,  zjistí-li  u  něj  závažné

nedostatky
ve výkonu jeho funkce,

f) kontroluje účetní knihy a jiné doklady a v nich obsažené údaje,
g) svolává mimořádné jednání Rady, vyžadují-li to zájmy Fondu,
h) dohlíží, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem Fondu, a
i) kontroluje plnění plánu činnosti Fondu.

 
(3) Dozorčí rada je povinna upozornit Radu na porušení právních předpisů nebo

statutu Fondu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti
Fondu.
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(4) Členy Dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna; přihlíží přitom
k návrhům  profesních  svazů  zastupujících  vlastníky  lesů  a  zpracovatele  dřeva.
Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Radě. Dozorčí rada má 5 členů.
Funkční  období  členů  Dozorčí  rady  je  čtyřleté.  Po  uplynutí  funkčního  období
vykonávají  členové Dozorčí  rady funkci  v Dozorčí  radě do zvolení  svého nástupce
ve funkci.

 
(5) Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.

 
(6) Jednání  Dozorčí  rady svolává a  řídí  její  předseda a v jeho nepřítomnosti

místopředseda Dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Dozorčí rady
rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Dozorčí radě. Dozorčí rada
je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Dozorčí rady.

 

§ 52e
Odvody do Fondu

(1) Plátcem odvodu do Fondu je 
a) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem lesů, nájemcem lesů, pachtýřem

lesů nebo osoba s právem hospodaření36),  na území  České republiky v kategorii
lesa  hospodářského,  nebo  v kategorii  lesa  zvláštního určení  podle  §  8  odst.  2
písm. h) tohoto zákona, nejde-li o les zařazený do  pásma ohrožení lesních porostů
imisemi A nebo B, o celkové výměře nejméně 1 000 ha, nebo

b) fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  je  podnikatelem  v oboru  zpracování  dřeva
s místem podnikání v České republice, a to v některé z následujících činností  
1. výroba pilařská a impregnace dřeva,
2. výroba dýh a desek na bázi dřeva,
3. výroba buničiny, nebo
4. výroba papíru a lepenky,

    pokud  zpracuje  ročně  alespoň  20 000  m³  surového  dříví,  s výjimkou  palivového
dříví.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která je současně plátcem podle odstavce 1
písm.  a)  i  b),  je  povinna  zaplatit  jak  odvod  podle  písm.  a),  tak  i  odvod  podle
písm.  b).  V případě,  že  je  les  za  účelem  hospodaření  v něm  pronajat  nebo
propachtován, platí  odvod podle odstavce 1 písm. a) pouze nájemce nebo pachtýř.
Spoluvlastníci,  společní  nájemci  a  společní  pachtýři  platí  odvod  společně
a nerozdílně.

(3) Výše odvodu podle odstavce 1 písm. a) činí 5 Kč z každého i započatého
hektaru  lesních  pozemků  v kategorii  lesa  hospodářského,  nebo  v kategorii  lesa
zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm. h), s výjimkou lesů zařazených do pásma
ohrožení lesních porostů imisemi A nebo B. 

(4)  Výše  odvodu  podle  odstavce  1  písm.  b)  činí  1  Kč  z každého  m³
zpracovaného surového dříví, s výjimkou palivového dříví.  

§ 52f
Příjmy Fondu

(1) Příjmy Fondu tvoří
a) odvody od plátců do Fondu podle § 52e, 
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b) podpora státu, která je poskytována ve výši rovnající se výši odvodů podle písmene
a); tuto podporu na příslušný kalendářní rok převede ministerstvo na  účet Fondu
nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku,

c) dotace z prostředků Evropské unie, 
d) dotace ze státního rozpočtu37),
e) dotace z rozpočtů územních samosprávných celků38), 
f) dary od fyzických nebo právnických osob, nebo zahraničních osob,
g) dědictví,
h) příjmy z prodeje produktů podporujících činnosti uvedené v § 52a odst. 4,
i) úroky z vkladů, nebo
j) penále za neplacení nebo za opožděné zaplacení odvodů.

(2) Odvody podle odstavce 1 písm. a) jsou splatné jednou ročně za předchozí
kalendářní rok, a to převodem na účet Fondu, provedeným nejpozději do 31. března
následujícího kalendářního roku.  Je-li  odvod vyšší  než  100 000 Kč,  může Fond na
žádost  plátce  odvodu  povolit  splacení  odvodu  ve  dvou  polovičních  splátkách,
splatných
do 31. března a do 30. září kalendářního roku.

(3) Plátce odvodu podle odstavce 1 písm. a) je v případě prodlení se zaplacením
povinen  zaplatit  Fondu  penále  za  opožděné  zaplacení  odvodu,  které  činí  0,1  %
z dlužné  částky denně ode dne následujícího  po posledním dni  splatnosti  odvodu
do zaplacení.  Penále  je  plátce odvodu povinen převést  na  účet  Fondu do 15  dnů
po obdržení výzvy Fondu k zaplacení penále.    

(4) Fond  může  v souvislosti  s kontrolou  placení  odvodů  provádět  kontrolu
přímo u osob uvedených v § 52e odst. 1 písm. a) nebo b). 

(5) Odvody a penále podle tohoto zákona vybírá a vymáhá Fond.  

(6) Fond při správě odvodů podle odstavce 1 písm. a) postupuje jako správce
daně podle daňového řádu.  

§ 52g
Použití příjmů Fondu

(1) Příjmy Fondu lze použít pouze
a) k účelům uvedeným v § 52a odst. 4,
b) na podpory podle § 52a odst. 5, nebo
c) k pokrytí provozních nákladů Fondu, avšak nejvýše do 20 % součtu všech zdrojů

příjmů podle § 52f.
 
(2) Fond ve svém účetnictví odděleně eviduje výdaje spojené s poskytováním

podpor podle § 52a odst. 4 písm. a) a odst. 5 a činností podle § 52a odst. 4 písm. b)
a c), a tyto vede na samostatných účtech39).

 
(3)  Zůstatek  vykázaný  Fondem  ke  konci  příslušného  kalendářního  roku  se

převede  v  účetnictví  Fondu  do  následujícího  kalendářního  roku  a  užije  se
k zabezpečení činnosti Fondu podle § 52a odst. 4 a 5.

§ 52h
Poskytování podpor z Fondu

(1) Žadatel musí žádost o poskytnutí podpory doručit Fondu v termínech 
a) od 1. ledna do 15. února nebo 
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b) od 1. července do 15. srpna.

(2) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná 
běžet dnem následujícím po dni ukončení přijímání žádostí podle odstavce 1. 

(3) Žádost o poskytnutí podpory podle § 52a odst. 4 písm. a) a odst. 5 může
podat žadatel, 
a) má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jedná-li se o občana České

republiky, 
b)  se  kterým  nebylo  zahájeno  insolvenční  řízení  podle  zákona  č.  182/2006  Sb.

o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů, případně není v likvidaci, 

c) nemá-li žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Fondu nebo státu, a 
d) který  se  v  průběhu  dvou  let  před  podáním  žádosti  nedopustil  trestného  činu,

přestupku  nebo  jiného  správního  deliktu,  jehož  skutková  podstata  souvisí
s předmětem jeho podnikání. 

(4) V žádosti o poskytnutí podpory žadatel uvede 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu na

území České republiky, místo podnikání, liší-li se od místa pobytu, a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména
a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození, jde-li o nepodnikající fyzickou
osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou
osobu, 

b) účel, na který je podpora požadována, 
c) předpokládané celkové náklady, jejichž úhradu požaduje, a 
d) rok, ve kterém mu byla naposledy Fondem poskytnuta podpora, popřípadě uvede,

že mu podpora doposud poskytnuta nebyla. 

(5) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel přiloží 
a) doklad potvrzující skutečnosti uvedené v odstavci 4 písm. a) a 
b) souhlas s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory

v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti, a souhlas se zveřejněním
potřebných údajů na webových stránkách Fondu v rozsahu uvedeném v odstavcích
8 a 9. 

(6) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel dále přiloží dokumentaci obsahující 
a) název a cíl žádosti o poskytnutí podpory, 
b) způsob dosažení cíle, 
c) náklady na dosažení cíle a 
d) předpokládané přínosy z realizované žádosti. 

(7) Fond vyplatí žadateli podporu podle § 52a odst. 5 až poté, co žadatel doloží,
že vynaložil prostředky v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory. 

(8) Fond na svých internetových stránkách zveřejní 
a) informace o doručených žádostech o poskytnutí podpory v pořadí podle doručení

s uvedením účelu podpory,  názvu a  stručné charakteristiky předkládané žádosti
o  poskytnutí  podpory,  jména  a  příjmení  žadatele  o  poskytnutí  podpory  nebo
obchodní firmy nebo názvu žadatele o poskytnutí podpory a časového vymezení
realizace předmětu podpory, 

b)  informace  o  rozhodnutích  o  poskytnutí  podpory  s  uvedením  konkrétní  výše
poskytnuté podpory jednotlivému žadateli; jestliže je žádost o poskytnutí podpory
zamítnuta, zveřejní rovněž zdůvodnění zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory, a 

c) formou seznamu podpory poskytnuté Fondem, které jsou vyšší než 10 000 Kč bez
daně  z  přidané  hodnoty  na  jednotlivou  podporu,  nebo  na  opakované  plnění
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jednomu žadateli  o  podporu  překračující  tuto  částku,  v  příslušném kalendářním
roce,  s  uvedením  účelu  plnění,  příjemce  plnění,  požadovaného  termínu  plnění,
termínu skutečného plnění, vyplacené částky a termínu výplaty. 

(9)  Údaje  podle  odstavce  8  písm.  a)  Fond  zveřejní  nejpozději  do  15  dnů
po ukončení přijímání žádostí o poskytnutí podpory Fondu. Údaje podle odstavce 8
písm. b) a c) Fond zveřejní nejpozději do 15 pracovních dnů po rozhodnutí Rady. 

(10)  Podmínky  a  podrobnosti  o  způsobu  a  výši  poskytování  podpor
pro žadatele podle § 52a odst. 5 stanoví po předchozím souhlasu ministerstva Rada
v pravidlech pro žadatele. Schválená pravidla zveřejní Fond na svých internetových
stránkách.

HLAVA DEVÁTÁ
HLAVA DESÁTÁ

SANKCE

Oddíl první
Přestupky

§ 53

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese
a) ruší klid a ticho,
b) hrabe stelivo,
c) vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
e) sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,
f) táboří mimo vyhrazená místa,
g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,
h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,
i) vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,
k) pase nebo prohání  dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních

porostů,
l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,
m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například

chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů24),
n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,
o) nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo

odhazuje hořící nebo doutnající předměty,
p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní

akce,
r) odhazuje odpady nebo odpadky,
s) kouří.

 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů

pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán
státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.

 
(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich projednávání

obecné předpisy24).
 

Oddíl druhý
Pokuty
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§ 54

(1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo
a) bez  rozhodnutí  orgánu  státní  správy  lesů  o  odnětí  nebo  bez  rozhodnutí  o  omezení

pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění
funkcí lesa,

b) bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání
pro plnění funkcí lesa,

c) provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy,
nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně
těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo provede bez
povolení orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let,

d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto
zákona.

 
(2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo

a) bez  souhlasu  vlastníka  nebo  nájemce  lesa  vyzvedává  v  lese  semenáčky  a  sazenice
lesních stromů a keřů,

b) neoprávněně sbírá semena a plody lesních stromů,
c) provádí činnosti v lese zakázané,
d) nevede předepsanou evidenci o původu semen a sazenic lesních dřevin,
e) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů.

 

§ 55

(1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa
nebo jiné osobě, kteří
a) úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,
b) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí  nebo o omezení odnímají  pozemky

určené k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
c) neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem, který znemožňuje

jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
d) provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní

rok,
e) provedou  bez  povolení  orgánu  státní  správy  lesů  těžbu  mýtní  úmyslnou  v  porostu

mladším než 80 let.
 
(2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vlastníku, který

a) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,
b) neplní  opatření  k  ochraně  lesa,  především  nedodrží  přednostní  zpracování  těžby

nahodilé,
c) svévolně překročí schválenou decenální výši těžby,
d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto

zákona.
 

§ 56
Společná ustanovení o pokutách

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán
státní správy lesů dověděl o porušení povinnosti, nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo. To neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá.
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(2)  Při  stanovení  výše  pokuty  se  přihlédne  k  závažnosti,  způsobu,  době  trvání
a následkům protiprávního jednání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
o jejím uložení nabylo právní moci.

 
(3) Poruší-li osoby uvedené v § 54 nebo v § 55 v době jednoho roku od nabytí právní

moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu tutéž povinnost, za jejíž porušení jim již byla uložena
pokuta  podle  tohoto  zákona,  lze  uložit  další  pokutu  až  do  výše  dvojnásobku  částky
stanovené tímto zákonem.

 
(4)  Uložením pokuty není  dotčena povinnost  k náhradě škody,  k poplatkům podle

tohoto zákona ani povinnost odstranit protiprávní stav.
 
(5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá.
 
(6) Pokuty jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

 
§ 57

V případech, kdy vlastník lesa neplní podstatné povinnosti stanovené tímto zákonem
a ohrožuje tím existenci lesa a lesy sousední, přičemž sankce podle § 55 jsou neúčinné,
rozhodne  orgán  státní  správy  lesů  o  nezbytných  opatřeních  k  odvrácení  hrozícího
nebezpečí.

 
HLAVA DESÁTÁ

HLAVA JEDENÁCTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 58
Ustanovení společná

 
(1) Práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má nájemce, popřípadě

podnájemce  lesa,  pokud  smlouva  mezi  vlastníkem  a  nájemcem  nebo  smlouva  mezi
nájemcem a podnájemcem výslovně nestanoví jinak.

 
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy lesů při řízení

o věcech upravených tímto zákonem podle správního řádu30). Stanoviska uplatněná k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.

 
(3) Pokud může rozhodnutí orgánu státní správy lesů ovlivnit hospodaření v lesích

nebo  plnění  funkcí  lesů  v  územním obvodu  jiného  orgánu  státní  správy  lesů,  rozhodne
příslušný orgán státní správy lesů po předchozím projednání s tímto orgánem.

 
(4) Opatření podle § 51 odst. 1 se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy

na lesích vydáno nápravné opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě  a  o  změně  některých  zákonů31),  které  je  dostatečné  k  odstranění  zjištěných
nedostatků,  popřípadě  ke  zlepšení  stavu  lesů  a  plnění  jejich  funkcí.  Zahájené  řízení
o uložení opatření podle § 51 odst. 1 příslušný orgán státní správy lesů přeruší, pokud bylo
k nápravě ekologické újmy na lesích zahájeno řízení o uložení nápravných opatření podle
zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů31).

 

§ 58a

Působnosti  stanovené  krajskému úřadu  nebo  obecnímu úřadu  obce  s  rozšířenou
působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
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§ 59
Ustanovení přechodná

 
(1)  Plány  schválené  před  účinností  tohoto  zákona  zůstávají  v  platnosti  pro  lesy

vlastníků, kteří jsou povinni podle tohoto zákona hospodařit podle plánu (§ 24 odst. 3), pokud
do 18 měsíců od účinnosti tohoto zákona nepředloží ke schválení nový plán nebo změny
stávajícího plánu podle § 27.

 
(2)  Plány,  na  nichž  byly  zahájeny  práce  před  účinností  tohoto  zákona,

se  zpracovávají,  projednávají  a  předkládají  podle  dosavadních  předpisů;  přitom
se zohledňují prokazatelné majetkové poměry. Schvalovat tyto plány podle těchto předpisů
lze do dvou let od účinnosti tohoto zákona.

 
(3)  Dnem  účinnosti  tohoto  zákona  pozbývají  platnosti  výjimky  ke  správě  lesního

národního majetku udělené podle § 11 odst. 3 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud jsou lesy, k jejichž správě byla výjimka udělena, ke dni účinnosti
tohoto  zákona  ve  vlastnictví  státu,  přechází  právo  hospodaření  k  nim  k  témuž  dni
na právnickou osobu pověřenou hospodařením s lesy ve vlastnictví státu.

 
(4) Ustanovením odstavců 1 a 2 není dotčeno ustanovení § 27 odst. 4 tohoto zákona.

Pro  lesy  o  výměře  menší  než  50  ha  ve  vlastnictví  fyzických  osob  se  plány  uvedené
v odstavcích 1 a 2 považují za osnovy podle § 25 tohoto zákona.

 
(5) Vlastník lesa, pro jehož les je zpracován plán podle odstavce 2, může oznámit

orgánu státní správy lesů do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona, že si zajistí zpracování
plánu podle tohoto zákona (§ 24).

 
(6)  Zařazení  lesů  do  kategorií  (§  7  a  8)  musí  být  uvedeno  do  souladu  s  tímto

zákonem do pěti let ode dne jeho účinnosti.
 
(7) Řízení ve věcech upravených zákonem č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona

č.  229/1991  Sb.,  zákonem České  národní  rady  č.  96/1977  Sb.,  o  hospodaření  v lesích
a státní správě lesního hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,
a právními předpisy vydanými k jejich provedení, zahájené před účinností tohoto zákona, se
dokončí podle dosavadních předpisů. O těchto věcech musí příslušné orgány státní správy
lesů rozhodnout do 31. prosince 1996.

 
(8)  Pozemky  lesního  půdního  fondu  vykazované  jako  bezlesí  v  lesních

hospodářských  plánech  schválených  podle  dosavadních  právních  předpisů  se  považují
za lesní pozemky podle § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

 
(9) Výběrové stromy a lesní porosty uznané pro sběr semen přede dnem účinnosti

tohoto zákona se považují za uznané ve smyslu tohoto zákona, pokud s tím vlastník lesa
nevysloví nesouhlas.

 
(10)  Právnické a  fyzické osoby,  které  se ke dni  účinnosti  tohoto  zákona zabývají

sběrem semen lesních dřevin, jejich luštěním, skladováním, produkcí sazenic lesních dřevin
nebo obchodem se semeny a sazenicemi lesních dřevin jako podnikatelskou činností, musí
do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona požádat orgán státní správy lesů o udělení licence
podle části šesté tohoto zákona.

 
(11)  Jméno odborného lesního hospodáře (§ 37 odst.  3)  je  povinen vlastník  lesa

oznámit orgánu státní správy lesů do dvou měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; pokud
tak neučiní, určí odborného lesního hospodáře orgán státní správy lesů do šesti měsíců ode
dne účinnosti tohoto zákona. Po tuto dobu bude povinnosti odborného lesního hospodáře
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vykonávat právnická osoba, které příslušel výkon odborné správy lesů podle dosavadních
předpisů.

 
(12)  Lesní  stráž  ustanovená  podle  dosavadních  předpisů  se  považuje  nejpozději

do 31. prosince 1996 za lesní stráž ustanovenou podle tohoto zákona.
 
(13) Úřadem příslušným ke zrušení ustanovení lesní stráží, která byla ustanovena

okresním úřadem,  je  krajský  úřad,  v  jehož  správním obvodu  vykonává  lesní  stráž  svou
funkci.

 * * *
____________________ 
24) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
30) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
31) Zákon č.  167/2008 Sb.,  o předcházení  ekologické újmě a o její  nápravě a o

změně některých zákonů.
34) § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
35) Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
36) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o  změně  některých  souvisejících

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů.
39) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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