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III. 
 

N á v r h 
 

ZÁKON 
 

ze dne ……………. 2017, 
 

kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I 

 
Změna lesního zákona 

 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),  
ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona  
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona  
č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona  
č. 280/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb.  
a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:  
 
 

1. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 
 
„(2) Státní lesy nelze zcizit, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zákaz zcizení státních lesů 
se nevztahuje na směny lesních pozemků, prodeje spoluvlastnických podílů státu, prodeje 
odloučených lesních pozemků, zcizení ve veřejném zájmu chráněném tímto zákonem nebo 
jinými právními předpisy, vydání věci podle dosavadních právních předpisů upravujících 
restituci majetku2) nebo na případy podle odstavců 4, 7 a 10.  
_______________ 
2) Například zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,  
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi  
a náboženskými společnostmi, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 177/2013 Sb.“. 
 

2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou  
č. 34 zní: 

 
„(3) Právní jednání, kterým se nakládá se státními lesy, vyžaduje ke své platnosti předchozí 
souhlas Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo“); k právnímu jednání, kterým se 
zcizují státní lesy, může ministerstvo udělit souhlas pouze za podmínek uvedených  
v odstavci 2. Ustanovení jiných právních předpisů34) tím nejsou dotčena. 
_______________ 
34) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11. 
 

3. V § 4 odst. 4 se slova „s lesy ve vlastnictví státu“ nahrazují slovy „se státními lesy“  
a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVBMV8K)



- 2 - 
 

4. V § 4 odst. 8 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 
 

5. V § 4 odst. 9 se text „3 a 9“ nahrazuje textem „4 a 10“. 
 

6. V § 4 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 
 

7. V § 49 odst. 3 písm. b) se text „(§ 4 odst. 2)“ nahrazuje textem „(§ 4 odst. 3)“. 
 

 
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVBMV8K)




