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IV. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve 
 vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Platnou právní úpravu nakládání s lesy ve vlastnictví státu (dále jen „státní lesy“) představuje 
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Stávající právní úprava výslovné ustanovení o nezcizitelnosti 
státních lesů neobsahuje. Podle § 4 odst. 2 lesního zákona je však nakládání se státními 
lesy podmíněno předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství. 
 
V případě státních podniků, které hospodaří se státními lesy, kterými jsou Lesy České 
republiky a Vojenské lesy a statky, je dále třeba vzít při nakládání se státními lesy v potaz, 
zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Lesní pozemky jsou 
totiž tzv. určeným majetkem, se kterým lze podle § 17 odst. 2 nakládat jen s předchozím 
schválením zakladatele, tedy Ministerstva zemědělství případně Ministerstva obrany.  
 
Platná právní úprava tedy v obecné rovině problematiku nezcizitelnosti neřeší. Obsahuje 
však mechanismy, které správce státních lesů při nakládání s nimi výrazně omezují.  
 
Zcizování státních lesů upravuje rovněž zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bez výjimek zakazuje zcizovat státní lesy, které 
se nacházejí na území národních parků, národních přírodních rezervací a národních 
přírodních památek. Jedná se o zvláštní právní úpravu, která není nijak dotčena obecnou 
právní úpravou v lesním zákoně.  
 
Platná právní úprava se netýká postavení fyzických osob. Ve vztahu k zákazu diskriminace 
je tudíž neutrální. 
 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů  a žen 

Cílem předkládaného návrhu zákona je v textu lesního zákona explicitně zakotvit 
nezcizitelnost státních lesů. Obsahem návrhu je stručná novela § 4 lesního zákona, který 
upravuje nakládání se státními lesy.  
 
Nezcizitelnost státních lesů však nemůže být bezvýjimečná a zákon musí umožňovat, aby 
státní lesy bylo možno v odůvodněných případech, zejm. z důvodů, které zajistí účelné 
hospodaření, nadále zcizovat. Návrh zákona proto rámcově vymezuje výjimky ze zákazu 
zcizovat státní lesy. Jedná se o směny lesních pozemků (zejm. z důvodu arondace, tedy 
zcelování lesních majetků a zaokrouhlování, resp. vyrovnávání hranic lesních majetků), 
prodeje a směny spoluvlastnických podílů státu, prodeje odloučených lesních pozemků a 
zcizení ve veřejném zájmu (např. pro výstavbu objektů a zařízení pro jímání a produkci pitné 
vody apod.). V těchto případech tedy bude nadále možné státní lesní pozemky zcizovat, 
ovšem pouze s předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství. Podrobněji jsou jednotlivé 
výjimky popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen. 
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3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku  
 
V Koaliční smlouvě na volební období 2013 – 2017, v části III. Program vlády, v odstavci 3. 
Rozvoj zemědělství a venkova, je mimo jiné uvedeno „Nebudeme privatizovat státní lesy“ a 
„Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů. Státní lesy musí aktivně přispívat k udržení 
zaměstnanosti v regionech“. Má-li být naplněno znění zmíněné části Koaliční smlouvy, musí 
být „nezcizitelnost státních lesů“ zakotvena v zákoně, konkrétně v zákoně č. 289/1995 Sb., 
lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Lesy představují nejen rozsáhlé bohatství materiální, a tím při řádném a kontrolovaném 
hospodaření trvalý a vyrovnaný přínos pro státní rozpočet, ale ještě daleko více bohatství 
ekologické, tedy veřejné, protože lesní komplexy výrazně ovlivňují poměry hydrologické, 
klimatické, meteorologické, ovzduší, půdoochranné, zdravotně rekreační a podporují 
ochranu druhové pestrosti krajiny. Jsou zdrojem regionální zaměstnanosti a obnovitelné 
suroviny-dřeva.  Státní lesy jsou strategickou hmotnou rezervou státu. 

 
V období globální klimatické změny spojené s extrémními výkyvy počasí nabývají funkce 
lesních ekosystémů v naší krajině ještě vyšší důležitosti. Ochrana státního vlastnictví lesů v 
současné výměře se tak stává nejvyšším veřejným zájmem.  

 
Pokud si stát udrží ve vlastnictví nadpoloviční většinu rozlohy lesů, bude určovat lesnickou, 
ekologickou a sociální ale i ekonomickou politiku v lesích. Zejména v období klimatické 
změny tím naléhavěji vystupuje nutnost prosadit zákonnou ochranu nezcizitelnosti lesů v 
majetku státu v současné výměře. 
 
Stávající právní úprava zcizování státních lesů v obecné rovině umožňuje, byť je k takovému 
kroku nutný předchozí souhlas Ministerstva zemědělství podle § 4 odst. 2 lesního zákona. 
Souhlas je udělován nejen státním podnikům Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky 
České republiky, ale i Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Ministerstvu 
obrany. V dlouhodobém průměru je ročně rozhodováno o méně než 200 žádostech o udělení 
souhlasu Ministerstva zemědělství k nakládání se státními lesy. V současné době 
k masivnímu rozprodeji státních lesů nedochází a Ministerstvo zemědělství souhlas uděluje 
pouze v odůvodněných případech. Právě tyto odůvodněné případy mají svůj odraz ve 
výjimkách, na které se zákaz nezcizitelnosti státních lesů nebude vztahovat. Cílem návrhu 
není zásadním způsobem změnit stávající praxi, protože k tomu s ohledem na obezřetný 
přístup jak správců státních lesů, tak Ministerstva zemědělství, není důvod, ale tuto stávající 
praxi pevně ukotvit v zákoně a zajistit, že i do budoucna bude zcizování státních lesů 
omezeno jen na případy uvedené v zákoně.  
 
Zakotvení nezcizitelnosti státních lesů v lesním zákoně tak má deklarovat odhodlání státu do 
budoucna zásadně nezmenšovat státní lesní majetek, resp. podíl státu na vlastnictví lesů na 
území státu. 
 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
 republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a 
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a 
obecnými právními zásadami Evropské unie 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána se na navrhovanou právní úpravu 
nevztahují. 
Předpisy Evropské unie sena navrhovanou právní úpravu nevztahují. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. Rovněž se nepředpokládají žádné finanční dopady 
na podnikatelské prostředí. 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady ani dopady na 
specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 

6. Zhodnocení navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů. 
 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik. Ze závěru 
posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu nepředstavuje žádné riziko. 
Ministerstvo zemědělství již dnes uděluje předchozí souhlas pro nakládání se státními lesy. 
Toto povolení bude ve stejném režimu vydáváno i nadále pouze s tím rozdílem, že bude 
omezen počet případů, kdy bude možné souhlas udělit. 
 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K čl. I 
 
K bodu 1 
 
Zákon výslovně stanoví, že státní lesy nelze zcizit. Zákaz zcizení lesů ve vlastnictví státu 
však nemůže být absolutní, nýbrž musí připouštět odůvodněné výjimky. Proto zákon zároveň 
stanoví, že se zákaz zcizení nevztahuje na směny lesních pozemků, prodeje 
spoluvlastnických podílů státu, na prodeje tzv. odloučených lesních pozemků definovaných 
ve stávajícím ustanovení § 4 odst. 4 lesního zákona, na případy, kdy bude zcizení státních 
lesů odůvodněno veřejným zájmem, na vydání věcí podle restitučních zákonů a dále na 
případy, které jsou již dnes v lesním zákoně výslovně upraveny.  
 
Takto formulované výjimky ze zákazu zcizení státních lesů ponechávají potřebný prostor pro 
tzv. arondační směny lesních pozemků (tedy směny za účelem zcelování lesních pozemků 
do větších celků a vyrovnávání hranic lesních majetků), pro prodej takových lesních 
pozemků, jejichž ponechání ve vlastnictví státu je z hlediska efektivního hospodaření v lesích 
neúčelné, i pro majetkové změny odůvodněné doloženým veřejným zájmem (veřejný zájem 
bude vždy v souladu s aktuální judikaturou posuzován v každém konkrétním případě 
individuálně – půjde např. o zcizení pozemků nebo jejich částí pro stavby zařízení pro jímání 
pitné vody, stavby protipovodňových opatření, veřejných pozemních komunikací apod.). 
Výjimka pro prodeje spoluvlastnických podílů státu směřuje zejména na ty situace, kdy není 
možné provést arondační směnu, protože druhý spoluvlastník nedisponuje vhodným lesním 
pozemkem a současně se nejedná o odloučený lesní pozemek. 
 
 
K bodu 2 
 
V souvislosti s doplněním nového odstavce bylo třeba změnit strukturu ustanovení, které 
upravuje proces udělování souhlasu k nakládání se státními lesy. Výslovně se stanoví, že k 
právnímu jednání, kterým se zcizují státní lesy, může Ministerstvo zemědělství udělit souhlas 
pouze za podmínek uvedených v § 4 odst. 2, tedy pokud se bude jednat o prodeje 
spoluvlastnických podílů státu, prodeje odloučených lesních pozemků, zcizení ve veřejném 
zájmu chráněném tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, vydání věci podle 
dosavadních právních předpisů upravujících restituci majetku nebo na případy podle § 4 
odstavců 4, 7 a 10. Ustanovení bylo rovněž přizpůsobeno nové terminologii občanského 
zákoníku. 
 
K bodům 3 až 7  
 
Legislativně technická úprava sledující ujednocení používaných termínů a reagující na 
změnu číslování odstavců v § 4.   
 
 
K čl. II 
 
Předložený návrh novely lesního zákona by měl nabýt účinnosti patnáctým dnem 
následujícím po dni jeho vyhlášení. Povaha navrhovaných změn nevyžaduje stanovení delší 
legisvakanční lhůty. 
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