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VII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Meziresortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 30. 9. – 31. 10. 2016.  
 
Bez připomínek: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády – místopředseda vlády pro vědu, výkum a inovace, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český telekomunikační úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Správa 
státních hmotných rezerv, Kancelář prezidenta republiky, Moravskoslezský kraj, Jihomoravksý kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, 
Ústecký kraj, Hlavní město Praha, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Státní zemědělský  
a intervenční fond, Lesy ČR, s.p.,  
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 
 
 

Z 1 K bodu 1 (§ 4 odst. 2): 
Požadujeme mezi výjimky ze zákazu zcizování státních lesů explicitně 
zahrnout i pozemky, které jsou získávány pro výstavbu dopravní 
infrastruktury ve vlastnictví státu nebo územně samosprávných celků. 
Zároveň požadujeme, aby platnost převodu pozemků získávaných za 
účelem výstavby výše uvedené infrastruktury nebyla podmíněna 
předběžným souhlasem Ministerstva zemědělství. 
Ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů přímo vyplývá, že výše uvedená dopravní 
infrastruktura je veřejně prospěšná. Bylo by tedy možné dovodit, že se na 
ni vztahuje výjimka obecně vymezená v předloženém návrhu (veřejný 
zájem dle § 4 odst. 2), problematická je však procedurální stránka jejího 
uplatnění, neboť dle judikatury je nutné veřejný zájem posuzovat 
v každém individuálním případě. Námi uplatněná připomínka proto nevede 
k rozšíření okruhu situací, na které se vztahuje výjimka, jejím cílem je však 
předejít nedůvodnému administrativnímu komplikování majetkoprávní 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Návrh zákona se nijak nedotkne 
dosavadní praxe povolování staveb 
dopravní infrastruktury včetně 
souvisejících převodů pozemků 
dotčených výstavbou. 
 
Pozemky nezbytné pro výstavbu 
dopravní infrastruktury jsou trvale 
odnímány plnění funkcí lesa 
postupem podle § 15. Zcizování 
pozemků, jimž bylo odňato plnění 
funkcí lesa, již tudíž není předmětem 
souhlasu Ministerstva zemědělství, 
protože se nejedná o lesní pozemky. 
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přípravy dopravní infrastruktury. Ze stejného důvodu se jeví v těchto 
případech jako nadbytečné podmiňování převodu předběžným souhlasem 
Ministerstva zemědělství. 
Pokud je, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě, smyslem výslovného 
zakotvení zákazu zcizování státních lesů zamezení privatizování státních 
lesů, doplněním námi požadované výjimky tento smysl narušen nebude, 
neboť dané pozemky i nadále zůstanou ve vlastnictví státu či územně 
samosprávných celků a budou sloužit veřejnosti. V této souvislosti 
pokládáme za vhodné připomenout, že rozvoj dopravní infrastruktury se 
řadí mezi základní vládní priority. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Navíc návrh zákona počítá s tím, že 
zcizení státních lesů bude nadále 
možné ve veřejném zájmu. Jakkoliv je 
třeba veřejný zájem hodnotit 
v každém jednotlivém případě 
individuálně, tak budování dopravní 
infrastruktury bude podmínku 
veřejného zájmu zpravidla splňovat.  
 
 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

Z 1  
K čl. I, bodu 1, § 4 odst. 2 
 
Věta první dotčeného ustanovení je nadbytečná, jelikož věta druhá 
dotčeného ustanovení stanovuje podmínky, za nichž je možné zcizit státní 
lesy, tj. z ostatních důvodů je zcizení státních lesů zapovězeno. Zároveň 
navrhované ustanovení popírá standardní způsob konstrukce právních 
norem, resp. vyjádření právní normy zdvojuje. S ohledem na uvedené 
požadujeme dotčené ustanovení přeformulovat a stanovit podmínky, za 
kterých je Ministerstvo zemědělství oprávněno udělit souhlas.  
 
 
 
 
 
Dále není zcela zřejmé, zda případy uvedené v odstavci 2 větě druhé jsou 
jedinými přípustnými výjimkami ze zákazu zcizit státní lesy, nebo zda další 
výjimku představuje též např. odstavec 3 či 10 návrhu zákona, tj. zda je 
např. výjimkou ze zákazu zcizení státních lesů prosté udělení souhlasu 
Ministerstvem zemědělství. Je-li cílem předkladatele omezit diskreci 
správního úřadu při udělování souhlasu s převodem vlastnického práva 
k státním lesům, považujeme za nezbytné toto vyjádřit výslovně. Zároveň 

 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
 
Vzhledem k tomu, že hlavním účelem 
zákona je výslovná a jednoznačná 
deklarace záměru zakázat, až na 
některé výjimky, do budoucna 
zcizovat státní lesy, považuje MZe 
zvolenou formu za vhodnější. 
Akceptací připomínky MSp by navíc 
vznikl rozpor s jiným připomínkovým 
místem – Úřadem vlády.  
 
Ustanovení bylo přepracováno tak, 
aby bylo jednoznačné, na které 
případy se výjimka ze zákazu zcizení 
vztahuje. Výjimky ze zákazu zcizení 
lze nicméně stanovit jen rámcově 
vymezením případů, kdy může být 
navrhováno zcizení státních lesů a 
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by podmínky pro udělení souhlasu měly být vymezeny způsobem, jímž se 
stanoví jasné limity správního uvážení (tj. za použití dostatečně určitých 
právních pojmů). 
 
 
 
 
V tomto ohledu nepovažujeme vymezení výjimek v odstavci 2 větě druhé 
za dostatečně určité. Není např. zřejmé, zda se prodejem 
spoluvlastnických podílů státu rozumí prodej jakýchkoli podílů, nebo jen 
prodej podílů, u nichž nelze provést tzv. arondační směnu (jak uvádí 
důvodová zpráva). Dále považujeme označení „odůvodněná směna“ za 
široké, přičemž není zřejmé kdo a na základě čeho rozhodne o tom, zda 
se jedná o odůvodněnou směnu či nikoli. Především je však nutné přímo v 
zákonném textu stanovit, v čem konkrétně je spatřován veřejný zájem, 
tedy jaká specifická vyjádření veřejného zájmu je správní orgán povinen 
brát v úvahu. Odkaz na abstraktní veřejný zájem není dostatečný. Správní 
orgán je totiž povinen rozhodovat v souladu s konkrétním veřejným 
zájmem, jenž vyplývá z právních předpisů. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme větu první ustanovení § 4 odst. 
2 návrhu zákona bez náhrady vypustit a ve zbytku dotčené ustanovení 
návrhu zákona přepracovat takovým způsobem, aby byly odstraněny 
popsané nedostatky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

návrh předložen Ministerstvu 
zemědělství k udělení (nebo 
neudělení) souhlasu. Dochází 
k určitému omezení diskrece MZe při 
udělování souhlasu s převodem 
vlastnického práva. Rozdíl oproti 
stávajícímu stavu spočívá v tom, že 
nově budou vymezeny případy, kdy je 
teoreticky možné souhlas MZe získat 
(dnes může MZe souhlas udělit 
kdykoliv). To však neznamená, že 
MZe bude povinno souhlas udělit, 
spadne-li případ pod zákonnou 
výjimku ze zákazu zcizení. Právní 
nárok na udělení souhlasu se 
zcizením není ani podle platné právní 
úpravy a nebude ani po plánované 
novele. Podmínky pro udělení 
souhlasu (např. soulad se zájmy 
lesního hospodářství apod.) nelze 
vymezit způsobem, jímž se stanoví 
jasné limity. Při udělování 
předběžného souhlasu podle § 4 odst. 
2 lesního zákona přihlíží ministerstvo 
k zájmům chráněným lesním 
zákonem. To je samo o sobě široký 
pojem, zahrnující zmíněné širší zájmy 
lesního hospodářství, vycházející 
z konkrétních podmínek (např. 
lokalizace pozemku, kvalita lesního 
porostu na něm apod.), nebo k tomu, 
aby lesní pozemky nebyly převáděny 
subjektům, které je nepotřebují 
k plnění svých úkolů nebo ke své 
činnosti. 
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K otázce veřejného zájmu: Lesní 
zákon již dnes s pojmem „veřejný 
zájem“ operuje, aniž by jeho obsah 
definoval (§ 8 a § 16). V každém 
konkrétním posuzovaném případě 
bude muset MZe vážit jak veřejný 
zájem chráněný lesním zákonem, tak 
veřejný zájem chráněný jinými 
předpisy. Pokus o kazuistický výčet 
konkrétních kritérií, která je třeba 
zvážit při posuzování veřejného 
zájmu, by mohl způsobit v aplikační 
praxi problémy, neboť všechny možné 
případy nelze s předstihem předvídat. 
 
Veřejný zájem byl na základě 
dodatečného jednání 
s připomínkovým místem 
konkretizován odkazem na zákon o 
lesích a zvláštní právní předpisy. 
S tímto řešením MSp souhlasí. 
 

 Z 2  
K čl. II, Účinnosti 
 
Nabytí účinnosti právního předpisu dnem jeho vyhlášení je přípustné 
pouze výjimečně, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, který je nutné 
specifikovat ve zvláštní části důvodové zprávy (ustanovení § 3 odst. 3 
zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv, ve znění pozdějších předpisů; čl. 53 odst. 1 úvodní věta 
Legislativních pravidel vlády). Relevantní zdůvodnění nabytí účinnosti 
předmětného návrhu dnem jeho vyhlášení však zcela absentuje. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme stanovit legisvakanční lhůtu 

 
Akceptováno. 
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v souladu se zákonem  
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, případně navrhovaný 
postup náležitě odůvodnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 
 

  Úvod 
Zjišťování statistických dat o rozsahu odnětí pozemků plnění funkcí lesa a 
výši poplatků za jejich odnětí bylo dosud zjišťováno v rámci zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 
634 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby a závěru 
porady vedení MŽP přechází zjišťování pod resortní zákon. V tomto 
případě se jedná o zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který je 
v kompetenci MZe. 
Ve věci legislativního zakotvení požadavku do lesního zákona proběhla 
v minulém období mezi MŽP a MZe jak jednání, tak písemná 
korespondence. MZe souhlasilo s tím, že Ministerstvo zemědělství 
převezme zjišťování, které bude zakotveno v lesním zákoně, a zjišťování 
bude probíhat elektronicky v systému Ministerstva zemědělství. 

 

 Z 1 Zásadní připomínky: 
1. MŽP v rámci MPŘ uplatňuje požadavek legislativního zakotvení - 

podle dosavadní právní úpravy (zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě) je sběr dat zajištěn pouze do konce roku 2016. 
Je tedy nezbytné zajistit, aby data za rok 2016 již byla získávána 
dle lesního zákona. 

2. Požaduje se návrh doplnit o bod, kterým se novelizuje § 47 
následovně: 
„x. V § 47 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„(6) Orgány státní správy lesů zasílají ministerstvu každoročně do 31. 
ledna za předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o poplatcích za 
odnětí. Tyto údaje zasílají prostřednictvím k tomu určené elektronické 
aplikace na elektronickém formuláři stanoveném ministerstvem. Tyto 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Záměrem předkladatele je pouze 
zakotvit v lesním zákoně 
nezcizitelnost státních lesů. Jakékoli 
rozšiřování návrhu novely nad tento 
konkrétně vymezený rámec, by mohlo 
ztížit akceptovatelnost návrhu 
v dalším legislativním procesu.  
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údaje jsou přístupné Ministerstvu životního prostředí.“. 
Odůvodnění: 
Návrh je plněním úkolu z usnesení vlády České republiky ze dne 
29. srpna 2012 č. 634  „Záměr zefektivnění výkonu státní statistické 
služby“. Dosud bylo možné resortní statistická zjišťování (tj. v návrhu 
uvedené údaje) zjišťovat v rámci Programu statistického zjišťování 
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, naposledy v roce 2016, a to údaje za rok 2015. 
Jednalo se o „Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za 
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona“. 
Dosavadní zjišťování „Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí 
a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle 
lesního zákona“, nebude nadále evidováno podle zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  
Díky statistickému výkazu „Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o 
poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle 
lesního zákona“ jsou k dispozici jedinečné informace o výměře 
pozemků, které byly vyňaty z plnění funkcí lesů, a to v členění dle 
účelu odnětí. Toto členění nelze získat z jiného zdroje.  Údaje poskytují 
též přehled o výši poplatků za odnětí a slouží tak i ke kontrole a 
predikci příjmů Státního fondu životního prostředí ČR. 
Vzhledem k důležitosti a potřebnosti těchto dat se navrhuje integrace 
resortního statistického zjišťování do příslušného právního předpisu 
obsahující evidovanou problematiku, tedy do lesního zákona. Obsah 
dosavadního zjišťování „Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí 
a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle 
lesního zákona“, bude nadále zajištěn předloženým návrhem. 
Tyto údaje budou předávány úřady (orgány státní správy lesů), které je 
získávají ze své správní činnosti, do nově vytvářené evidence. Zasílat 
je budou prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na 
elektronickém formuláři stanoveném Ministerstvem zemědělství. Údaje 
z této elektronické aplikace budou zároveň přístupné Ministerstvu 
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životního prostředí, neboť tyto údaje jsou i pro tento resort zásadní 
(Státní fond životního prostředí). Předpokládá se, že součástí evidence 
budou i trvale archivované roční sumarizační formuláře výkazů 
v požadované struktuře – dostupné ve formátu pdf nebo xls.  
Pro řádné vyřešení problému je třeba, aby účinnost navrhovaného 
zákona nabyla do konce roku 2016 pro zajištění kontinuity sběru údajů. 
Podle dosavadní právní úpravy (zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů) bude sběr údajů 
zajištěn pouze do konce roku 2016, a to údajů za rok 2015. Nadále 
„Program statistického zjišťování“ (§ 10 zákona o státní statistické 
službě) nebude obsahovat „Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o 
poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle 
lesního zákona“.  Údaje za rok 2016 budou evidovány již podle 
navrhované právní úpravy. 

3.  Požadujeme návrh upravit následovně: 
 
 
 
V bodě 1 : 

- Vypustit v první větě čárku a následnou větu vedlejší „pokud 
tento zákon nestanoví jinak“  
 

- Doplnit druhou větu za slovem „nevztahuje“ o text „na postup 
podle odstavců 4, 7 a 10 a též“ 

 
 

- Vypustit v druhé větě za slovem „pozemků“ čárku a doplnit „a“ 
na „odůvodněný“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Ustanovení bylo přepracováno, tak, 
aby lépe vystihovalo záměr 
předkladatele.  
K některým konkrétním návrhům MŽP 
uvádíme následující: 
 
Zákaz nemůže být a není 
bezvýjimečný; výjimky stanoví tento 
(lesní) zákon nebo jiné zákony. 
 
Jde o výjimky ze zákazu zcizení, 
stanovené lesním zákonem, byť 
v praxi realizované jen zcela 
výjimečně. Odkaz na tato ustanovení 
byl doplněn. 
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- Doplnit ve druhé větě za závorkou čárku a text „, pokud 
s takovým postupem ministerstvo předem vysloví souhlas“ 

 
-  Vypustit v druhé větě text „a na zcizení ve veřejném zájmu“ 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Doplnit odstavec (2) o další věty „Tím nejsou dotčena práva 
fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové 
restituci. 34) Úprava zcizování státních lesů podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny 35) není tímto ustanovením též 
dotčena. Státní lesy nelze zastavit zástavním právem“ 
 
 
 
 
 
 

-  
-  

 
 
 

 
 
 
 
 
Možnost zcizit státní lesy ve veřejném 
zájmu musí být zachována (viz 
vypořádání připomínky MSp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Zapracováno obecným odkazem na 
jiné právní předpisy a doplněna 
poznámka pod čarou o zákon č. 
428/2012 Sb.. 
 
Výslovný odkaz na zákon č. 114/1992 
Sb. je nadbytečný, protože zákaz 
zcizení je formulován již v zákoně č. 
114/1992 Sb. Ten je ve vztahu 
k lesnímu zákonu zvláštním 
předpisem. Toto bude uvedeno 
v důvodové zprávě. 
 
Zastavení je považováno za 
nakládání s lesy a podléhá proto 
souhlasu Ministerstva zemědělství jak 
podle § 4 odst. 2 lesního zákona, tak i 
podle zákona č. 77/1997 Sb.  
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- Doplnit poznámku pod čarou č. 34) Např. zákon č. 298/1990 Sb., o 
úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací 
a arcibiskupství olomouckého, zákon č. 403/1990 Sb., o odstranění 
některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o 
mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 428/2012 Sb., o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 
  

- Doplnit poznámku pod čarou č. 35) Např. § 23, 32 a 35 odst. 3 
zákona 114/1992 Sb.  

 
V bodě 7: doplnit ve druhé závorce (§ 4 odst. „2 a“ 3)  
Navrhované výsledné znění se zvýrazněním změn:  
1. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Státní lesy nelze zcizit, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zákaz 
zcizení státních lesů se nevztahuje na postup podle odstavců 4, 7 a 
10 a též na odůvodněné směny lesních pozemků a, na odůvodněný 
prodej odloučených lesních pozemků (odstavec 5), pokud s takovým 
postupem ministerstvo předem vysloví souhlas a na zcizení ve 
veřejném zájmu. Tím nejsou dotčena práva fyzických a 
právnických osob podle předpisů o majetkové restituci. 34) Úprava 
zcizování státních lesů podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
35) není tímto ustanovením též dotčena. Státní lesy nelze zatížit 
zástavním právem“ 

Ani podle zákona č. 114/1992 Sb. 
není zastavení lesních pozemků 
absolutně zakázáno, není proto 
zřejmé, z jakého důvodu, by tento 
zákaz měl být v lesním zákoně. 
Nicméně v novém znění návrhu je 
výslovná zmínka o zastavení 
uvedena, nadále se vyžaduje souhlas 
MZe. 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Byla doplněna stávající poznámka 
pod čarou č. 2, ovšem pouze o zákon 
č. 428/2012 Sb. Starší zákony není 
třeba do poznámky pod čarou 
doplňovat. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno 
Odkaz na zákon č. 114/1992 Sb. je 
nadbytečný (viz výše). 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh byl upraven tak, že udělování 
souhlasu s nakládáním se státními 
lesy je zcela jednoznačně upraveno 
pouze v § 4 odst. 3. 
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2. V § 4 se dosavadní odstavce 2 až 10 označují jako odstavce 3 až 
11.  

3. V § 4 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“. 

4. V § 4 odst. 8 se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 10“. 

5. V § 4 odst. 9 se slova „odstavců 3 a 9“ nahrazují slovy „odstavců 4 a 
10“. 

6. V § 4 odst. 11 se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 10“. 

7. V § 49 odst. 3 písm. b) se výraz „(§ 4 odst. 2)“ nahrazuje výrazem 
„(§ 4 odst. 2 a 3)“.: 

_________________________________________________ 

34) Např. zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových 
vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství 
olomouckého, zákon č. 403/1990 Sb., o odstranění některých 
majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních 
rehabilitacích, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku státu na jiné osoby, zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.  
35)  Např. § 23, 32 a 35 odst. 3 zákona 114/1992 Sb.  

 
 Odůvodnění: 
- Obecný odkaz v první větě („pokud zákon nestanoví jinak“) je 

zbytečný. Předkladatel ve druhé větě odkazuje na 5. odstavec 
téhož paragrafu a výjimku v první větě stanoví obecně ve vztahu k 
celému zákonu, ačkoliv v důvodové zprávě je něco jiného. Je proto 
lepší odkázat rovnou na příslušná ustanovení zákona, tj. na 
původní ustanovení odstavců 3, 6, 9 nově 4, 7, 10. 

- V případě odůvodněných směn a prodejů odloučených pozemků 
podle odstavce 5 by měl těmto úkonům předcházet předběžný 
souhlas ministerstva.  
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- Navrhovaná výjimka ve veřejném zájmu je příliš obecná a dávala 
by možnosti ke zneužití. V současné době se veřejný zájem 
prokazuje individuálně ve správním řízení, v daném případě ho 
budou posuzovat pouze Lesy ČR dle svého uvážení, což by nebylo 
vhodné. Veřejný zájem je dobře zachycen ve stávajícím odst. 9 
(nově 10), proto není důvod jiné převody v nedefinovatelném 
veřejném zájmu umožňovat. 

- Již více než 20 let probíhají soudní spory o vydávání majetků státu 
oprávněných osobám podle jednotlivých restitučních zákonů, proto 
by jejich platnost měla být v novém odstavci 2 výslovně uvedena. 

- Příkladný výčet jednotlivých restitučních zákonů je uvedena 
v navržené poznámce pod čarou č. 34. Pro snadnější projednání 
návrhu novely ve vládě ČR a PS ČR považujeme za nutné 
zejména církevní restituce v novele výslovně uvést. 

- Zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny případy, kdy je 
zcizování státních lesů již nyní jasně a jednoznačně vymezuje. 
Uvedenou úpravu požadujeme proto, aby se novela lesního 
zákona netýkala zvláště chráněných území.  

- Dosavadní právní úprava neřeší možnost zástavy státních lesů, 
proto považujeme za nutné zákaz zatížit státní lesy zástavním 
právem v novele výslovně uvést.  

- Úpravou § 49, který se napříště měl vztahovat jen na odst. 3, by se 
naopak nakládání s lesy vlastně zjednodušilo, proto je nutné tam 
doplnit i odkaz na nový odstavec 2. 

 
Veřejný zájem bude posuzovat jak 
žadatel o udělení souhlasu se 
zcizením, a to ve fázi zvažování, zda 
o udělení souhlasu vůbec požádá, tak 
MZe při samotném rozhodování o 
udělení souhlasu. K veřejnému zájmu 
viz také vypořádání připomínky MSp. 

 D 1 Doporučující připomínky: 
RIA Neodpovídá Obecným zásadám RIA, jelikož neobsahuje Shrnutí 
závěrečné zprávy RIA. 

 

Akceptováno. 

 D 2 V kapitole Identifikace nákladů a přínosů je uvedeno, že „Varianta 2 by 
z dlouhodobého hlediska přinesla zvýšené náklady spojené 
s obhospodařováním lesních pozemků, u nichž to nebude 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Obhospodařování lesů malých výměr, 
navíc často bez přístupu k lesní 
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hospodářsky účelné, neboť by zákon neumožnil takové pozemky 
zcizit.“ Na základě tohoto obecného tvrzení si nelze udělat představu, 
o jak velké „zvýšené náklady“ se může jednat. Výrazně doporučujeme 
více než jednou obecnou větou vysvětlit a rozpracovat nákladové 
hodnocení této regulace. Vhodné by na základě praktických 
zkušeností a příkladů bylo uvést, o jak velké náklady se řádově může 
jednat a jaké je riziko jejich vzniku. Obdobně doporučujeme rozvést a 
upřesnit větu „Dále by tato varianta komplikovala případné budování 
staveb ve veřejném zájmu“ (jakým způsobem, v jakých případech, jak 
často, atp.) 

 

dopravní síti, je vždy nákladnější, než 
obhospodařování lesních komplexů. 
Zvýšené náklady na obhospodařování 
lesů malých výměr nelze přesně 
kvantifikovat, protože závisí v každém 
konkrétním případě na mnoha 
okolnostech, např. na lokalizaci 
lesního pozemku, druhovém a 
věkovém složení lesního porostu na 
pozemku apod. 
 

 D 3 Doporučujeme doplnit kapitolu přezkum účinnosti regulace, a to 
konkrétně o uvedení, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu 
bude přezkum účinnosti regulace ze strany MZe proveden. 

 

Akceptováno. 
 
 

 D 4 K bodu 1 
Text „odůvodněné směny lesních pozemků“ bez bližších mezí oněch 
důvodů je poměrně neurčitý a mohlo by docházet k obcházení účelu této 
novelizace. Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva mluví zcela jasně a 
uvádí, že se má jednat o tzv. arondační směny lesních pozemků (tedy 
směny za účelem scelování lesních pozemků do větších celků), 
doporučujeme důvodnost směny vymezit tímto uvedeným důvodem přímo 
v textu ustanovení. 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Důvodem pro směny lesních pozemků 
nejsou jen arondace, ale je to např. 
také častý způsob vypořádání 
podílového spoluvlastnictví. 
Slovo „odůvodněné“ ve vazbě na 
směny lesních pozemků bude 
z návrhu vypuštěno, protože by 
způsobovalo výkladové potíže.  

   Závěr 
Legislativní zakotvení, jakož i vlastní chod aplikace na MZe musí být plně 
funkční již při vykazování údajů za rok 2016. V opačném případě je 
ohrožen sběr statistických údajů, tj. akutní hrozba přerušení časové řady 
statistických dat. 
 

 

Úřad vlády – 
vedoucí úřadu 

Z 1  
Nově navržený odstavec odst. 2 § 4 navrhujeme upravit takto: 
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vlády 
 
 

 
 (2) Státní lesy nelze zcizit. Zákaz zcizení státních lesů se nevztahuje 

na postup podle odstavců 4, 7 a 10, na odůvodněné směny lesních 
pozemků a prodeje spoluvlastnických podílů státu a na odůvodněný 
prodej odloučených lesních pozemků, pokud s takovým postupem 
ministerstvo předem vysloví souhlas. Tím nejsou dotčena práva 
fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci.1) 
Úprava zcizování státních lesů podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny2) není tímto ustanovením též dotčena. 

 
Odůvodnění:  
 
Navrhovaná výjimka ve veřejném zájmu je příliš obecná a dávala by 
příliš velké možnosti ke zneužití. V současné době se veřejný zájem 
prokazuje individuálně ve správním řízení, v daném případě není 
jasné, kdo by veřejný zájem posuzoval (zřejmě by nebylo vhodné, aby 
tímto posuzovatelem byly Lesy ČR). Veřejný zájem je podle našeho 
názoru dostatečně podchycen ve stávajícím odst. 9 (nově 10)´a jiné 
případy nás nenapadají.  
 
Při projednávání předešlé novely lesního zákona týkající se 
nezcizitelnosti na 27. schůzi PSP 19. 5. 2015 ministr kultury projevil 
nesouhlas s návrhem proto, že se obával negativního dopadu na 
postup resp. případné zastavení vydávání státních lesů církvím podle 
zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými 
společnostmi (č. 428/2012 Sb.). Poslanci KDU-ČSL proto tehdy návrh 
zákona nepodpořili. Považujeme tedy za nutné církevní restituce v 
novele výslovně uvést. 
 
Výjimky ze zcizování státních lesů obsahuje též zákon 114/1992 o 
ochraně přírody a krajiny – kde jsou tyto výjimky jasně a jednoznačně 

 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Ustanovení bylo přepracováno tak, 
aby lépe vystihovalo záměr 
předkladatele.  
 
 
 
 
 
 
 
K veřejnému zájmu viz připomínka 
MSp. 
 
 
 
 
 
 
Bude aktualizován odkaz v poznámce 
pod čarou č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Viz vypořádání připomínek MŽP. 
Výslovný odkaz na zákon č. 114/1992 

                                                 
1 Např. zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a  arcibiskupství olomouckého, zákon č. 403/1990 Sb., o 
odstranění některých majetkových křivd, zákon č.  87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu  na jiné osoby. 
 
2  Např. § 23, 32 a 35 odst. 3 zákona 114/1992 Sb. 
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vymezeny. Je proto vhodné do výjimek z nezcizitelnosti státních lesů 
zahrnout i výjimky dle zákona 114/1992. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

 
 

Sb. je nadbytečný. 

 Z 2 V novelizačním bodě 6 (úprava § 49 odst. 3 písm. b)) považujeme za 
nutné výraz „(§ 4 odst. 2)“ nahradit výrazem „(§ 4 odst. 2 a 3)“.  
 
Odůvodnění:  
 
Pokud by se § 49 vztahoval jen na odst. 3, tak by se naopak nakládání 
s lesy vlastně zjednodušilo, proto je nutné zde doplnit i odkaz na nový 
odstavec 2. 

 
Tato připomínka je zásadní.  

 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh byl upraven tak, že udělování 
souhlasu s nakládáním se státními 
lesy je zcela jednoznačně upraveno 
pouze v § 4 odst. 3. 
 

 D 1  
 

Do bodu 3 Důvodové zprávy (vysvětlení nezbytnosti navrhované 
právní úpravy) doporučujeme doplnit následující text:  
 
Lesy představují nejen rozsáhlé bohatství materiální, a tím při řádném 
a kontrolovaném hospodaření trvalý a vyrovnaný přínos pro státní 
pokladnu, 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.  

 
 
Akceptováno. 
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Pokud si stát udrží ve vlastnictví nadpoloviční většinu rozlohy lesů, 
bude to on, kdo 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. 

 
Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 
 

Z 1 K Čl. II – Účinnost 

 S ohledem na to, že zde není naléhavý obecný zájem, který by 
vyžadoval nabytí účinnosti zákona dnem jeho vyhlášení (§ 3 odst. 3 
zákona č. 309/1999 a Čl. 53 odst. 1 LPV), je vhodné stanovit 
„klasickou“ patnáctidenní dobu pro nabytí účinnosti navrhovaného 
zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno. 

 D 1 K Čl. I bod 1. 

Doporučujeme přeformulovat, s ohledem na přehlednost a srozumitelnost 
právní úpravy, navrhovanou úpravu zákazu zcizování státních lesů. 

Např. lze postupovat tak, že první věta navrhované úpravy se vypustí a 
úvodní část by zněla „Státní lesy lze zcizit, jedná-li se o …“ a dále by 
následoval taxativní výčet jednotlivých možností obsažených v § 4. Jako 
jednu z možností, nebo jako výjimku z možností zcizení podle lesního 
zákona, lze postulovat i případy podle jiných právních předpisů, pokud 
takové existují.  

Dále doporučujeme zkonkretizovat, co se rozumí „odůvodněnou směnou 
lesních pozemků a prodejem spoluvlastnických podílů státu“. V této 
souvislosti upozorňujeme na to, že z důvodové zprávy vyplývá, že účelem 
těchto převodů má být scelování lesních pozemků a efektivní hospodaření 
v lesích. Domníváme se, že samotný text návrhu má značně širší záběr, 
než jak je formulován záměr jeho přijetí, a mohlo by dojít k zneužití 
navrhovaného institutu. Kromě zde uvedeného lze také poznamenat, že 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Byla doplněna důvodová zpráva.  
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předmětem převodu by mohl být, bez další úpravy, i spoluvlastnický podíl 
státu např. o velikosti 99 % pozemku, což v sobě nese rovněž určitý 
potenciál zneužitelnosti. 

 
 D 2 K stávajícímu § 4 odst. 3 (nově odst. 4) 

Doporučujeme, s ohledem na zavedenou legislativní zkratku v odstavci 1, 
nahradit slova „s lesy ve vlastnictví státu“ slovy „se státními lesy“.  

 

 
 
Akceptováno. 

Český báňský 
úřad 

Z 1 K Čl. 1, bodu 1: 
 
Český báňský úřad navrhuje v bodu 1. Čl. I návrhu zákona doplnit v první 
větě za slovo „zákon“ slova „nebo horní zákonx)“ včetně poznámky pod 
čarou „x) § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 
Odůvodnění: 
V § 20 odst. 1 horního zákona je stanoveno, že „Subjektu, kterému byl 
stanoven dobývací prostor, který se nachází na pozemku ve vlastnictví 
státu, vzniká právo, aby s ním správní úřad, právnická osoba nebo její 
organizační složka, která s takovým pozemkem hospodaří nebo jej má ve 
správě, uzavřela dohodu o pronájmu pozemku na dobu předpokládaného 
dobývání ložiska nebo kupní smlouvu o prodeji pozemku. Žádost 
obsahující specifikaci pozemku údaji podle katastru nemovitostí 
adresovaná správnímu úřadu, právnické osobě nebo její organizační 
složce, která s pozemkem hospodaří nebo jej spravuje, a doložená 
potvrzením Českého báňského úřadu, že žadateli byl stanoven dobývací 
prostor, musí být podána nejpozději do 60 dnů od účinnosti rozhodnutí o 
stanovení dobývacího prostoru. Český báňský úřad potvrzení nevydá k 
pozemku v dobývacím prostoru, kde proběhne pouze hlubinná těžba, 
jestliže požadovaný pozemek nemůže být hornickou činností ohrožen. 
Dále musí být žádost doložena souhlasným stanoviskem obce, na jejímž 
katastrálním území se pozemek nachází.“ 
Předložená novela lesního zákona, která zakotvuje výslovnou 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Samotný horní zákon počítá 
s možností pronájmu pozemku 
v dobývacím prostoru, a nájem 
(pacht) není předloženým návrhem 
zákona omezován.  
Zejména však platí, že v praxi dochází 
k převodům pozemků v dobývacích 
prostorech až po tom, co jsou trvale 
odňaty plnění funkcí lesa (§ 15). 
Potom už nejde o lesní pozemky a 
zákaz zcizení se na ně nevztahuje. 
 
Odkaz na horní zákon byl nicméně na 
základě dodatečného jednání 
s připomínkovým místem doplněn do 
poznámky pod čarou č. 2. 
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nezcizitelnost státních lesů, nezohledňuje toto právo těžební organizace 
na koupi pozemku ve vlastnictví státu stanovené  
v § 20 odst. 1 horního zákona. Jestliže bude dobývací prostor stanoven na 
pozemcích státních lesů, pak přijetím novely lesního zákona 
v předloženém znění by bylo znemožněno báňské organizaci uplatnit ve 
vztahu k těmto lesním pozemkům právo na jejich koupi dle § 20 odst. 1 
horního zákona, protože novelou stanovené výjimky prolamující 
nezcizitelnost státních lesů se na toto právo nevztahují.  Z uvedeného 
důvodu Český báňský úřad navrhuje v bodu 1. Čl. I předloženého návrhu 
zákona doplnit normativní odkaz na horní zákon tak, aby uvedené právo 
báňské organizace zůstalo v celém rozsahu zachováno. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Úřad pro 
zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 
 

Z 1 Zásadní připomínka: 
Navrhovaná změna bude mít finanční dopady pro Úřad, který vykonává 
příslušnost hospodařit s lesy v operativní evidenci (§ 10 a § 11 zákona č. 
219/2000 Sb.) i s lesy v účetnictví (§ 9 zákona č. 219/2000 Sb.). 
 
Pokud organizační složka státu nebo státní organizace, které je svěřeno 
nakládání s takovým majetkem v souladu s § 18 odst. 7 vyhlášky č. 
62/2001 Sb., nepřevezmou předmětný majetek v operativní evidenci nebo 
se jedná o majetek v účetnictví, po bezvýsledné nabídce podle § 19c 
zákona č. 219/2000 Sb., ostatním organizačním složkám státu nebo 
státním organizacím, převede Úřad úplatně lesy a pozemky do vlastnictví 
fyzických nebo právnických osob. 
 
Pokud Úřad nebude oprávněn zcizit lesy a pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, o které neprojevily zájem jiné organizační složky státu nebo státní 
organizace, pak mu zůstane příslušnost hospodařit zachována a bude se 
muset chovat jako každý jiný vlastník lesních pozemků. Hospodaření 
v lese nezvládne vlastními silami a bude nucen pověřit správou 
specializovaný subjekt. Nelze předpokládat, že by tuto službu správce 
zajišťoval zdarma. Navrhovaná změna zákona o lesích by tak měla 
negativní dopad na státní rozpočet. Prostředky, jejichž výši nyní nelze 
odhadnout, by Úřad nárokoval ze státního rozpočtu. Pro úplnost je třeba 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Navrhovaná právní úprava nemůže 
mít dopady, které ÚZSVM 
předpokládá. Naprostá většina lesních 
pozemků, k nimž ÚZSVM přísluší 
právo hospodařit, odpovídá vymezení 
tzv. odloučených lesních pozemků, a 
na ty se zákaz zcizení nevztahuje  
 
Z údajů uváděných Úřadem vyplývá, 
že jde o pozemky o průměrné výměře 
1,23 ha. 
 
Jiné než odloučené lesní pozemky 
pak od Úřadu vždy převezme státní 
organizace, které je svěřeno 
nakládání se státními lesy, obvykle 
tedy Lesy ČR. MZe není znám jediný 
případ, kdy by se tak dříve nestalo. 
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uvést, že ke dni 30. 9. 2016 měl Úřad příslušnost hospodařit s 3 827 
pozemky vedenými v katastru nemovitostí jako pozemek určený k plnění 
funkcí lesa s celkovou výměrou 4 719 ha. 
 
S ohledem na shora uvedené navrhujeme změnu textu novely zákona o 
lesích takto: 
V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „(2) Státní lesy 
nelze zcizit, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zákaz zcizení státních 
lesů se nevztahuje na odůvodněné směny lesních pozemků a prodeje 
spoluvlastnických podílů státu, na prodej odloučených lesních pozemků, 
na zcizení ve veřejném zájmu. Organizační složky státu nebo státní 
organizace, kterým je svěřeno nakládání s lesy, jsou povinny po 
nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tento 
majetek neprodleně převzít.“ 
 

Lesním zákonem nelze státním 
organizacím, kterým je svěřeno 
nakládání se státními lesy, uložit 
povinnost převzít od Úřadu všechny 
lesní pozemky, zejména ne takové (a 
těch je naprostá většina), které 
vyhovují definici odloučených lesních 
pozemků.  
Takové pozemky může prodat jak 
ÚZSVM, tak i Lesy ČR.   
 
Věcně by taková úprava musela být 
obsažena v zákoně č. 219/2000 Sb. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Z 1 K § 4 odst. 2, 4, 5 a 10 písm. a) a b) 
 
V navrženém odstavci 2 požadujeme zrušit slova „na prodej 
odloučených lesních pozemků“. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem návrhu změny zákona je, aby bylo možné efektivně zabránit 
případné privatizaci lesů, ale i postupnému snižování rozlohy lesů ve 
vlastnictví státu. Pro stát je rovněž zásadní, aby udržel převažující podíl 
státních lesů v ČR. Navrhovaná změna zákona sice nepřipouští zásadní 
privatizaci, ale slova o možném prodeji odloučených pozemků připouští 
tzv. privatizaci postupnou nebo plíživou, protože za odloučený pozemek je 
v současném platném znění považován i ten, který má rozlohu téměř 10 
ha. 
Z tohoto důvodu požadujeme také zrušit: v nově označeném odstavci 4 
část věty za středníkem „ k takovému převodu však mohou být použity 
jen odloučené lesní pozemky podle odstavce 5“, nově označený 

 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Odloučené lesní pozemky jsou 
zákonem definovány tak, že 
postupnou nebo „plíživou“ privatizaci 
státních lesů formou prodeje 
odloučených lesních pozemků fakticky 
vylučují, nehledě k tomu, že i zcizení 
odloučených lesních pozemků 
podléhá souhlasu Ministerstva 
zemědělství. 
Vymezení odloučených lesních 
pozemků v lesním zákoně je důležité i 
z hlediska arondací lesních majetků.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVBN2RG)



 
 

- 19 - 
 

odstavec 5, který obsahuje definici odloučených lesních pozemků a 
v nově označeném odstavci 10 písmena a) a b), vztahující se na 
odloučené lesní pozemky. 
Dosavadní odstavce v návrhu zákona 3 až 11 se označují jako odstavce 3 
až 10. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Jihočeský kraj Z 1  
Je nutné přesně definovat termín „odloučené lesní pozemky“, který se 
uvádí v nově navrhovaném  ust. § 4 odst.2 lesního zákona. 
 
Je nutné přesně definovat termín „odloučené lesní pozemky“, z důvodu 
předcházení možným nejasnostem při uplatňování tohoto lesního zákona 
v praxi. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Odloučené lesní pozemky jsou 
definovány v aktuálním § 4 odst. 4 
lesního zákona a toto vymezení se 
v praxi osvědčilo jako dostatečně 
přesné, a proto není důvod je měnit. 

Svaz měst a 
obcí 
 

Z 1 
Svaz nesouhlasí s přeloženým návrhem, neboť jsme toho názoru, že 
v případě jeho schválení nebude možné dokončit proces vydávání 
nemovitostí církevním právnickým osobám podle zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi), neboť vydávání dosud nevydaných lesů 
z vlastnictví státu oprávněným církevním osobám bude navrhovaným 
novým zněním ustanovení § 4 odst. 2 lesního zákona zablokováno. Jak 
totiž bylo uvedeno, bude změna vlastníka státního lesa na nestátní subjekt 
napříště možná pouze v případech výslovně zmíněných v lesním zákoně. 
Lesní zákon ovšem možnost restitučního převodu státního lesa na 
oprávněné osoby připouští pouze v případech, kdy jde o převod 
oprávněným osobám podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. 
To je mimo pochybnost zřejmé z jeho § 4 odst. 3, který má být označen 
jako odst. 4 („Právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve 
vlastnictví státu, na základě písemné smlouvy uzavřené podle zvláštních 
právních předpisů32) převádí pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 

 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
 
Je samozřejmé, že restitučních 
nároků podle zvláštních zákonů 
(včetně mimo jiné zákona č. 428/2012 
Sb.) se zákaz zcizení státních lesů 
netýká. Byla doplněna poznámka pod 
čarou č. 2. 
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zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; k takovému 
převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle 
odstavce 4.“). S možností zcizení státního lesa v podobě jeho vydání 
podle zákona č. 428/2012 Sb. lesní zákon vůbec nepočítá a ani v případě 
přijetí návrhu počítat nemá. Nelze přitom vyloučit, že právě zablokování 
dalšího průběhu tzv. církevních restitucí je skutečným, byť nevysloveným 
důvodem pro předložení návrhu, což se značnou mírou pravděpodobnosti 
zakládá jeho rozpor s ústavním pořádkem ČR z důvodů popsaných v  
nálezech Ústavního soudu (např. nález ze dne 1. 7. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 
9/07, ze dne 2. 2. 2005 sp. zn. II. ÚS 528/02 a ze dne 1. 7. 2010 sp. zn. Pl. 
ÚS 9/07). Z popsaných důvodů není pravdivé konstatování obsažené 
v důvodové zprávě k návrhu zákona, že dopady návrhu na podnikatelské 
prostředí i na třetí osoby budou neutrální a návrh je s ústavním pořádkem 
ČR v plném souladu.  

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

D 1  
1. Důvodová zpráva, Obecná část:  
Doporučujeme zapracovat Shrnutí Závěrečná zprávy RIA do samostatné 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA). 
 
Odůvodnění: 
Dle čl. 9, části B Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(schválených usnesením vlády č. 76 ze dne 3. 2. 2016) se do ZZ RIA  
pro účely předložení materiálu k projednání vládě zpracovává Shrnutí ZZ 
RIA podle části C. Toto Shrnutí se zpracovává podle šablony uvedené 
v příloze č. 3 k těmto Obecným zásadám a vkládá se jako úvodní stránka 
ZZ RIA. 
Stručným shrnutím závěrů vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů 
regulace (dle čl. 9, bodu 3 Legislativních pravidel vlády, schválených 
usnesením vlády č. 75 ze dne 3. 2. 2016), které se má uvést v Obecné 
části Důvodové zprávy v případě, že se k návrhu zákona vypracovává ZZ 
RIA, se nemá na mysli použití výše uvedené šablony. 

 
 
Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVBN2RG)



 
 

- 21 - 
 

 
 D 2  

2. Návrh variant řešení, Vyhodnocení nákladů a přínosů: 
Doporučujeme u varianty 2 doložit kvantitativním vyjádřením náklady  
a přínosy a vyhodnotit srovnání vypočtených nákladů a přínosů, neboť 
vyloučením této varianty jakožto řešení předkladatel argumentuje 
vhodnost výběru varianty 3 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel pouze konstatuje, že jsou přínosy této varianty nesporné.  
Co se týče nákladů, předkladatel pouze konstatuje, že by správce musel 
obhospodařovat státní lesy, i kdyby to bylo z hospodářského hlediska 
neúčelné; že by náklady této varianty v dlouhodobém horizontu mohly 
převýšit její přínosy a že by tato varianta zkomplikovala budování staveb 
ve veřejném zájmu. 
Pokud se předkladatel odvolává na závazek z Koaliční smlouvy, dle které 
mají státní lesy aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech,  
měl by rovněž doložit konkrétními fakty, do jaké míry se po vstoupení 
navrhované právní úpravy zvýší zaměstnanost v regionech. 
 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
V důvodové zprávě bylo doplněno 
vysvětlení, proč nelze jednotlivé 
varianty kvantifikovat. 

 D 3  
3. Implementace doporučené varianty a vynucování: 
Doporučujeme upřesnit způsob implementace a vynucování. Pouhé 
sdělení subjektu, který bude za implementaci a vynucování odpovědný,  
a vyloučení možnosti vzniku rizik, je příliš stručné. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel by měl uvést činnosti, které budou regulované subjekty 
nuceny provádět v důsledku implementace navrhované právní úpravy. 
Z výčtu dotčených subjektů lze vyvodit, že se na implementaci budou 
podílet i tyto subjekty. 
 

Akceptováno. 

 D 4  
4. Přezkum účinnosti regulace: 
Doporučujeme upřesnit způsob, jakým bude navrhovaná právní úprava 

Akceptováno. 
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podrobena přezkumu z hlediska naplnění cílového stavu a za jaké časové 
období. 
 
Odůvodnění: 
Pouhé uvedení subjektu zodpovědného za provádění přezkumu je 
z hlediska Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
nedostatečné. 
 

 D 5  
5. Konzultace a zdroje dat: 
Doporučujeme zdůvodnit, proč nebyly provedeny konzultace se všemi 
vyjmenovanými dotčenými subjekty. 
 
Odůvodnění:  
Předkladatel uvádí Úřad vlády jakožto konzultovaný subjekt, který však ani 
mezi dotčenými subjekty uveden není a nelze ho ani zařadit mezi subjekty 
spravující lesy ve vlastnictví státu či vlastníky lesů. 

 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Ministerstvo 
financí 
 

D 1  
K části III. předloženého materiálu – návrh zákona: v Čl. I. bod 1. 
navrhujeme za text „Dosavadní odstavce 2 až 10“ vložit slovo „se“, čímž 
dojde k odstranění jazykové nesrovnalosti ve zbytku znění uvedené věty. 

 
Akceptováno.  
 

Ministerstvo 
kultury 

D 1  
V souvislosti s probíhajícím vydáváním majetku podle zákona č. 428/2012 
Sb. (tzv. církevní restituce) navrhujeme, aby do důvodové zprávy 
k předloženému návrhu zákona byla doplněna informace, že výjimku ze 
zákazu zcizení státních lesů představuje rovněž vydávání majetku státu 
oprávněným osobám podle zákona č. 428/2012 Sb. 
 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

D 1 Specifikace důvodu nestanovení legisvakanční lhůty uvedená ve zvláštní 
části důvodové zprávy k čl. II, není podle našeho názoru v souladu s čl. 53 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

D 1  
K čl. I bodu 1 - § 4 odst. 2: 
Navrhované znění výjimek ze zákazu zcizování státních lesů je dle našeho 
mínění formulováno poměrně vágně – není např. zřejmé, jaké důvody 

 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Návrh byl přepracován a byla 
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mohou odůvodnit směnu lesních pozemků a výraz „zcizení ve veřejném 
zájmu“ je též neurčitý. De facto by tak zůstal zachován stávající stav, kdy 
je rozhodující předchozí souhlas Ministerstva zemědělství, které by mělo 
naplnění podmínek pro využití těchto výjimek zkoumat. Jestliže má tedy 
návrh opravdu zavést efektivní zákaz zcizování státních lesů, bylo by 
zapotřebí výjimky formulovat přesněji a restriktivněji. 

 

doplněna důvodová zpráva.  

 D 2  
K čl. II: 
Připomínáme, že zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
ve svém § 3 odst. 3 podmiňuje stanovení účinnosti právního předpisu 
dnem jeho vyhlášení naléhavým obecným zájmem. Legislativní pravidla 
vlády pak ve svém čl. 53 odst. 1 vyžadují tento zájem specifikovat ve 
zvláštní části důvodové zprávy. Pouhé konstatování, že „povaha 
navrhovaných změn nevyžaduje stanovení legisvakanční lhůty“, je 
z tohoto hlediska nepřijatelné, naopak povaha navržené změny, kdy jde 
v podstatě ze strany státu o seberegulaci, neodůvodňuje jakékoli odchylky 
od obecně nastavených pravidel. Doporučujeme proto stanovit alespoň 
standardní 15denní legisvakanční lhůtu. 
 

 
 
Akceptováno. 

Lesnicko 
dřevařská 
komora ČR 

Z 1 Aktuální stav: 
 
V ČR je přibližně 1550 ha produkčních ploch lesních školek, z nichž je cca 
65-70 % na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Z toho je dle našich 
odhadů polovina na pozemcích pronajatých od LČR, s. p. (cca 500 až 600 
ha rozmístěných po celé ČR). Na rozdíl od privatizace zemědělských 
pozemků proběhl prodej nemovitostí v rámci lesa pouze částečně. Došlo 
k prodeji staveb (budov, závlahových systémů apod.) a byl přislíben i 
prodej produkčních ploch (lesních pozemků), na kterých se pěstuje 
sadební materiál. Tento krok však nenastal, přestože se o to lesní školkaři 
dlouhodobě snaží.  
 
Takováto situace brání investicím a rozvoji lesních školek včetně 
získávání dotačních podpor. Určitou možností by byly dlouhodobý pacht, 
který zatím není zaveden a ani ten není pro dlouhodobý rozvoj ideální. 
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V posledním roce se intenzivně hledá ve spolupráci s MZe a LČR, s. p. 
cesta, jak pozemky koupit či směnit.  
 
Připomínky k předloženému návrhu zákona: 
 
Zásadně tedy nesouhlasíme se shrnutím závěrečné zprávy RIA 
v bodě 3.3., že plánovaná novela nemá dopady na podnikatelské 
prostředí. Dojde-li k přijetí této novely v navržené podobě, bude 
problematika vyřešení majetkové situace lesních školek ještě 
komplikovanější a má tedy výrazný dopad na podnikání v pěstování 
sadebního materiálu lesních dřevin. 
Přestože je v navržené úpravě uvedeno, že se „nevztahuje na 
odůvodněné směny lesních pozemků“, z vysvětlení vychází, že je to pouze 
za účelem směny z důvodu scelování pozemků do větších celků 
(arondační směny).  

V důvodové zprávě bodu 3. (Vysvětlení nezbytnosti navrhované 
právní úpravy v jejím celku) je mimo jiné uvedeno, že „státní lesy musí 
aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech“. Dovolujeme si 
upozornit, že lesní školky většinou zaměstnávají pracovníky v odlehlých 
regionech a podporují tak především zaměstnanost na venkově. 
 

Dále je v důvodové zprávě (bod. 5.) uvedeno, „že se 
nepředpokládá žádný finanční dopad na podnikatelské prostředí“. 
S tím opět zásadně nesouhlasíme, jelikož v případě přijetí této novely 
v navržené podobě, nebude jiná možnost než pronájem daných pozemků, 
který je finančně velice nákladný. V porovnání se zemědělskými pozemky, 
se jedná o půdu s nižší kvalitou a přitom je výše nájemného 3x až 10x 
vyšší. V porovnání s průměrným ziskem z 1 ha lesního pozemku je výše 
nájemného 2x až 3x vyšší. Z tohoto důvodu má novela výrazný finanční 
dopad na podnikání v pěstování sadebního materiálu lesních dřevin.  
 

V případě, že by byla povolena směna pozemků i v jiných 
případech, než za účelem arondační směny, nedocházelo by ke snižování 
výměry pozemků v držení státu, ale současně by bylo možné řešit 

 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nesouhlasíme s tím, že přijetí novely 
zkomplikuje „vyřešení majetkové 
situace lesních školek“.  
Pozemky v lesních školkách, jde-li o 
lesní pozemky, jsou ze strany Lesů 
ČR dlouhodobě dávány 
provozovatelům školkařské činnosti 
do pachtu. V případech menších 
školek, které nejsou z hlediska Lesů 
ČR perspektivní, dochází i k prodejům 
lesních pozemků. 
Ani směny lesních pozemků nejsou 
vyloučeny, protože „arondace“ není 
jediným důvodem, resp. odůvodněním 
směny lesních pozemků. 
 
Neakceptováno Vysvětleno. 
Ani před předložením návrhu novely 
lesního zákona se nepočítalo 
s plošnými prodeji lesních pozemků 
v lesních školkách provozovatelům 
školkařské činnosti, nýbrž se nadále 
počítalo s nájmem, resp. pachtem 
takových pozemků. 
Není proto pravda, že přijetí novely 
bude mít výrazný finanční dopad na 
podnikání. 
 
Mimoto se předpokládá, že po přijetí 
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problematiku vlastnictví produkčních ploch lesních školek.  
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

koncepce školkařské činnosti u Lesů 
ČR budou lesní pozemky 
v neperspektivních lesních školkách 
směňovány, popř. výjimečně, půjde-li 
o odloučené lesní pozemky, i 
prodávány.  

Sdružení 
místních 
samospráv 
 

Z 1 Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) také nesouhlasí s dalším 
privatizováním státních lesů a zároveň požaduje zpřesnění pojmu „veřejný 
zájem“ a stanovení přesných podmínek pro odkup, případně převod 
lesních pozemků pro obce. SMS ČR se v rámci své činnosti setkalo 
s problémy, které mají obce například se zdroji pitné vody, které jsou 
umístěny na lesních pozemcích ve vlastnictví Lesů ČR a následný prodej 
je ze strany Lesů ČR velmi komplikovaný a zdlouhavý.  
SMS ČR proto žádá zpřesnění pojmu veřejný zájem a úprava postupu 
prodeje lesních pozemků ve prospěch obcí. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Obce v České republice vlastní cca 18 
% lesů. Se státem obce běžně a často 
směňují lesní pozemky z důvodů 
arondací majetku apod.  
 
S usnadněním prodeje lesů obcím se 
nepočítá, protože by šlo o zcizení ve 
prospěch nestátních subjektů, čemuž 
má předložený návrh do budoucna 
bránit. Zmiňované případy, které 
souvisejí s potřebou zajištění dodávek 
pitné vody, by však bylo možné 
podřadit pod veřejný zájem.  
 
Zpřesnit pojem „veřejný zájem“ je 
v dané souvislosti prakticky nemožné 
(k veřejnému zájmu viz vypořádání 
připomínek MSp). 
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	K § 4 odst. 2, 4, 5 a 10 písm. a) a b)
	Odůvodnění:

	Z tohoto důvodu požadujeme také zrušit: v nově označeném odstavci 4 část věty za středníkem „ k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle odstavce 5“, nově označený odstavec 5, který obsahuje definici odloučených lesních pozemků a v nově označeném odstavci 10 písmena a) a b), vztahující se na odloučené lesní pozemky.



