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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách 

poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana 
lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády (dále jen „nařízení vlády“). 

 
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na realizaci nového programového 

období 2014 – 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV 2014 - 2020“), který 
byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 a Evropskou 
komisí dne 26. května roku 2015. Nařízení vlády reflektuje potřeby zpřesnění podmínek 
zjištěné v průběhu administrace podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2015 a 2016.  

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle čl. 34 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Na základě provedené analýzy 
byla v České republice implementována v rámci tohoto opatření dvě podopatření  

 
• Zachování porostního typu hospodářského souboru, 
• Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.  

 
Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je reflektovat potřebu zpřesnění podmínek 

poskytování dotací, která vzešla ze zkušeností s administrací žádostí 2016. Navrhovanou 
úpravou nařízení vlády se především sjednocují termíny příjmu žádosti o zařazení, žádosti o 
změnu zařazení a žádosti o dotaci a umožňuje se administrace podle aktuálních lesních 
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.  

 
Navrhované změny nařízení vlády nejsou důvodem změny programového dokumentu 

PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (EU) č. 808/2014. 
 
Hlavním cílem nařízení vlády je pro podopatření zachování porostního typu 

hospodářského souboru stanovit bližší podmínky poskytování dotací na lesní porosty 
v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných území na zachování druhové skladby lesních 
stanovišť s bohatou biodiverzitou na místo jejich přeměny na lesní porosty s nižší 
ekologickou hodnotou, a to v podobě částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení 
hospodářského využití lesů v těchto oblastech tak, aby Česká republika splnila podmínky 
stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto 
dotace poskytovat. 

 
Jedná se o zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních 

porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa. U tohoto podopatření jsou 
kompenzovány zvýšené náklady a snížené výnosy vyplývající ze zachování vybraných 
porostních typů hospodářských souborů (jedle, dub, buk, topol a další listnaté, nízký les - 
pařeziny) místo jejich přeměny na porostní typy hospodářských souborů s nižší ekologickou 
hodnotou (smrk). Do podopatření je možno vstoupit s porosty alespoň ve věku začátku doby 
obmýtí, tzn. ve věku, kdy je možno začít s mýcením lesních porostů a kdy jsou tyto porosty 
nejnáchylnější ke změně druhové skladby dřevin. Tato zcela jasně stanovená podmínka 
zajistí ponechání stávajícího typu porostů v dané lokalitě, případně zajistí zachování 
návaznosti obdobné druhové skladby dřevin, které jsou příznivé pro danou lokalitu.  
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Hlavním cílem nařízení vlády pro podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních 

dřevin je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro uznané zdroje selektovaného 
reprodukčního materiálu na lesní půdě tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené 
obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace 
poskytovat. Smyslem tohoto podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy 
při sběru reprodukčního materiálu z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro 
pěstování sazenic požadované kvality (ze zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, 
tedy porostů fenotypových tříd A a B) a požadovaného původu (adekvátní přírodní lesní 
oblast, lesní vegetační stupeň). Vlastníci lesů tak budou moci využívat k umělé obnově lesa 
a k zalesňování kvalitní reprodukční materiál, a nikoli materiál nižších kategorií 
(identifikovaný reprodukční materiál), což je pro budoucnost našich lesů nežádoucí (ohrožení 
stability a trvale udržitelného hospodaření v lesích). 

 
Dotace je poskytována na hektar lesního porostu a kompenzuje újmu za sběr 

reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy. Každý žadatel 
může v rámci tohoto podopatření  podat každoročně jednu žádost o zařazení porostních 
skupin o maximální celkové výměře 1000 hektarů za programové období. 
 

Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie je 
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“) a zákona č. 
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o fondu“). 
 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zpřesnit podmínky provádění opatření od 
roku 2017.  

 
Při zachování současného stavu by docházelo k problémům s administrací žádostí o 

poskytnutí dotace z důvodu rozdílných termínů příjmu žádosti o zařazení, žádosti o změnu 
zařazení a žádosti o dotaci a administrace podle neaktuálních lesních hospodářských plánů 
a lesních hospodářských osnov. V konečném důsledku toto může vést až k ohrožení čerpání 
finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

 
Novelizací nařízení vlády dojde k zpřehlednění a zjednodušení administrace pro 

žadatele i Fond. Bude snížena byrokratická zátěž. 
Provedenými úpravami se zajistí efektivnější čerpání finančních prostředků ze zdrojů 

Evropské unie. Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   
 
Platnou právní úpravu tvoří jednak přímo použitelné předpisy Evropské unie pro 

poskytování podpor podle PRV 2014 - 2020 a dále pak národní právní předpisy umožňující 
provádění opaření PRV 2014 - 2020: 

 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro 
zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu 
na rozvoj venkova a podmíněnost, 
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• nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie 
podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za 
slučitelné s vnitřním trhem, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
105/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro 
rozvoj venkova a podmíněnost, 

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

• zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve 
znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k 
zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s 
reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla pro 

provádění opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, proces 
administrace a stanovení sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
lesnické veřejnosti, kteří s návrhem souhlasí. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 

Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
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Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 
Evropské unie: 
 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

• nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v 
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 
trhem, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
Tento návrh nařízení je v souladu s nařízením Komise (EU) č. 702/2014, především s čl. 

37, který stanoví základní podmínky pro poskytování veřejné podpory na lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochranu lesů. 

Při poskytování podpory podle tohoto návrhu nařízení jsou zohledněny všechny 
podmínky vyplývající z nařízení Komise (EU) č. 702/2014 včetně podmínek jako je vyloučení 
podniků v obtížích z možnosti získat dotaci či podmínky dodržení tzv. inkasního příkazu. Tyto 
podmínky, které jsou přímo použitelné podle evropského předpisu, jsou popsány v  metodice 
k provádění nařízení vlády, aby se s nimi mohli seznámit žadatelé a kontrola těchto 
podmínek je obsažena v kontrolních postupech SZIF. 

 
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 specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopady na 
životní prostředí 
 

Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního plánu 
uvedeného v PRV 2014 - 2020, který byl schválen vládou České republiky a Evropskou 
komisí dne 26. 5. 2015. Podle čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 1305/2013 jsou 
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všechna opatření PRV 2014 - 2020 spolufinancována z rozpočtu Evropské unie jedinou 
sazbou ve výši maximálně 85 % celkových veřejných výdajů. Vláda České republiky 
rozhodla usnesením č. 219 ze dne 2. dubna 2014 o příspěvku České republiky ve výši 25 %. 
Dne 20. srpna 2015 Vláda ČR usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování z veřejných 
zdrojů na 35 %. Změna míry kofinancování celého PRV 2014-2020 je předmětem 2. 
modifikace PRV 2014-2020, která byla schválena Evropskou komisí prováděcím 
rozhodnutím č. C(2016) 3996 final dne 22. 6. 2016. Alokace finančních prostředků na 
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, v letech 2014-2020 je 
v PRV 2014-2020 stanovena ve výši 7 821 288 EUR celkových veřejných výdajů, nicméně 
tato částka v sobě zahrnuje i finanční prostředky na pokrytí závazků z programového období 
2007-2013. Míra kofinancování tohoto opatření z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. 

  
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny v 

připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2017. 
V rámci střednědobého výhledu 2018 – 2019 budou tyto finanční potřeby zohledněny. 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter nepředpokládá 

zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, že 

budou převážně neutrální.  
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel. 
 
Návrh nařízení vlády předpokládá pouze kladné dopady na životní prostředí, neboť 

podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na druhovou a genovou 
biodiverzitu, kvalitu vody a půdy.  

 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se 
zákazem diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 
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Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
K bodu 1 
Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení v jarním termínu k 15. květnu s datem podání 
žádosti o změnu zařazení a žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a 
sníží byrokracii. 
 
K bodu 2 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. Zařadit lze jednu nebo i více porostních 
skupin. Zpravidla žadatel v jedné žádosti uvádí desítky i stovky porostních skupin. Že se 
jedná o porostní skupinu/skupiny plyne z celkového kontextu nařízení vlády. 
 
K bodům 3 a 4 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 11 odst. 2. Žadatel může podat žádost o zařazení 
podle dat nového i starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy 
i při prvotním podání žádosti o zařazení. Jedná se o situace, kdy probíhá aktualizace lesního 
hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla jednou za deset let). V praxi 
záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení nový plán nebo osnovu 
v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. Tato změna zajistí 
používání aktuálních dat a předchází případnému podávání žádosti o změnu zařazení při 
změně plánu nebo osnovy ze strany žadatele.  
 
K bodu 5 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. 
  
Část písmena b) a písmeno d) byla přesunuta z části vztahující se k podmínkám žádosti o 
poskytnutí dotace do § 11 odst. 7 - změny v zařazené porostní skupině. Důvodem je, aby 
byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a žádost o dotace byla automaticky 
generována systémem bez editovatelných atributů. Ruší se termín podání stanoviska orgánu 
ochrany přírody v termínu do 31. ledna a sjednocuje se datum podání k 15. květnu. Dojde ke 
sjednocení všech termínů pro podání žádosti o změnu zařazení. 
 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. Odstraňuje se požadavek na dokládání údajů 
z evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin. Data budou automaticky načítána 
informačním systémem. Jedná se o snížení byrokratické zátěže pro žadatele. 
 
K bodu 6 
Jedná se o změnu spojenou s přesunutím ustanovení ohledně potvrzování zachování 
porostního typu hospodářského souboru z § 7 odst. 4 z části vztahující se k podmínkám 
žádosti o poskytnutí dotace do § 11 odst. 7 vztahující se k žádosti o změnu zařazení. 
 
K bodu 7 
Jedná se o chybný odkaz na § 5a zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 149/2003 Sb.“). 
Žadatel o dotaci podá pověřené osobě oznámení o sběru reprodukčního materiálu 
provedeného podle písmene a) na formuláři vydaném Fondem (nikoliv na formuláři podle 
§ 5a zákona č. 149/2003 Sb.) – jedná se o dvě zcela odlišná oznámení. 
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K bodu 8 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. 
 
K bodům 9 a 10 
Závazek včetně plnění podmínek žadatel musí dodržovat na celé ploše porostní skupiny. 
Pokud by v průběhu závazku byla plocha snížena, měla by být vrácena dotace na tu část 
plochy, kde závazek včetně podmínek nebyl dodržen. Tato systematika nepřímo vyplývá 
z jiných ustanovení nařízení vlády. Tento novelizační bod sjednocuje administrativní postupy 
s ostatními plošnými opatřeními. 
 
K bodu 11 
Ruší se termín příjmu žádostí o změnu zařazení k datu 15. března a nově je termín stanoven 
k 15. květnu. Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a 
žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a sníží byrokracii. 
 
K bodu 12 
Rozšiřuje se možnost podat žádost o zařazení podle dat nového lesního hospodářského 
plánu nebo lesní hospodářské osnovy i v prvním roce jejich platnosti. Jedná se o situace, kdy 
probíhá aktualizace lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla 
jednou za deset let). V praxi záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení 
nový plán nebo osnovu v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. 
Tato změna zajistí používání aktuálních dat. 
 
K bodu 13 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 11 odst. 1. Pokud žadatel podává žádost o zařazení 
podle dat starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, kontrola 
probíhá na základě těchto dokumentů.  
 
K bodu 14 
Upřesňuje se povinnost podání žádosti o změnu zařazení po obdržení výsledků z kontroly na 
místě. Nejedná se o podání žádosti o změnu zařazení v návaznosti na jakékoli nálezy, ale 
pouze, pokud jsou překročeny stanovené meze (3 metry ve vzdálenosti nebo 100 m2 
plošně.). Žádost o změnu zařazení se podává pouze při nesouladu skutečné hranice 
porostní skupiny s plochou uvedenou v zařazení nad tyto stanovené limity. 
 
K bodu 15 
Část písmene b) a písmeno d) z § 7 bylo přesunuto z části vztahující se k podmínkám 
žádosti o poskytnutí dotace do § 11 odst. 7 změny v zařazené porostní skupině. Důvodem je, 
aby byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a žádost o dotace byla 
automaticky generována informačním systémem bez editovatelných atributů. Ruší se termín 
podání stanoviska orgánu ochrany přírody do 31. ledna a sjednocuje se datum podání k 15. 
květnu. Dojde ke sjednocení všech termínů pro podání žádosti o změnu zařazení. 
 
K Přechodnému ustanovení 
Stanovuje se postup při řízeních o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády č. 29/2016 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
ČÁST DRUHÁ 
 
K bodu 1 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. 
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 K bodům 2 a 3 
Povinnost ohlášení změny porostního typu hospodářského souboru bylo přesunuto z části 
vztahující se k podmínkám žádosti o poskytnutí dotace do § 7a odst. 7. Důvodem je, aby 
byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a žádost o dotace byla automaticky 
generována systémem bez editovatelných atributů. Ruší se termín podání do 31. ledna a 
sjednocuje se datum podání k 15. květnu. Dojde ke sjednocení všech termínů pro podání 
žádosti o změnu zařazení. 
 
K bodu 4 
Jedná se o změnu spojenou s přesunutím ustanovení ohledně potvrzování zachování 
porostního typu hospodářského souboru z § 4 odst. 3 písm. d) z části vztahující se 
k podmínkám žádosti o poskytnutí dotace do § 7 odst. 7 vztahující se k žádosti o změnu 
zařazení. 
 
K bodu 5 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. 
 
K bodům 6 a 7 
Závazek včetně plnění podmínek žadatel musí dodržovat na celé ploše porostní skupiny. 
Pokud by v průběhu závazku byla plocha snížena, měla by být vrácena dotace na tu část 
plochy, kde závazek včetně podmínek nebyl dodržen. Tato systematika nepřímo vyplývá 
z jiných ustanovení nařízení vlády. Tento novelizační bod sjednocuje administrativní postupy 
s ostatními plošnými opatřeními. 
 
K bodu 8 
Ruší se termín příjmu žádostí o změnu zařazení k datu 15. března a nově je termín stanoven 
k 15. květnu. Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a 
žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a sníží byrokracii. 
 
K bodu 9 
Rozšiřuje se možnost podat žádost o zařazení podle dat nového lesního hospodářského 
plánu nebo lesní hospodářské osnovy i v prvním roce jejich platnosti. Jedná se o situace, kdy 
probíhá aktualizace lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla 
jednou za deset let). V praxi záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení 
nový plán nebo osnovu v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. 
Tato změna zajistí používání aktuálních dat. 
 
K bodu 10 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 7a odst. 1. Pokud žadatel podává žádost o zařazení 
podle dat starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, kontrola 
probíhá na základě těchto dokumentů. 
 
K bodu 11 
Upřesňuje se povinnost podání žádosti o změnu zařazení po obdržení výsledků z kontroly na 
místě. Nejedná se o podání žádosti o změnu zařazení v návaznosti na jakékoli nálezy, ale 
pouze, pokud jsou překročeny stanovené meze (3 metry ve vzdálenosti nebo 100 m2 
plošně.). Žádost o změnu zařazení se podává pouze při nesouladu skutečné hranice 
porostní skupiny s plochou uvedenou v zařazení nad tyto stanovené limity. 
 
K bodu 12 
Povinnost hlášení změny porostního typu hospodářského souboru bylo přesunuto z části 
vztahující se k podmínkám žádosti o poskytnutí dotace do § 7a odst. 7 - změny v zařazené 
porostní skupině. Důvodem je, aby byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a 
žádost o dotace byla automaticky generována systémem bez editovatelných atributů. Ruší 
se termín podání stanoviska orgánu ochrany přírody do 31. ledna a sjednocuje se datum 
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podání k 15. květnu. Dojde ke sjednocení všech termínů pro podání žádosti o změnu 
zařazení. 
 
K Přechodnému ustanovení 
Stanovuje se postup při řízeních o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády 147/2008 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
ČÁST TŘETÍ 
 
K bodu 1 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. 
  
K bodu 2 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. 
 
K bodu 3 a 4 
Závazek včetně plnění podmínek žadatel musí dodržovat na celé ploše porostní skupiny. 
Pokud by v průběhu závazku byla plocha snížena, měla by být vrácena dotace na tu část 
plochy, kde závazek včetně podmínek nebyl dodržen. Tato systematika nepřímo vyplývá 
z jiných ustanovení nařízení vlády. Tento novelizační bod sjednocuje administrativní postupy 
s ostatními plošnými opatřeními. 
 
K bodu 5 
Ruší se termín příjmu žádostí o změnu zařazení k datu 15. března a nově je termín stanoven 
k 15. květnu. Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a 
žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a sníží byrokracii. 
 
K bodu 6 
Rozšiřuje se možnost podat žádost o zařazení podle dat nového lesního hospodářského 
plánu nebo lesní hospodářské osnovy i v prvním roce jejich platnosti. Jedná se o situace, kdy 
probíhá aktualizace lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla 
jednou za deset let). V praxi záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení 
nový plán nebo osnovu v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. 
Tato změna zajistí používání aktuálních dat. 
 
K bodu 7 
Upřesňuje se povinnost podání žádosti o změnu zařazení po obdržení výsledků z kontroly na 
místě. Nejedná se o podání žádosti o změnu zařazení v návaznosti na jakékoli nálezy, ale 
pouze, pokud jsou překročeny stanovené meze (3 metry ve vzdálenosti nebo 100 m2 
plošně.). Žádost o změnu zařazení se podává pouze při nesouladu skutečné hranice 
porostní skupiny s plochou uvedenou v zařazení nad tyto stanovené limity. 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 11 odst. 1. Pokud žadatel podává žádost o zařazení 
podle dat starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, kontrola 
probíhá na základě těchto dokumentů. 
 
K Přechodnému ustanovení 
Stanovuje se postup při řízeních o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády 147/2008 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
 
K Účinnosti: 
Stanovuje se doba účinnosti na 15. února 2017 s ohledem na změnu termínu příjmu žádosti 
o změnu zařazení z 15. března na 15. května. 
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