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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VIII. 

 
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 a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 
 

Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 58723/2016-MZE-12154, ze dne 10. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 2. prosince 
2016, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K názvu nařízení vlády: 
Doporučujeme před čtvrtou spojku "a" vložit čárku.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K části první a druhé: v bodě 13 části první a 10 části 
druhé: 

Doporučujeme středník nahradit tečkou a následující větu začít 
velkým písmenem. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K části první a druhé: v bodě 14 části první a bodě 11 části 
druhé: 
Doporučujeme v zájmu srozumitelnosti a jednoznačnosti upravit 
závětí jako samostatný odstavec nebo ho včlenit do návětí. 

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení 

podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce 
obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní 
skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice 
porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, a tento 
nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry 

nebo 
b) prostorový rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a 
plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je 
větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.“. 

4. K části první a druhé: 

V úvodním ustanovení nařízení vlády č.147/2008 Sb. a 53/2009 
Sb., chybí ve výčtu jejich novel nařízení č. 29/2016 Sb. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. K části první a druhé:  

V bodě 6 části druhé a bodě 3 části třetí doporučujeme za slovo 
"konci" vložit slovo "textu". 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

K části první, čl. I, novelizační bod 8: 

Doporučujeme tento novelizační bod uvést do souladu 
s vyznačením změny v platném znění, tedy slova „lesním 
pozemku“ nahradit slovy „na lesním pozemku“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

V nařízení vlády č. 147/2008 Sb., v § 5 písm. c) byl původní text 
nahrazen textem „§ 7 odst. 7“. Dle našeho názoru mělo být správně 
uvedeno „§ 7a odst. 7“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Předkladatel vůbec nepostupoval podle přílohy č. 5 LPV a ani 

nepřiložil srovnávací tabulky k relevantní unijní úpravě. 
Alespoň příkladmo uvádíme některé novelizační body, jichž se týká 
výše uvedené: ČÁST PRVNÍ Čl. I body 1., 9. až 11. a 13.  
To samé platí pro obdobné novelizační body obsažené v ČÁSTI 
DRUHÉ a ČÁSTI TŘETÍ. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky, materiál byl 
uveden do souladu s Legislativními pravidly vlády. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K stávajícímu § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 29/2016 Sb. 
Doporučujeme, s ohledem na novelizační bod 2. ČÁSTI PRVNÍ Čl. 
I, vypustit slova „porostní skupiny“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K ČÁSTI DRUHÉ Čl. III bod 4. (§ 5 písm. c) nařízení vlády 
č. 147/2008 Sb. 
Doporučujeme nahradit odkaz na § 7 odkazem na zřejmě správný 
§ 7a. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K ČÁSTI TŘETÍ Čl. V bod 7. (§ 8 odst. 8) nařízení vlády 
č. 53/2009 Sb. 

Doporučujeme nahradit odkaz na odstavec 5 odkazem na zřejmě 
správný odstavec 7. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  
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Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 
Bez připomínek. 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  
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Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 4: 

(2) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy 
porostní skupiny v plánu nebo osnově 
a) nejvýše o 15 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny 

tuto změnu, nebo  
b) o více než 15 % a nejvýše o 100 %, žadatel zohlední při 

zařazování porostní skupiny tuto změnu s potvrzením 
odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o 
celou porostní skupinu hranice zařazované porostní skupiny 
odpovídá skutečnému průběhu hranice porostní skupiny 
v terénu. 

 
(4) Pokud se zařazovaná porostní skupina nachází nejméně 95 % 
plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o 
dvacetimetrový pás, který obklopuje tuto porostní skupinu (dále jen 
„pás“), Fond takovou porostní skupinu zařadí. Pokud porostní 
skupina nesplňuje tuto podmínku polohové přesnosti a nachází se 
nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo 
osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, lze ji zařadit pouze s 
potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se 
jedná o celou porostní skupinu hranice zařazované porostní 
skupiny odpovídá skutečnému průběhu hranice porostní skupiny 
v terénu. 
 
(6) Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje podmínku polohové 
přesnosti podle odstavce 4 a nedochází k průniku s porostní 
skupinou z plánu nebo osnovy, lze tuto porostní skupinu zařadit 
pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále 
potvrdí, že se jedná o celou porostní skupinu hranice zařazované 
porostní skupiny odpovídá skutečnému průběhu hranice porostní 
skupiny v terénu. 
 
Upravit i v části DRUHÉ a TŘETÍ. 

Odůvodnění: Zpřesnění textu týkajícího se skutečnosti, co má 
potvrzovat odborný lesní hospodář v případě překročení tolerancí. 

Vysvětleno. 
 

V minulých letech SZIF požadoval vložení textu „že se 
jedná o celou porostní skupinu.“ Hranice zařazované 
porostní skupiny musí vždy odpovídat skutečnému 
průběhu hranice porostní skupiny v terénu, tdy celé 
porostní skupině. Z tohoto důvodu je možno zákresy 
hranic porostní skupiny upravovat v rámci tolerancí 
pomocí geoprostorového informačního systému fLPIS. 
Pokud se změnou zákresu změní plocha porostní 
skupiny nad rámec povolených limitů, pak je informačním 
systémem vygenerována žádost – potvrzení odborného 
lesního hospodáře, který tyto skutečnosti potvrdí. Jedná 
se o administrativní postup, který bude popsán 
v metodice k provádění tohoto nařízení vlády. 
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2. K § 10: 

(4) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u 
žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do 
podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným v době 
prvního zařazení porostní skupiny 
a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí 

dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne 
dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení plochy 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla 
původní plocha snížena, 

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí 
potvrzení odborného lesního hospodáře podle odstavce 9, Fond 
žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 
změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou 
plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena, 
nebo 

c) o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z 
podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté 
na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které byla 
podmínka porušena. 

Částečně akceptováno. 

 
Navrhovaná změna v odst. 4, 5 a 6 - akceptováno: 
Doplněn text „podle odstavce 9“. 
 
Tato úprava proběhne i v části druhé a části třetí. 
 
Navrhovaná změna v odst. 9 - vysvětleno: 

V minulých letech SZIF požadoval vložení textu „že se 
jedná o celou porostní skupinu.“ Hranice zařazované 
porostní skupiny musí vždy odpovídat skutečnému 
průběhu hranice porostní skupiny v terénu, tdy celé 
porostní skupině. Z tohoto důvodu je možno zákresy 
hranic porostní skupiny upravovat v rámci tolerancí 
pomocí geoprostorového informačního systému fLPIS. 
Pokud se změnou zákresu změní plocha porostní 
skupiny nad rámec povolených limitů, pak je informačním 
systémem vygenerována žádost – potvrzení odborného 
lesního hospodáře, který tyto skutečnosti potvrdí. Jedná 
se o administrativní postup, který bude popsán 
v metodice k provádění tohoto nařízení vlády. 
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(5) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u 
žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do 
podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným v době 
prvního zařazení porostní skupiny tak, že 
a) se porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci 

porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o 
dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o 
poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, 
poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, 

b) porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle 
písmene a) ale nachází se nejméně 95 % plochy v rámci 
porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o 
čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení 
odborného lesního hospodáře podle odstavce 9, Fond žadateli 
na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 
změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou 
plochu, nebo 

c) se porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci 
porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o 
čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny 
z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté 
na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které byla 
podmínka porušena. 
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(6) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u 
žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do 
podopatření podle § 2 tak, že zařazovaná porostní skupina splňuje 
podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s 
porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního 
zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením 
odborného lesního hospodáře podle odstavce 9. 

(9) Žadatel se žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení 
odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná změněná 
plocha hranice porostní skupiny odpovídá skutečnému průběhu 
hranice porostní skupiny v terénu v případech uvedených 
v odstavci 4 písm. b) nebo v odstavci 5 písm. b) nebo v odstavci 6 
splňuje podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a 
odstavce 6 a že je totožná s plochou celé porostní skupiny 
nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice 
nově zařazované plochy porostní skupiny v terénu, pokud nejsou 
jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení 
odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě 
zjištěno, že nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond 
porostní skupinu z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení 
dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny. 
 
Upravit i v části DRUHÉ a TŘETÍ. 
 

Odůvodnění: Byly doplněny odkazy na odstavec 9, aby bylo 
zřejmé, že potvrzení odborného lesního hospodáře při překročení 
tolerancí se podává spolu se žádostí o změnu zařazení, nikoliv se 
žádostí o dotaci. 
V odstavci 9 pak byl zpřesněn text týkající se skutečnosti, co má 
potvrzovat odborný lesní hospodář v případě překročení tolerancí. 
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3. K § 11 odst. 4: 

(4) Jestliže dojde ke sloučení zařazených porostních skupin nebo k 
rozdělení zařazené porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se 
plošné a prostorové tolerance podle § 10 odst. 4 až 6 při pro 
územní změnězměnu jako celek. Územní změna se vždy posuzuje 
oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení. 
 
Upravit i v části DRUHÉ a TŘETÍ. 
 

Odůvodnění: Ačkoliv zamýšlený význam se nemění, původní 
formulace z jazykového hlediska nedává moc smysl a vázala na 
sumarizaci plošných a prostorových tolerancí, přestože se má 
vázat (dotýkat pouze územní změny jako celku). 

Vysvětleno. 
 

Navrhovaná změna nemění smysl ustanovení a jeví se 
jako nadbytečná. Jako celek se posuzuje územní změna 
nikoli prostorová a plošná tolerance. 
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4. K § 11 odst. 5: 
(5) V případě, že na zařazené porostní skupině uvedené 

v žádosti o zařazení nebo v žádosti o změnu zařazení, byl 
kontrolou na místě zjištěn nesoulad změřené hranice porostní 
skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, a tento nesoulad kdy 
proložením plochy zařazení podle § 3 odst. 5 a plochy změřené 
při kontrole vznikne alespoň jedna plocha nacházející se mimo 
společný průnik, která  
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 

metrypřesahuje třímetrový pás od hranice průniku nebo 
b) rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní 

skupiny zjištěné kontrolou na místě je má plochu větší než 
100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy, 

podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 
8 zohledňující zjištěný nesoulad nejpozději v roce 
následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. 
 
Odůvodnění: Je třeba vyloučit a odmítnout případné námitky vůči 
kontrolám na místě, pakliže budou kontrolovány porostní skupiny, 
které nebyly dosud pravomocně zařazeny.  
 
Dále je nutné zpřesnit text týkající se plošných nesouladů. 
Navržený text lépe definuje nesoulady zjištěné kontrolou na místě, 
a to v rámci celého procesu zařazení, tedy vůči již zařazeným nebo 
i zařazovaným PSK. 
Zároveň je upřesněno, jaká změna má být předmětem žádosti o 
změnu zařazení v roce n+1 po KNM. 

Částečně akceptováno. 

Text byl upraven následovně: 
„(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení 

podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce 
obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na zařazené 
porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad 
hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, 
a tento nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry 

nebo 
b) prostorový rozdíl plochy vybrané porostní skupiny a 

plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je 
větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.“. 

 
Text byl upraven i v části druhé a třetí. 
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5. K § 11: 

Požadujeme doplnit odstavec 6, který zní: 
„(6) Žadatel nesoulad změřené hranice porostní skupiny se 
zařazením podle odst. 5 zohlední i v případných následujících 
žádostech o změnu zařazení podaných po první žádosti o změnu 
zařazení podané v důsledku zjištění nesouladu podle odst. 5, a to 
po dobu platnosti plánu nebo osnovy.“. 
Upravit i v části DRUHÉ a TŘETÍ. 
 

Odůvodnění: Navrhujeme doplnit nový odstavec za odstavec 5. 
Nutné z důvodu zohledňování výsledků z kontrol na místě po celou 
dobu platnosti plánu nebo osnovy. 

Akceptováno. 

Do § 11 byly na základě následujících připomínek 
vloženy odstavce 8 až 10, jejichž text zní následovně: 

„(8) Žadatel zohlední v každé žádosti o změnu 
zařazení zjištěný nesoulad podle odstavce 5, a to po 
dobu platnosti plánu nebo osnovy. 

 
(9) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle § 10 

odst. 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, 
ke kterému došlo po provedení kontroly na místě. 

 
(10) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu 

zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žadatel žádost o 
změnu zařazení pouze podle odstavce 1.“ 
 
Text byl upraven i v části druhé a třetí. 

6. K § 11: 
Požadujeme doplnit odstavec 7, který zní: 
„(7) V žádosti o změnu zařazení podané v důsledku zjištění 
nesouladu podle odst. 5 nebo podané podle odst. 6 žadatel 
zohlední snížení plochy porostní skupiny v případě, že ke 
snížení plochy došlo po provedení kontroly na místě a do 
konce platnosti plánu nebo osnovy. Na případy změny hranice 
porostní skupiny ležící uvnitř plochy změřené v rámci kontroly 
na místě se odst. 5 a 6 neuplatní.“. 
 
Upravit i v části DRUHÉ a TŘETÍ. 
Odůvodnění: Navrhujeme doplnit nový odstavec za nově vzniklý 
odstavec, viz výše. Je nezbytné umožnit žadateli v systému snížení 
plochy porostní skupiny po kontrole na místě v průběhu platnosti 
plánu, pokud skutečně došlo ke snížení plochy porostní skupiny v 
terénu (např. skládka dřeva na části změřené porostní skupiny). 

Akceptováno. 
Viz vypořádání připomínky č. 5. 
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7. K § 11: 

Požadujeme doplnit odstavec 8, který zní: 
„(8) V případě, že je žadatel v daném roce povinen podat 
žádost o změnu zařazení podle odst. 5 nebo odst. 6 a zároveň 
žádost o změnu zařazení podle odst. 1, žadatel podá pouze 
žádost o změnu zařazení podle odst. 1.“. 
Upravit i v části DRUHÉ a TŘETÍ. 
 

Odůvodnění: Navrhujeme doplnit nový odstavec za nově vzniklý 
odstavec, viz výše. Nutné z důvodu odstranění byrokratické zátěže 
žadatele, kdy by musel podávat 2 změnové žádosti v jednom roce. 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky č. 5. 

8. K § 11 odst. 6: 
(69) Pokud žadatel nepodánepodal žádost o změnu zařazení 
z důvodu uvedeného v odstavci 5v souladu s ustanoveními 
odstavců 5 a 6, ačkoliv tak učinit měl, Fond rozhodne o 
vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a vrácení 
dotace na plochu zařazené porostní skupiny. 
 
Upravit i v části DRUHÉ a TŘETÍ. 

Odůvodnění: Prosíme o úpravu textu na základě nových odstavců, 
viz výše. 

Akceptováno částečně. 

Text byl upraven následovně: 
„(6) Pokud žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z 
důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo 8, Fond rozhodne 
o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a 
vrácení dotace na plochu zařazené porostní skupiny.“ 
 
Text byl upraven i v části druhé a třetí. 

9. Části druhé – NV č. 147/2008 Sb. - § 3 odst. 5: 
(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení 
žadatele do titulu zachování hospodářského souboru podle 
odstavce 4 nelze v žádosti o zařazení zvýšitměnit plochu vybrané 
porostní skupiny. 
Odůvodnění: Žádáme upravit/sjednotit s první částí NV č. 29/2016. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. Části třetí – NV č. 53/2009 Sb. - § 3 odst. 5: 

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení 
žadatele do titulu zlepšování druhové skladby podle odstavce 4 
nelze v žádosti o zařazení zvýšitměnit plochu zvolené porostní 
skupiny. 
Odůvodnění: Žádáme upravit/sjednotit s první částí NV č. 29/2016. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

V obecné části Odůvodnění upravit odstavec osmý takto: 

„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.  obnovní. Tato zcela jasně stanovená podmínka zajistí 
ponechání stávajícího typu porostu v dané lokalitě formou 
přirozené obnovy, případně zajistí zachování druhové skladby 
typologicky původních dřevin, přímou obnovou lesa– 
výsadbou.“. 

 Vysvětleno. 
 

Text byl v této podobě použit při implementaci programu, 
jednání s EK a v rámci předchozích legislativních 
procesů, proto trváme na zachování kontinuity 
odůvodnění. 

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 3. června 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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