
Pozměňovací a jiné návrhy  
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění 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, a zákon 

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

pozdějších předpisů 

(tisk 732) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 18. října 2016 
 

 

A. Poslanec Pavel Čihák: 

SD 4513 

A1 V části druhé čl. II se vkládají nové body 1 až 3, které znějí: 

„1. V § 14 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 

 

2. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„(3) Pásmo ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje lesa je nezastavitelné. Výjimku ze zákazu 

podle věty prvé lze udělit jen pro stavby celospolečenského zájmu, za podmínky nemožnosti jiného 

řešení. Vlastníci lesů jsou povinni při obnově porostu obnovovat porost tak, aby se nacházel nejblíže 

6 metrů od hranice lesního pozemku z důvodu zachování ochranného pásma lesního porostu a 

předejití sousedským sporům, uvedené neplatí, pokud je sousední pozemek pozemkem určeným 

k plnění funkcí lesa.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 

3. V § 20 odst. 6 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „ , odborné lesní hospodáře při 

výkonu jejich činnosti“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A2 V části druhé čl. II se za dosavadní bod 7 vkládají nové body, které znějí: 

„x. V § 43 odstavec 2 zní: 

„(2) Licenci nelze udělit fyzické nebo právnické osobě, které byla licence odebrána 

rozhodnutím podle § 45 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, a to po dobu 5 let od nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

x. V § 45 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) držitel licence závažným způsobem nebo opakovaně poruší nebo nesplní povinnosti stanovené 

rozhodnutím o udělení licence nebo jiné povinnosti stanovené právním předpisem.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 
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B. Poslankyně Dana Váhalová: 

SD 5050 

V části druhé čl. II se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod, který zní: 

„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 údaje jsou 

přístupné Ministerstvu životního prostředí.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

 

V Praze 19. října 2016 

 

 

 

Miloš  B a b i š, v. r. 

zpravodaj garančního zemědělského výboru  
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