
IV. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  
PODLE OBECNÝCH ZÁSAD - RIA 

 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název  
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích 
 
1.2 Definice problému 
 
Národní lesnický program pro období do roku 2013 byl schválen usnesením vlády  
č. 1221 ze dne 1. října 2008. 
 
Návrh novely vyhlášky je konkrétní reakcí na požadavky uvedené v „Závěrech  
a doporučeních Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II“ z počátku 
roku 2013 a v usnesení vlády č. 34 „Národní akční plán adaptace na změnu klimatu“ ze dne 
16. 1. 2017, kde v příloze č. 1 pod opatřením 1_1.2 je také uvedena nutnost zpracování 
návrhu novely vyhlášky č. 55/1999 Sb.  
 
V materiálu Závěry a doporučení Koordinační rady k realizaci Národního lesnického 
programu II v části KA 11 – Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří,  
v legislativním opatření 11.1 se doporučuje připravit novelu vyhlášky č. 55/1999 Sb.,  
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích tak, aby výsledkem výpočtu 
byla skutečná výše škod.  
 
Novela vyhlášky by měla odstranit současné nedostatky v existující právní úpravě a přispět 
ke spravedlivějšímu a přesnějšímu stanovení výše náhrady za skutečně vzniklé škody 
způsobené vlastníkům lesa. Tím by také mělo dojít k naplnění doporučení Koordinační rady 
vyplývající z implementace Národního lesnického programu II, co se týče škod působených 
zvěří na lesních porostech, tj. že výsledkem výpočtu má být skutečná výše újmy nebo škody. 
 
Cíle, kterých má být dosaženo a rizika spojená s nečinností jsou uvedeny v části 1.5  
a 1.6. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Základním právním předpisem, který zmocňuje k vydání vyhlášky o stanovení způsobu 
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích je zákon č. 289/1995 Sb.,  
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Podle § 21 odst. 4 zákona „Ministerstvo zemědělství v dohodě 
s Ministerstvem financí stanoví právním předpisem způsob výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích“. 
  
Stanovení jednotného postupu při provádění výpočtu výše újmy nebo škody způsobené  
na lesích je v současné době upraveno prováděcím právním předpisem vydaným 
Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s Ministerstvem financí, 
konkrétně vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí č. 55/1999 Sb., 
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Tato vyhláška za 17 let své 
účinnosti nedoznala žádných změn. Nemohla tak reagovat na změny vstupních údajů 
v oceňovacích modelech používaných pro jednotlivé výpočty škod a újem způsobených  
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na lesích, které proběhly za dobu účinnosti vyhlášky, jak co se týče nákladové, tak cenové 
úrovně. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
• Ministerstvo zemědělství  
• Ministerstvo financí 
• Ministerstvo životního prostředí 
• Soudní znalci, znalecké ústavy a další subjekty provádějící odborné nebo znalecké posudky 

v oblasti výpočtu výše škod na lesích 
• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
• Vědecké a výzkumné instituce zabývající se oceňováním lesa  
• Vlastníci lesů 
 
1.5 Popis cílového stavu 
Novelizací vyhlášky o způsobu výpočtu výše škody nebo újmy způsobené na lesích se vedle 
odstranění nedostatků platné právní úpravy dosáhne stavu, kdy současná zastaralá vyhláška 
bude novelizována aktualizovanými údaji číselných příloh, čímž se náhrady  
za škody vypočtené podle těchto příloh přiblíží skutečné výši újem nebo škod způsobených 
na lesích, a to napomůže kromě jiného více i k ochraně ekonomických zájmů vlastníků lesa.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
V současné době náhrada škod způsobených na lese neodpovídá současnému 
ekonomickému prostředí lesního hospodářství. Každý případ škody způsobené na lese, 
která není vlastníkovi lesa uhrazena v plném rozsahu, k čemuž by novela vyhlášky měla 
napomáhat, je majetková újma vůči vlastníkovi lesa.   
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianta 1 – nulová 
 
Zůstane v platnosti současná vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo 
škody způsobené na lesích. 
 
Současná právní úprava nekompenzuje vlastníkovi lesa úplnou a reálnou výši vzniklé škody. 
Jejím ponecháním nebudou odstraněny současné nedostatky v platné právní úpravě, 
nepřispěje se ke stanovení odpovídající výše náhrady za skutečně vzniklé škody způsobené 
vlastníkům lesa, a nedojde k naplnění doporučení Koordinační rady vyplývající 
z implementace Národního lesnického programu II.  
 
2.2 Varianta 2 – návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu 
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 
  
Novelizace vyhlášky vychází vstříc požadavkům uvedeným v „Závěrech  
a doporučeních Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II“ z počátku 
roku 2013, kde je doporučeno připravit novelu vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu 
výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Rovněž by bylo naplněno doporučení 
Koordinační rady vyplývající z implementace Národního lesnického programu II, co se týče 
škod působených zvěří na lesních porostech, tj. že výsledkem výpočtu má být skutečná výše 
újmy nebo škody. 
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Vzhledem k tomu, že platná právní úprava nebyla již 17 let novelizována, byla provedena 
aktualizace všech vstupů a modelů, na základě kterých se výše újmy nebo škody způsobená 
na lesích počítá. 
 
Novelizace vyhlášky se zaměřuje také i na úpravy stávající vyhlášky, co se týká opravy chyb 
a aktualizace dnes již zastaralé nebo neplatné terminologie.  
  
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů  
  
3.2 Náklady 
 
Úroveň navýšení náhrad za škody oproti současné právní úpravě  
 
Úroveň navýšení výše škod oproti současné právní úpravě je velmi obtížné stanovit. 
Důvodem je skutečnost, že rozsah poškození lesa, jeho intenzita, objekt poškození apod. 
jsou hodně proměnlivé a je obtížné stanovit typové situace pro výpočet výše škody nebo 
újmy na lesích. Také vzniklá škoda je často součtem jednotlivých druhů škod, tedy jejich 
kombinací. Z uskutečněných srovnávacích propočtů mezi vyhláškou č. 55/1999 Sb.  
a návrhem novely vyhlášky, které dosud byly provedeny v Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesa Brandýs nad Labem vyplynulo, že se navýšení náhrady škody projeví přibližně takto: 
 
a) na lesním pozemku:  
 
U odnětí, omezení či poškození plnění produkční funkce lesa lze podle současně platné 
právní úpravy označit hodnotu upravené potenciální renty z lesa jako veličinu, která 
jednoznačně nekompenzuje reálnou škodu způsobenou na lesích. Toto tvrzení lze doložit 
hospodářskými výsledky vlastníků lesa v každoročně zveřejňované Zprávě o stavu lesa  
a lesního hospodářství, které jsou v průměru několikanásobně vyšší než současné renty 
diferencované podle souborů lesních typů, uvedené v příloze vyhlášky č. 55/1999 Sb. Toto 
lze prokázat mj. na základě výsledků srovnání výše renty v příloze č. 4 k platné vyhlášky  
č. 55/1999 Sb. (dosud vychází z deformujícího požadavku, aby ceny lesních pozemků byly 
nižší než ceny zemědělských pozemků) s hospodářským výsledkem vlastníků lesů 
dosahovaným za 1 rok z 1 ha lesa v posledních letech, který se týká pouze lesnické činnosti 
(bez příspěvků na hospodaření v lesích) jak demonstruje následující tabulka, která  
je převzata ze Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2015. V několikaletém 
průměru posledních let (2012-2015) se zisk před zdaněním pohybuje za všechny formy 
vlastnictví v rozpětí 3 700 – 5 000 Kč/ha/rok. 
 
Zisk před zdaněním 2012 2013 2014 2015 
Státní lesy 4119 3822 5910 5014 
Obecní lesy 2523 2881 3310 3982 
Soukromé lesy 3371 4008 3899 3925 
Průměr 3698 3724 4984 4546 
Pramen: Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2015 ( tabulka č. 6.1.6,  str. 77) 
 
Renta z lesa je diferencována podle stanovištních podmínek a její výše je tedy také 
diferencovaná podle příslušností k základní lesnické typologické jednotce, kterou je soubor 
lesních typů (SLT), a proto i renta poskytovaná dle aktuálně platné právní úpravy představuje 
různé procento ve vztahu k celkové reálné škodě způsobené na lesích. Při určitém 
zjednodušení však lze konstatovat, že současný podíl renty z celkové vzniklé reálné škody 
se dnes pohybuje na úrovni cca 22 %. 
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Srovnání hodnot potenciální renty na m2 pro plošně nejvýznamnější soubory lesních typů 
(SLT) s plochou nad 50 tis. ha a více mezi stávající vyhláškou č. 55/1999 Sb.  
a návrhem její novely je uvedeno níže v grafu. 
 

 
 
Vztah výše navýšení hodnot potenciální renty na m2 a plochy lesa mezi stávající vyhláškou  
č. 55/1999 Sb. a návrhem její novely za všechny SLT (váženo plochou SLT) je uvedeno níže 
v tabulce, průměr navýšení činí 4,53 násobek. 
 

Navýšení plocha % z celkové plochy 
Na max. 1,00násobek (včetně) 4 173 ha 0,18 % 
Na 1,00 – 1,50násobek (včetně) 75 748 ha 3,21 % 
Na 1,50 – 2,00násobek (včetně) 25 730 ha 1,09 % 
Na 2,00 – 2,50násobek (včetně) 102 558 ha 4,35 % 
Na 2,50 – 3,00násobek  (včetně) 158 682 ha 6,73 % 
Na 3,00 – 3,50násobek (včetně) 77 281 ha 3,28 % 
Na 3,50 – 4,00násobek (včetně) 68 774 ha 2,92 % 
Na 4,00 – 4,50násobek (včetně) 308 827 ha 13,09 % 
Na 4,50 – 5,00násobek (včetně) 1 304 072 ha 55,29 % 
Na 5,00 – 5,50násobek (včetně) 204 408 ha 8,67 % 
Na více než 5,50násobek 28 533 ha 1,21 % 
Ʃ 2 358 806 ha 100,02 % 
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Srovnání hodnot potenciální renty na m2 pro všechny soubory lesních typů (SLT) mezi 
stávající vyhláškou č. 55/1999 Sb. a návrhem její novely je uvedeno níže v grafu. 
 

 
 
Navýšení hodnot potenciální roční renty z lesa v návrhu novely vyhlášky oproti stávající 
vyhlášce je ovlivněno řadou faktorů, které jsou podrobně uvedeny v zdůvodnění k bodu č. 17 
tohoto zdůvodnění. 
 
b) na lesním porostu:   
 
U některých dřevin u mladších porostů se bude jednat o vyšší náklady na zajištěnou kulturu, 
ale v některých případech půjde také o nižší náklady. Obdobně u starších lesních porostů 
(především v mýtním věku a na lepších bonitách) aktualizace vyhlášky zvýší stávající 
hodnoty lesních porostů řádově o desítky procent, přičemž toto navýšení vyplývá především 
z promítnutí příznivé ceny na trhu se surovým dřívím v posledních letech. Změna úrokové 
míry u škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené loupáním zvěří navýší náhradu 
škody různou měrou, v některých situacích může navýšení činit až desítky procent.  
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Srovnání hodnot průměrných THLPa (tabulkových hodnot lesních porostů) podle stavu  
v letech1999 a 2016 členěných podle 4 hlavních dřevin, průměrných bonit a obmýtí  
je uvedeno níže v tabulce. 
 

 dřevina obmýtí 
Ø 

RVB THLPa  1999 THLPa  2016 
Δ2016/
1999 Ø 

Smrk 
80 3 52,6805 69,2996 132% 

134% 100 3 63,8026 87,3796 137% 
120 3 73,1654 98,4228 135% 

Borovice 
80 4 29,7951 31,1104 104% 

106% 100 4 29,9916 31,8693 106% 
120 4 30,4866 32,5950 107% 

Buk 
100 3 69,9555 47,9683 69% 

72% 120 3 78,1866 56,6473 72% 
140 3 85,8763 63,5750 74% 

Dub 
120 4 63,6598 86,6850 136% 

142% 140 4 72,1114 105,4271 146% 
160 4 81,4496 116,8826 144% 

 
Vstupní údaje pro aktualizované oceňovací modely s ohledem na strukturu informací 
vycházejí z disponibilních vstupních údajů odsouhlasených Lesy České republiky, s. p.  
a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice, popřípadě 
ze zprůměrovaných cen sortimentů surového dříví (např. za poslední 2-3 roky). Popis 
vstupních údajů do těchto modelů za účelem posouzení získaných výsledných hodnot 
existuje jako samostatný podkladový materiál. Vliv vstupních údajů na navýšení hodnot 
lesních porostů v návrhu novely vyhlášky oproti stávající vyhlášce je uveden v bodě 15 
tohoto odůvodnění. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
 
Dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet z hlediska vyčíslení dopadu  
na rozpočtovou kapitolu 329 – Ministerstva zemědělství není žádný. Tato rozpočtová kapitola 
neobsahuje žádnou položku, která by se vztahovala ke škodám způsobeným na lesích, proto 
novela vyhlášky č. 55/1999 Sb. nebude mít dopad na uvedenou rozpočtovou kapitolu 
(požadavky jak na zábor lesní půdy, tak i na omezení lesního hospodaření z důvodu ochrany 
přírody nevycházejí z potřeb Ministerstva zemědělství).  
 
Z hlediska vyčíslení dopadů na státní rozpočet přichází v úvahu dvě situace: 
 
a) trvalé či dočasné odnětí plnění produkční funkce lesa  
b) omezení lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody. 
 
a) Trvalé či dočasné odnětí plnění produkční funkce lesa  
Podle údajů statistické ročenky Ministerstva životního prostředí v posledních letech činil roční 
zábor lesní půdy cca 1200 ha, za kterou musel investor stavby zaplatit (pozn.: kromě 
poplatku vypočteného za trvalé a dočasné odnětí lesních pozemků) příslušnou náhradu 
podle vyhlášky č. 55/1999 Sb.  Pokud tento trend zůstane zachován i nadále, dopady 
navýšení renty ve výpočtu tohoto druhu škody se ročně do státního rozpočtu promítnou 
diferencovaně podle souborů lesních typů (SLT), v řadě případů i několikanásobně. 
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Na základě dostupných údajů byl proveden odhad roční výše škody z odnětí plnění 
produkční funkce lesa. Výpočet, na základě kterého byl proveden tento odhad, byl postaven 
na výše uvedené ploše ročního odnětí, proporci mezi dočasným a trvalým odnětím (podle 
informací MŽP- 10% trvalé odnětí, zbytek dočasné odnětí) a potenciální rentě SLT (renta  
za jednotlivé SLT vážená plošným rozsahem SLT) za rok 1999 a 2016. Průměrná potenciální 
renta r podle hodnot současně platné vyhlášky činí 0,0402 Kč/m2 a podle návrhu novely 
vyhlášky 0,1822 Kč/m2.  
 
Na základě těchto údajů by podle stávající vyhlášky měla roční výše škody z dočasného 
odnětí činit 0,434 mil. Kč a roční výše škody z trvalého odnětí 2,412 mil. Kč, celkem roční 
výše škody z odnětí plnění produkční funkce lesa by podle stávající vyhlášky měla 
dosáhnout výše 2,846 mil. Kč. 
 
Podle navrhované vyhlášky by měla roční výše škody z dočasného odnětí činit 1,968 mil. Kč 
a roční výše škody z trvalého odnětí 10,932 mil. Kč, celkem roční výše škody z odnětí plnění 
produkční funkce lesa 12,900 mil. Kč (u škody z dočasného odnětí se nepřihlíží k délce 
tohoto dočasného odnětí - odhad jeho průměru není k dispozici, předpokládá se každoročně 
zhruba stejná plocha dočasného odnětí bez ohledu na jeho délku). 
 
b) Omezení lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody 
Na základě údajů z Ministerstva životního prostředí (AOPK ČR) celková roční platba finanční 
náhrady za omezení lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody (např. platby podle 
vyhlášky č. 335/2006 Sb. za omezení hospodaření ve zvláště chráněných územích) činí 60-
80 mil. Kč/rok. Tato částka reprezentuje roční náhrady za různé druhy škod, ve kterých se 
dopady na finanční náhradu projevují různou měrou (pozn.: návrhem novely vyhlášky se u 
některých druhů škod výše její náhrady nezmění, jelikož výpočet vychází z hodnoty lesa 
k okamžiku vzniku chráněného území nebo k okamžiku vydání rozhodnutí orgánu ochrany 
přírody). Dopady zvýšených náhrad na státní rozpočet přicházejí v úvahu pouze v případě, 
že by se plošně rozšiřovala území s omezením lesního hospodaření (např. vznik nových 
národních parků, které by zasahovaly i na lesní pozemky soukromých vlastníků lesa apod.) 
nebo z narůstajících škod vybraných zvláště chráněných živočichů.  
 
Z hlediska vyčíslení dopadů na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a ostatní 
subjekty  přichází v úvahu náhrady za škody, týkající se jak lesního pozemku, tak lesního 
porostu. Navýšení náhrady škody oproti současné právní úpravě u těchto subjektů  
je popsáno v úvodu kapitoly „3.1.1. Náklady - Úroveň navýšení výše škod oproti současné 
právní úpravě“. 
 
Škody na lesích můžeme negativně spojit i s fyzickými osobami nepodnikajícími – občany,  
a to z pohledu škod, které občané způsobují na lese jako jeho návštěvníci (např. rekreací, 
houbařením, ničením oplocenek, vznikem lesních požárů apod.). Tyto škody jdou ročně  
do milionů korun, přičemž je obtížné identifikovat konkrétního viníka odpovědného za vzniklé 
škody. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že konkrétní ekonomický dopad návrhu vyhlášky  
na občany nebude žádný. 
 
3.3 Přínosy 
  
Návrh novely vyhlášky upravuje především tabulkové přílohy tak, aby lépe reflektovaly 
stávající ekonomické prostředí. Podhodnocení při současném způsobu výpočtu výše škody 
totiž vyplývá z dlouhodobého setrvání na nákladové a cenové hladině roku 1998, což se 
projevuje hlavně u roční renty z lesa (r)  a u ceny lesního porostu (Thlpa). Aktualizace 
zásadních výpočetních veličin uvedených v přílohách vyhlášky na bázi nových 
(aktualizovaných) oceňovacích modelů tato nejzávažnější podhodnocení eliminuje. 
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Všem vlastníkům lesa přinese aplikace novely vyhlášky oprávněnou výši náhrady příjmů 
ušlých v důsledku příslušného druhu škody. 
 
Pokud zvýšené sazby náhrady škody budou mít za účinek i snížení škod, tedy snížení aktivit 
poškozovatelů lesa, měl by z toho profitovat jak státní rozpočet, tak ostatní vlastníci lesa. 
V případě, že lesní majetek bude méně znehodnocován, projeví se to na vyšších příjmech 
subjektů hospodařících na lesních pozemcích a následně i na jejich vyšších finančních 
odvodech do státního rozpočtu plynoucích z lepších výsledků hospodaření ve zdravých 
lesích. 
  
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Varianta 1 – nulová:  
 
Nulovou variantu nelze využít, protože by to znamenalo ponechání současného nevyhovujícího 
stavu.  
 
Platná právní úprava je vzhledem k současným poznatkům v oblasti oceňování lesa  
a stávajícímu ekonomickému prostředí lesního hospodářství neaktuální.  
 
Z uvedeného vyplývá, že zachování současného právního stavu není vhodnou variantou 
řešení. 
 
Varianta 2 – novelizace vyhlášky: 
 
Odstranění současných nedostatků v existující právní úpravě a aktualizace vstupních údajů 
do oceňovacích modelů přispěje ke stanovení odpovídající výše náhrady za skutečně vzniklé 
škody způsobené vlastníkům lesa, což mezi jiným může přispět i ke snížení škod zvěří  
na lesních porostech.  
 
Výše uvedené přínosy, které návrh vyhlášky obsahuje, převyšují případné náklady, které 
vzniknou státu a konkrétně ministerstvu jeho realizací. 
 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Variantu 1 („nulovou“) s ohledem na výše uvedené není vhodné realizovat. 
 
Varianta 2 (novela vyhlášky) byla shledána jako nejvhodnější a prakticky jedinou možnou 
variantou řešení. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Orgánem veřejné správy odpovědným za implementaci navrhovaného řešení je Ministerstvo 
zemědělství. 
 
S implementací a vynucováním nejsou spojena žádná zřetelná nebo identifikovatelná rizika. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Vyhodnocení dopadů, kontrolu a přezkum účinnosti navrhované úpravy bude provádět 
Ministerstvo zemědělství. 
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7. Konzultace a zdroje dat 
 
Navrhované změny byly konzultovány zejména s těmito dotčenými subjekty: 

• Česká zemědělská univerzita v Praze 
• Lesy České republiky, s. p. 
• Mendelova univerzita v Brně 
• Ministerstvo financí   
• Ministerstvo životního prostředí 
• Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR 
• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem  
• Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 
• Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

 
Připomínky a návrhy byly vzaty v úvahu a přispěly ke zlepšení právního předpisu.  
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA  
 
• Ing. Petr Bureš, Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 

(16210) 
Tel.: +420 221 812 817, e-mail: petr.bures@mze.cz 
 

• Ing. Věra Sobotková, CSc., Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany 
lesů (16210), Tel.: +420 221 812 748, e-mail: vera.sobotkova@mze.cz 
 

• JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc., Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy  
a ochrany lesů (16210), Tel.: +420 221 812 381, e-mail: jiri.stanek@mze.cz 
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