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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

 

I. Obecná část 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění 

vyhlášky č. 236/2000 Sb. 

 

1.2. Definice problému 

Kalamita v lesích na části území České republiky, způsobená přemnožením hmyzích škůdců 

(podkorního hmyzu) a opakovanými extrémními klimatickými jevy (vichřice) v roce 2017 

vyvolává nutnost doplnit a zpřesnit některá ustanovení vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu 

lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.     

  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor 

služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže nabyla účinnosti dnem 29. 4. 1996. Od té 

doby byla pouze jednou novelizována vyhláškou č. 236/2000 Sb. 

Vyhláška je vydána na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 32 odst. 10  a § 38 

odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Lesní zákon sám stanoví rámcově základní povinnosti 

vlastníků lesů na úseku ochrany lesních porostů, a to jak ve stadiu prevence  tak i v případě 

zjištění zvýšeného výskytu škůdců nebo při vzniku jiných mimořádných situací (živelných 

pohrom apod.). Konkrétní opatření, která mají být k ochraně lesů proti škodlivým činitelům 

provedena, stanoví tato vyhláška. 

Zkušenosti z lesnické praxe, získané aktuálně v souvislosti s trvající kalamitou svědčí o tom, 

že některá ustanovení vyhlášky jsou již překonána a je třeba je nahradit ustanoveními 

odpovídajícími poznatkům lesnického výzkumu a potřebám lesnické praxe. 
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

– vlastníci lesů na území České republiky 

– orgány státní správy lesů (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady) 

– Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí 

 

1.5. Popis cílového stavu 

 

Cílem návrhu je zpřesnění  některých dosavadních a doplnění několika nových ustanovení   

ke zvýšení efektivnosti ochrany lesů, které jsou na části území České republiky v současné 

době zasaženy mimořádně rozsáhlou kalamitou. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

Lesní hospodářství jako celek a v jeho rámci i metody ochrany lesa se vyvíjejí. Mimoto se 

mění i takové do nedávna stabilní faktory, jako je klima, které se v důsledku postupných 

změn (oteplování) projevuje stále častěji extrémními klimatickými jevy, tedy nejen 

opakujícími se suchými periodami, ale i vichřicemi, povodněmi apod. Takové jevy se 

samozřejmě negativně dotýkají lesních ekosystémů a vedou k oslabování odolnosti, resp. 

k přímému poškozování lesních porostů. 

Na naznačené změny musí reagovat i právní předpisy upravující hospodaření v lesích, jehož 

nedílnou a důležitou součástí je ochrana lesů (§ 2 písm. d) lesního zákona). 

Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení 

vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České 

republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního 

hmyzu), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Velká část území České 

republiky byla navíc ve druhé polovině minulého roku opakovaně zasažena silnými 

vichřicemi, jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů. 

Předložený návrh novely  vyhlášky č. 101/1996 Sb. je tím, co může být ze strany 

Ministerstva zemědělství, s výjimkou lesů na území národních parků, urychleně realizováno 

pro zefektivnění dosavadních forem a metod ochrany lesů s cílem vytvořit účinnější nástroje 

ke zvládnutí současné kalamity v lesích. 

1.7. Zhodnocení korupčních rizik 

U navrhovaného nového znění nejsou žádná korupční rizika identifikována. 
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2. Návrh variant řešení 

 

2.1 Varianty regulatorně – technického řešení 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-technického) 

hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení 

v podobě návrhu novely vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že nezbytné podrobnosti 

o konkrétních formách a rozsahu opatření k ochraně lesa je možné řešit pouze formou změny 

vyhlášky. 

Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení včetně nulové varianty, 

neboť taková řešení nesplňují výše uvedené požadavky. 

 

2.2. Varianty věcného řešení 

Varianta 1 – nulová 

Neprovedení novelizace vyhlášky by fakticky znamenalo nereagovat na mimořádně závažnou 

kalamitní situaci v lesích, vymykající se svým rozsahem a kombinací působení škodlivých 

činitelů všem dosavadním kalamitám z posledních let.   

Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 

Příprava návrhu vyhlášky je výsledkem posouzení mimořádné situace Ministerstvem 

zemědělství. Výsledkem posouzení je návrh odpovídající změny příslušného právního předpisu, 

přinášející zejména rozšíření stávajícího výčtu kalamitních škůdců lesních porostů a doplnění 

a zpřesnění základních metod kontroly výskytu kalamitních škůdců a metod obrany proti jejich 

působení.   

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Problematika je popsána v částech 3.2. a 3.3. 

3.2. Náklady 

Povinnost vlastníka lesa zjišťovat a evidovat výskyt škodlivých činitelů a bránit vývoji, šíření a 

přemnožení škodlivých organizmů je upravena již v § 32 lesního zákona. V tomto smyslu 

nepřináší navrhovaná změna právní úpravy vlastníkům lesů žádné nové povinnosti a s nimi 

související nové náklady. 

Za nový administrativní dopad je možno označit na straně vlastníka lesa nutnost sledovat a 

vykazovat, resp. evidovat výskyt dalšího (nového) kalamitního škůdce. 

Změna vyhlášky nepřinese nové administrativní nebo jiné povinnosti ani orgánům státní správy 

lesů včetně Ministerstva zemědělství. 
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3.3. Přínosy 

Nesporným přínosem navrhované změny právní úpravy je vytvoření předpokladů pro 

zefektivnění ochrany lesů. Jde zejména o nové vymezení základních metod kontroly výskytu 

kalamitních škůdců a metod obrany proti jejich působení.  

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1 – nulová 

Podle názoru Ministerstva zemědělství nelze nulovou variantu akceptovat. Důsledky tohoto 

řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika a 2.2. Varianty věcného řešení. 

Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky: 

Tato varianta nepřináší z hlediska ochrany lesů žádné nové náklady, ale pouze zřetelné 

přínosy. Změna vyhlášky zahrnuje nové definování populační hustoty škůdců lesních porostů 

a v návaznosti na to také nové vymezení základních metod kontroly výskytu kalamitních škůdců 

a metod obrany proti jejich působení.  

Zcela nově je jako kategorie velkoplošného poškození lesů zavedena a definována kalamita 

regionálního a celostátního rozsahu, k jejímuž zvládnutí  lze v krajním případě využít nástrojů 

a metod krizového řízení.    

Hospodářské a administrativní dopady návrhu 

 

A. Dopady na vlastníky lesů 

Přijetí návrhu nebude mít žádné zásadní administrativní ani jiné dopady na vlastníky lesů, 

kterým nepřináší ani žádné nové povinnosti nebo omezení.  

B. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

Návrh vyhlášky nepřináší hospodářské nebo finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní 

veřejné rozpočty. 

 

4. Návrh řešení 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta 1 – nulová 

Podle názoru Ministerstva zemědělství nelze nulovou variantu využít. Důsledky tohoto řešení 

jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika a 2.2. Varianty věcného řešení. 
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Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 

Varianta 2 je jedinou možností, kterou lze relativně rychle dosáhnout potřebného zvýšení 

efektivnosti ochrany lesních porostů.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny nepřinášejí nové povinnosti, jejichž dodržování by muselo být vynucováno 

orgány státní správy lesů nebo jinými správními orgány. Vynucování právních předpisů na 

úseku lesního hospodářství je zajištěno zákonnými prostředky vyplývajícími z lesního zákona, 

tzn. především prováděním soustavného dozoru, případně pak ukládáním opatření nebo pokut 

podle lesního zákona.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost regulace bude vyhodnocována v rámci shromažďování a vyhodnocování údajů 

o opatřeních k ochraně lesa vydávaných příslušnými orgány státní správy lesů a při výkonu 

jejich standardní dozorové činnosti podle § 51 lesního zákona.  

Dále budou vyhodnocovány dopady v rámci komunikace se zájmovými sdruženími vlastníků 

lesů a s orgány České inspekce životního prostředí v rámci její působnosti v ochraně lesů. 

   

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vyhlášky byl konzultován s následujícími subjekty: 

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové 

Vojenské lesy a statky České republiky, s. p., Praha 

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady 

Orgány státní správy lesů (krajské úřady) 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 Ing. Petr Bureš, ŘO/Odbor HÚL a ochrany lesů, 221812817, petr.bures@mze.cz 

 Ing. Jiří Bílý, Ph. D., VO/Odbor HÚL a ochrany lesů, 221812272, jiri.bily@mze.cz 

 JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc, ref./Odbor HÚL a ochrany lesů, 221812381, 

jiri.stanek@mze.cz 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a vydává se 

v souladu se zmocňovacím ustanovením v lesním zákoně. 

Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 101/1996 Sb. nesouvisí s žádnými právními akty Evropské 

unie. 

Navrhovaná novela vyhlášky je tedy s předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie plně 

slučitelná. 

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými 

zásadami práva Evropské unie. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady navrhované právní úpravy a její dopady na životní prostředí. 

Hodnocení hospodářských a finančních dopadů návrhu vyhlášky je uvedeno v předchozích 

částech odůvodnění návrhu novely vyhlášky. 

Návrh novely vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, dopady 

v sociální oblasti, ve vztahu k zákazu diskriminace. Nemá rovněž  žádné dopady na bezpečnost 

a obranu státu.   

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá ani nepřináší žádné negativní dopady na 

podnikatelské prostředí. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. Za 

pozitivní dopad lze označit zvýšení efektivnosti ochrany lesů. 

 

 

 

II. Zvláštní část 
 

K čl. I. 

 

K bodu  1: 

Je navrhováno zpřesnění textu spočívající v tom, že namísto v dané souvislosti neurčitého 

výrazu „určují“ se použije jednoznačný výraz „provádějí“. 

 

K bodu 2: 

Nejnovější poznatky lesnického výzkumu i lesnické praxe vedou k tomu, že je třeba nově 

definovat stupně populační hustoty hmyzích škůdců lesních porostů. Současně je v nově 

navrženém textu objasněno, co se rozumí populační hustotou škůdce a generací škůdce 

s cílem přispět k pochopení obsahu vyhlášky zejména těmi vlastníky lesů, kteří nejsou 

odborně vzděláni. 
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K bodu 3: 

Výčet kalamitních hmyzích škůdců lesních porostů je třeba rozšířit o nový živočišný druh – 

lýkožrouta severského. Tento druh, který byl ještě před cca 10 lety považován v našich 

podmínkách za škůdce okrajového, se stal v posledních několika letech významným 

škůdcem smrkových lesních porostů oslabených suchem.  

 

K bodu 4: 

Navrhuje se zpřesnění textu tak, jak to odpovídá lesnické praxi, kde prvním a nejdůležitějším 

krokem musí být vždy zjišťování výskytu škůdce a snižování jeho populační hustoty dále ve 

vyhlášce uvedenými opatřeními.   

 

K bodu 5: 

Doplněním se sleduje zpřesnění textu, kterým má být zmíněný kalamitní stav odlišen od 

kalamitního stavu, ke kterému může lokálně dojít z jiných důvodů, např. v důsledku působení 

sněhu, námrazy apod.  

 

K bodu 6: 

Navrhuje se doplnění a zpřesnění textu, odpovídající změně právních předpisů, ke které 

došlo po vydání vyhlášky č. 101/1996 Sb., konkrétně zrušením předpisů uvedených 

v původní poznámce pod čarou č. 4 a odkazem na nové právní předpisy, upravujících 

používání přípravků na ochranu rostlin.  

 

K bodu 7: 

Po změně a doplnění odstavce 1 se dosavadní odstavec 2 v § 8 vyhlášky zrušuje. 

 

K bodu 8: 

Slovo „velkoplošné“ je třeba z textu dosavadního § 8 odst. 3 vyhlášky vypustit proto, že 

v praxi dochází k letecké aplikaci přípravků na ochranu lesních porostů stále častěji také na 

relativně malých plochách lesů, když právě takové zásahy nelze označit za velkoplošné. 

Mimoto zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje „leteckou aplikaci přípravků“ pouze obecně, kategorii „velkoplošné“ letecké aplikace 

zvlášť nedefinuje. 

 

K bodu 9: 

Rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů v několika krajích České republiky, k němuž 

došlo v roce 2017 dílem v důsledku mimořádného přemnožení podkorního dřevokazného 

hmyzu (kůrovců), dílem v důsledku opakovaných extrémních klimatických jevů (vichřic) 

v druhé polovině roku, má za následek takové škody na lesních porostech, které svým 

rozsahem a mírou poškození lesů přesahují možnosti jednotlivých vlastníků lesů takovou 

kalamitu zvládnout. To platí nejen o nestátních vlastnících lesů (občanech nebo obcích), ale 

i  o státním podniku Lesy České republiky, který hospodaří v převážné většině lesů, jež jsou 

ve vlastnictví státu. 
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Zkušenosti z praxe svědčí o tom, že popsané mimořádné kalamitní poškození lesních 

porostů, které lze označit za kalamitu regionálního, resp. až celostátního rozsahu, nelze již 

zvládnout ani běžnou činností orgánů státní správy lesů (obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a krajských úřadů). Proto se navrhuje, aby za takových okolností bylo ke 

zvládnutí kalamity možno využít opatření podle právních předpisů upravujících krizové řízení.    

 

K bodu 10: 

Změna přílohy č. 1 je vyvolána rozšířením výčtu kalamitních škůdců v § 3 odst. 1 vyhlášky. 

 

K bodu 11: 

Nový text přílohy č. 2 vyhlášky se týká pouze podkorního hmyzu, pro který je zaveden 

společné označení „lýkožrouti“, zatímco u zbývajících hmyzích škůdců (bekyně mniška, 

obaleč modřínový, ploskohřbetky) k žádné změně textu přílohy nedochází. Z důvodu 

přehlednosti je navrženo nové znění této přílohy.  

 

K čl. II – Účinnost: 
 

Navrhuje se, aby novela vyhlášky nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení, aby bylo možno 

podle ní co nejdříve postupovat při zvládání trvající mimořádné kalamitní situace v lesích. 
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