
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 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. 
 

Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Jiřího Milka, čj.14632/2018-MZE-12152 ze dne 15.3.2018, s termínem dodání stanovisek do 22.3. 2018 na základě výjimky 
ministra spravedlnosti a předsedy  Legislativní rady vlády ze dne  13. března 2018 č.j. 8790/2018 – OVL  se lhůtou k uplatnění připomínek do  
5 pracovních dnů ode dne vložení návrhu vyhlášky do knihovny eKlep, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy K čl. II - Účinnost: 
S ohledem na čl. 53 odst. 1 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme ve zvláštní části odůvodnění explicitně uvést, 
že stanovení počátku nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
vyžaduje v daném případě naléhavý obecný zájem, který 
zároveň doporučujeme blíže specifikovat. 
K odůvodnění: 
Upozorňujeme, že dle požadavků legislativních pravidel 
vlády je třeba závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) uvádět jako 
samostatnou část materiálu. Při vypracování obecné části 
odůvodnění je dále nutné zohlednit požadavky čl. 14 
legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text doplněn. 
 
 
 

Ministerstvo financí 1. K bodu 8: Doporučujeme nenormativní odkaz v § 8 odst. 
2 nahradit odkazem normativním, tj. slova „zvláštních 
předpisů“ nahradit slovy „zákona upravujícího 
rostlinolékařskou péči“. 
 
2. K odůvodnění, obecné části: Podle Platného znění 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
nemá být RIA součástí odůvodnění vyhlášky, nýbrž 
v odůvodnění mají být uvedena pouze stručná shrnutí. 
Je nutno tento obsah RIA zpracovat jako samostatnou 
součást návrhu vyhlášky. Naopak je nutno zapracovat do 

Neakceptováno. Text ponechán. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text doplněn. 
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obsahu obecné části odůvodnění náležitosti uvedené v čl. 
16 odst. 4 (resp. čl. 14 odst. 1) LPV.  

3. K příloze č. 2: Všechny latinské názvy hmyzích škůdců 
doporučujeme označit kurzívou.   

 
 
Neakceptováno. Text ponechán. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje, aby se 
předkladatel v předkládací zprávě zabýval dopady 
ustanovení § 8a odst. (2) předmětného návrhu novely 
vyhlášky na ochranu oblastí NATURA 2000 a náležitě 
vysvětlil, zda nemůže dojít ke konfliktu s předpisy EU v této 
oblasti. 

Vysvětleno. Jakýkoli dopad do soustavy oblastí 
NATURA 2000 (evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti), chráněné podle zákona č. 114/1992 
Sb., je předloženým návrhem vyhlášky zcela 
vyloučen. 

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 4 – k § 4 odst. 1: 
 Dáváme na zvážení, zda by jedním z opatření, která 
snižují populační hustotu škůdců, neměla být i určitá 
prevence při zakládání nových porostů či udržování porostů 
stávajících. Domníváme se, že by při vysazování, údržbě a 
obnově lesů měla být zvažována i druhová skladba 
vysazovaných stromů. 
K čl. I bodu 9 – k § 8a: 
 Ustanovení je věnováno kalamitě regionálního a 
celostátního významu. Za účelem jednoznačnosti 
doporučujeme vymezit zvlášť kalamitu regionálního rozsahu 
a kalamitu celostátního významu, neboť z předložené 
definice není zřejmé, kdy se kalamita regionální stává 
kalamitou celostátní. 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 2: 
 Doporučujeme v případě lýkožrouta severského 
doplnit základní metody jeho zjišťování o ochrany proti 
němu jako je tomu v případě lýkožrouta smrkového. 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 1: 
 V souladu s čl. 45 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme nově doplňovaný odkaz na přílohu č. 2 
uvést v následující podobě: „podle přílohy č. 2 k této 
vyhlášce“. 

 
 
Vysvětleno. Návrh ponechán v podobě, jak byl 
rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text tohoto ustanovení ponechán 
s tím, že je použita spojka nebo. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text celé přílohy 2 upraven.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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K čl. I bodu 8 – k § 8 odst. 2: 
 V předmětném ustanovení je užito nenormativního 
odkazu. Upozorňujeme, že v souladu se současnou 
legislativní technikou je užití nenormativního odkazu, který 
má vždy pouze informativní hodnotu, zpravidla vyjadřováno 
obratem „jiný právní předpis“. Doporučujeme tedy odkaz 
upravit a současně v něm zohlednit, že je odkazováno 
pouze na jeden právní předpis. 
 
K čl. I bodu 10 – k příloze č. 1: 
 Dáváme na zvážení, zda by tabulka v příloze č. 1 
neměla být doplněna o část věnovanou mimořádně 
kalamitnímu výskytu, o němž se hovoří v příloze č. 2.  
 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 2: 

1. V tabulce pojednávající o lýkožroutech navrhujeme 
v definicích základního a zvýšeného stavu odstranit 
nadbytečné čárky za slovy „smrkových porostů“. 

2. V části věnované obaleči modřínovému a 
ploskohřbetkám na smrku dále navrhujeme slovo 
„vykladených“ nahradit slovem „nakladených“. 

K úvodní větě: 
 Podle obvyklé legislativní praxe nebývají úvodní věty 
prováděcích právních předpisů měněny, neboť se jedná o 
nenormativní pasáže. Navrhujeme úvodní větu uvést  
ve stávajícím znění, tj. ponechat v ní i odkaz na zmocňovací 
ustanovení obsažené v § 38 odst. 7 zákona o lesích. 
K číslovkám: 
 Doporučujeme v celém návrhu sjednotit odkazy na 
číslovky, kdy někdy je na plochu vyjadřovanou v ha 
odkazováno slovně, jindy pak číselně. 
K odůvodnění: 
 Doporučujeme obecnou část odůvodnění návrhu 
doplnit ve smyslu čl. 16 odst. 4  
ve spojení s čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel vlády o 
chybějící obligatorní náležitosti. 

 
Neakceptováno. V ostatních částech vyhlášky je 
používán obrat „zvláštní právní předpis“. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text přílohy č. 1 upraven jinak. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text celé přílohy č. 2 upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text úvodní věty  s ohledem na 
obsah novely ponechán. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text odůvodnění doplněn. 
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Ministerstvo životního 
prostředí 

1. Nesouhlasíme s celým zněním § 8a 
 
Celé ustanovení je zcela mimo zmocnění dané § 32, odst. 
10 LZ, podle kterého mají být stanoveny pouze podrobnosti 
o opatřeních k ochraně lesa, ochrana lesa je pak definována 
v § 2, písm. e) LZ, opatření pak v § 32.  
Vzhledem k tomu, že chybí stanovení jakékoliv kompetence, 
není jasné, kdo rozhoduje o tom, „že rozsah poškození 
přesahuje možnosti jednotlivých vlastníků…“ (vlastník?, 
orgán SSL?, kdo v případě celostátního rozsahu?). 
Ustanovení je tedy pouze deklaratorní, odst. 2 je navíc 
prakticky duplicitní k zákonu 240/2000 Sb., krizového 
zákona (částečně je opsán text z § 3, odst. 1 tohoto 
zákona). I bez § 8a by bylo možné použít ustanovení 
zákona 240/2000 Sb., pokud by bylo odůvodněno, že 
nastalo odpovídající ohrožení majetku či životního prostředí 
(§ 3, odst. 1 tohoto zákona).  
 
V DZ není uveden postup, jak by ochrana lesa v případě 
stavu nebezpečí probíhala, zda na základě nařízení 
hejtmana podle § 14, odst. 4, písm.) b zákona č. 240/2000 
Sb.?  

 
Lze předpokládat, že cílem konstrukce § 8a je urychlení 
asanačních prací ve státních lesích mimo režim veřejných 
zakázek (což lze v některých situacích pochopit), 
nadbytečná duplicita k zákonu č. 240/2000 Sb. však není 
rozhodně vhodným řešením.     
 
V § 8a, odst. 1 je navíc zcela chybně operováno s pojmy. 
Kůrovcovou kalamitou nedojde v žádném případě ke zničení 
lesních porostů (ani ve smyslu fungování lesního 
ekosystému, ani ve smyslu definice lesa podle § 2, písm. a) 
LZ) a není tak nutné řešit jejich zachování.  
 
2. Požadujeme ujasnění a sjednocení pojmů napadený 
strom (§ 4, odst. 1) a kůrovcový strom (příloha č. 2). Není 

Vysvětleno. Jestliže je v mezích zmocnění 
definování základního, zvýšeného a kalamitního 
stavu škůdce (§ 2 odst. 2), pak je v mezích 
zmocnění i definování kalamity regionálního 
a celostátního rozsahu. 
 
Rozhodování o tom, že „rozsah poškození 
přesahuje možnosti jednotlivých vlastníků“ bude 
příslušet orgánům státní správy lesů v mezích 
jejich kompetencí podle § 48a a § 49 lesního 
zákona. 
Ano, ustanovení § 8a je deklaratorní a jeho 
účelem je právním předpisem výslovně stanovit, 
že rozsáhlá (regionální nebo celostátní) kalamita 
v lesích je, resp. může být důvodem k vyhlášení 
stavu nebezpečí podle § 3 zák. č. 240/2000 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Akceptováno. Vzhledem k systému 
hospodaření v lesích s právem hospodaření Lesů 
ČR, s. p., je vyhlášení stavu nebezpečí jednou z 
cest, jak dosáhnout rychlého a efektivního 
zpracování rozsáhlých kalamit v lesích (viz § 29 
písm. c/ zák. č. 134/2016 Sb.). 
Je pravda, že žádná kalamita nevede k totálnímu 
zničení lesa jako ekosystému. Proto bude v § 8a 
odst. 1 slovo „zničení“ nahrazeno slovem 
„rozvrácení“. 
 
 
Vysvětleno. „Napadený strom“ je strom napadený 
hmyzím škůdcem, kterým nemusí být vždy jen 
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jasné, zda se zpracovávat podle § 4, odst. 1 vztahuje 
skutečně na všechny napadené (tedy i již opuštěné) stromy, 
či pouze na stromy kůrovcové (tedy napadené a dosud 
neopuštěné) ve smyslu přílohy č. 2.  
 
 
 
3. Požadujeme specifikovat, co znamená termín „odstranění 
škod“ uvedený v § 4, odst. 2. Za škodu lze považovat i 
vzniklou neaktivní souši, jejíž těžbu však je možné podle 
přílohy č. 2 odložit a neměla by být zařazena mezi 
povinnosti vlastníka.  
 
4. V příloze č. 1 (Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů) 
požadujeme nahradit termín „ošetřeno“ termínem 
„asanováno“ tak, aby bylo patrné, že se nejedná pouze o 
chemickou asanaci s využitím insekticidů.       
 
5. V příloze č. 2 je u lýkožrouta smrkového uvedeno, že 
„podle místních podmínek a s ohledem na zajištění 
primárního cíle lze počty odchytových zařízení snížit až na 
úroveň minimálně požadovanou v základním stavu pro 
zajištění kontroly – využití tohoto postupu lze uplatnit v 
případě, kdy je dosaženo úrovně mimořádného kalamitního 
stavu“. Požadujeme využití této možnosti (snížení počtu 
odchytových zařízení) i pro kalamitní a zvýšený stav. Majitel 
lesa (resp. lesnický personál) by měl mít povinnost 
celoročně sledovat výskyt tzv. kůrovcových stromů a včasně 
je asanovat, příp. mít připravena kontrolní zařízení. V 
případě zvýšeného (a kalamitního) stavu instalace lapačů a 
kácení dalších lapáků a kontroly odchytových zařízení 
zabírá lesníkům mnoho času na úkor vlastního vyhledávání, 
zadávání a kontroly prací souvisejících s asanací. Kácení 
dalších lapáků a jejich asanace blokuje dodavatelské 
kapacity a může také zvyšovat nabídku dříví na trhu, čímž 
sekundárně brání nejefektivnějšímu způsobu asanace 
včasným odvozem dříví k odběrateli. Příprava dalších 

kůrovec. „Kůrovcový strom“ je strom napadený 
podkorním škůdcem (některým z druhů kůrovců 
uvedených v příloze č. 2). 
Obecně platí, že každý strom, který je napadený 
škůdcem, je stromem nemocným a v důsledku 
toho i suchým, a jako takový musí být přednostně 
zpracován v rámci nahodilé těžby.  
Akceptováno. Slova „k odstranění škod“ budou 
vzhledem ke své neurčitosti z § 4 odst. 2 
vypuštěna. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text přílohy č. 2 upraven. 
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odchytových zařízení tak paradoxně brání naplnění 
primárního cíle, kterým je dle přílohy č. 2 vyhlášky „aktivní 
vyhledávání stromů napadených lýkožrouty a jejich plynulý 
odvoz ke zpracování“. 
 
6. V příloze č. 2 na str. 14 požadujeme upravit definici 
„včasné a účinné asanace“ i o nejefektivnější nástroj, kterým 
je včasný odvoz kůrovcového dříví odběratelům a jeho 
včasné zpracování. 
 
 
7. Požadujeme sjednotit a provázat používání termínů 
škůdce (např. § 2 odst. 2, § 2 odst. 3, § 4 odst. 1, § 4 odst. 
3, příloha č. 2 poslední odstavec) a kalamitní škůdce (§ 2 
odst. 4, § 2 odst. 5, § 3). Z návrhu není např. patrné, jaká 
opatření má vlastník lesa činit ve vztahu ke škůdcům, které 
se dostaly do kalamitního stavu a přitom nejsou zařazeny 
mezi kalamitní škůdce podle § 3 odst. 1. 
 
8. V příloze č. 2 požadujeme terminologicky sjednotit definici 
kůrovcového dříví na str. 13, mezi které jsou počítány i 
„zbytky dřeva“, které jsou napadeny lýkožrouty a umožňují 
jim dokončit vývoj až do stadia brouka a termínem „těžební 
zbytky“, používaným na str. 16 tak, aby mezi kůrovcové dříví 
byla zařazována veškerá lýkožrouty napadená hmota.  
 
9. V důvodové zprávě požadujeme vypustit z posledního 
odstavce části 1.6. „Zhodnocení rizika“ text „s výjimkou lesů 
na území národních parků“, který je zavádějící, neboť 
platnost novelizovaného právního předpisu se vztahuje i na 
lesy na území národních parků. 
 
10. V důvodové zprávě je uvedeno, že přijetí návrhu 
nepřináší nové povinnosti nebo omezení pro vlastníky lesů 
ani finanční dopady na státní rozpočet či veřejné rozpočty.  
 
Toto tvrzení je nepravdivé, pro vlastníky je mimo jiné 

 
 
 
 
 
Vysvětleno. Odvoz kůrovcového dříví není formou 
asanace. Zkušenosti praxe navíc dokazují, že 
odvozem mechanicky nebo chemicky 
neasanovaného kůrovcového dříví z lesů byl 
kůrovec „rozvážen“ a docházelo tak k jeho dalšímu 
šíření. 
Pokud dojde ke kalamitnímu výskytu škůdce, který 
není zařazen mezi kalamitní škůdce (§ 3 odst. 1), 
je vlastník lesa povinen postupovat podle § 32 
odst. 1 lesního zákona a orgán státní správy lesů 
může nařídit opatření podle § 32 odst. 2 lesního 
zákona  jako by šlo o kalamitního škůdce. 
 
 
Akceptováno. Ano, v obou případech bude použit 
pojem „zbytky dřeva po těžbě“. 
  
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Pro vlastníka lesa žádné nové 
náklady nevzniknou. Lýkožrout severský byl 
škůdcem lesních porostů už dříve a k jeho 
zařazení mezi kalamitní škůdce vede pouze jeho 
mimořádné (byť regionální) rozšíření v posledních 
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definován nový kalamitní škůdce (lýkožrout severský), dále 
se mění stanovení počtu odchytových zařízení v případě 
zvýšeného a kalamitního stavu lýkožrouta smrkového. To je 
jednoznačně nová povinnost pro vlastníky lesů, která 
přinese finanční i administrativní dopady, stejně jako dopady 
na veřejné rozpočty (zvýšení nákladů na kontrolu 
prováděných opatření). 
 
Požadujeme doplnění důvodové zprávy ve smyslu 
připomínky. 
Kontaktními osobami pro vypořádání připomínek MŽP 
jsou Ing. Mgr. Martin Bílý (martin.bily@mzp.cz, tel.: 267 
122 474), odbor zvláštní územní ochrany přírody a 
krajiny, a Ing. Tomáš Staněk, CSc. 
(tomas.stanek@mzp.cz  tel. 267 122 042), odbor zvláštní 
územní ochrany přírody a krajiny. 

cca třech letech. Počty odchytových zařízení se 
sice mění, ale celkově se nezvyšují, spíše naopak. 
Rovněž nebudou žádné zvýšené náklady na 
veřejné rozpočty, protože počet a intenzita kontrol 
prováděných opatření ze strany orgánů státní 
správy lesů se v souvislosti se změnou vyhlášky 
nezmění.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo obrany 1. K § 8a odst. 1 

Uvedený odstavec navrhujeme v následujícím znění: 

„Kalamitou regionálního a celostátního rozsahu je poškození 

nebo zničení lesních porostů způsobené abiotickými nebo 

biotickými činiteli v takovém rozsahu, jenž znemožňuje 

z objektivních důvodů vlastníkům lesa včasnou a efektivní 

redukci populace škůdce, způsobující tento stav a ohrožuje 

tak zachování lesních porostů v regionálním nebo 

celostátním měřítku.“. 

Odůvodnění: Jde o zpřesnění textu v návaznosti na obsah 

problematiky upravované vyhláškou. 

Tato připomínka je doporučující. 

2. K příloze č. 2  návrhu vyhlášky 

1. Uvedený název přílohy č. 2 navrhujeme v následujícím 

znění: „Základní, zvýšený, kalamitní a mimořádný kalamitní 

stav hmyzích škůdců a metody kontroly a ochrany proti 

škůdcům“. 

Odůvodnění: Uvedený název přílohy č. 2 je doplněn slovy 

 
Vysvětleno.  Text ponechán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vypořádáno úpravou textu přílohy 
č. 2, kde se již výraz „mimořádný kalamitní stav“ 
nevyskytuje. 
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„mimořádný kalamitní stav“ za účelem sjednocení textu 

názvu přílohy s jejím obsahem. 

Tato připomínka je doporučující. 

2. Uvedenou definici kalamitního stavu navrhujeme 

v následujícím znění: „Kalamitní stav je takový stav 

lýkožroutů, kdy objem kůrovcového dříví z předchozího roku 

v průměru překročil 5 m3 na 5 ha smrkových porostů a 

způsobuje rozsáhlá poškození lesních porostů na stěnách 

nebo vznik ohnisek uvnitř lesních porostů až po plošné 

napadení lesních porostů.“ 

Odůvodnění: Navrhovaná definice kalamitního stavu 

postrádá taxativní stanovení tohoto stavu, oproti navrhované 

definici základního, zvýšeného a mimořádného kalamitního 

stavu. 

Tato připomínka je doporučující. 

3. Navrhujeme u definice mimořádného kalamitního stavu 

slova „3 m3 na jeden ha“ nahradit slovy „15 m3 na 5 ha“. 

Odůvodnění: U stavu základního, zvýšeného a kalamitního 

je použita základna pro stanovení tohoto stavu ve výši 5 ha, 

u mimořádného kalamitního stavu 1 ha. Je potřebné jejich 

ujednocení. 

Tato připomínka je doporučující. 

4. Navrhujeme samostatně popsat způsob kontroly a 

ochrany při mimořádném kalamitním stavu, který je novelou 

vyhlášky nově stanoven a definován. 

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že vyhláškou je 
nově stanoven a definován mimořádný kalamitní stav, je 
potřebné v příloze č. 2 také popsat způsob kontroly a 
ochrany při něm. 

Tato připomínka je doporučující. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vypořádáno úpravou textu přílohy 
č. 2, kde se již výraz „mimořádný kalamitní stav“ 
nevyskytuje. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vypořádáno úpravou textu přílohy 
č. 2, kde se již výraz „mimořádný kalamitní stav“ 
nevyskytuje. 
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Pardubický kraj k § 2 odst. 3 vyhlášky č. 101/1996 Sb.  
Navrhujeme nové znění odstavce: „O výskytu škůdců, 
jejichž populační hustota při zvýšeném stavu hrozí vznikem 
kalamitního výskytu, informuje vlastník lesa písemně orgán 
státní správy lesů.“ 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, jakou formou vlastník informuje o výskytu 
škůdců, proto je k doplnění navrhováno doplnění slova 
„písemně“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
k § 2 odst. 5 vyhlášky č. 101/1996 Sb.  
Navrhujeme doplnit kam a do jakého data má být roční 
hlášení předáno. 
Odůvodnění: 
U povinnosti vlastníků lesa hospodařících dle LHP provádět 
sumarizaci škod a výskytu kalamitních škůdců není zřejmé, 
zda tuto sumarizaci (tj. roční hlášení o výskytu škodlivých 
činitelů) má vlastník lesa vést jen pro svou potřebu nebo 
někam předat. V případě záměru zákonodárce, aby vlastník 
sumarizaci předal, chybí konkretizace, kam a do jakého data 
má být toto roční hlášení předáno.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
k § 8a odst. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb.  
Navrhujeme zrušit poznámku pod čarou a doplnit na konec 
odstavce tuto větu: „Opatřeními se rozumí organizační nebo 
technické opatření určené k řešení krizové situace a 
odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se 
zasahuje do práv a povinností osob“ například zákon č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
souvisejících zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru je stávající poznámka pod čarou málo 
konkrétní. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Úpravou názvu přílohy č. 1 je tato 
připomínka vypořádána – evidence podle přílohy 
nebude nikam odesílána a bude sloužit zejména 
pro účely kontrol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text tohoto 
ustanovení s drobnými úpravami ponechán 
v podobě, jak byl poslán do mezirezortního 
připomínkového řízení.  
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k příloze č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., strana první 
Ve větě „Počty aplikovaných odchytových zařízení vychází z 
kalamitního základu, což je objem včas zpracovaného 
kůrovcového dříví (v m3) za období od 1. 8. do 31. 3. 
následujícího roku).“ navrhujeme zrušit závorku na konci 
věty. 
Odůvodnění: 
Chybí začátek závorky, věta je nesrozumitelná. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
k příloze č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., strana druhá 
Navrhujeme vypustit větu: „K takto určenému počtu se přidá 
jedno odchytové zařízení na každý započatý 1 m3 
kůrovcového dříví, který je lýkožroutem nově částečně nebo 
zcela opuštěn.“ 
Odůvodnění: 
Hodnota počtu započatých m3 kůrovcového dříví, který je 
lýkožroutem nově částečně nebo zcela opuštěn, je v praxi 
velmi těžko zjistitelná. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
K celé vyhlášce č. 101/1996 Sb. 
Doporučujeme v celém textu vyhlášky sladit označení 

termínů: např. v § 4 odst. 3 jsou termíny pro zpracování a 

asanování atraktivního dřeva uvedeny ve tvaru pořadové 

číslo dne (číslovka) a název měsíce (31. března, 31. května, 

30. června), ale v textu přílohy č. 2 jsou v části „Základní 

metody kontroly a ochrany“ ve třetím odstavci poslední větě 

termíny uvedeny ve tvaru pořadové číslo dne a pořadové 

číslo měsíce (od 1. 8. do 31. 3.). 

Tato připomínka je doporučující. 
Kontaktní osobou oprávněnou k vypořádání zásadních 
připomínek je Ing. Martin Vlasák,             e-mail: 
martin.vlasak@pardubickykraj.cz, tel.: 466 026 464. 
 

 
Akceptováno.  Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text ponechán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text sjednocen.  
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Olomoucký kraj 1) K čl. I bodu 4:  

Za navrhované znění ustanovení § 4 odst. 1 požadujeme 
doplnit následující text: „Odstraňováním materiálu 
vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců není, pro 
potřeby této vyhlášky, odvoz dříví napadeného hmyzími 
škůdci z lesa ani skladování tohoto dříví na vlastních 
nebo cizích pozemcích bez provedené účinné asanace.“   

Zdůvodnění: 

K návrhu doplnění § 4 odst. 1 vyhlášky nás vede 
skutečnost, že tzv. „asanace odvozem“ preferovaná v letech 
2013 – 2016 nejen, že nesnížila rozšíření hmyzích škůdců 
na jehličnatých porostech, ale ještě vývoj nepříznivého 
stavu v ochraně jehličnatých porostů v horských a 
podhorských částech Olomouckého kraje urychlila. 

Připomínky uvedené v bodu 1) stanoviska považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 

 
2) K čl. I bodu 10: 

Do tabulky tvořící přílohu č. 1 vyhlášky navrhujeme doplnit 
řádek se slovy „Lýkohub jasanový“ „Kód 118“. 

Zdůvodnění: 

 K doplnění tabulky o název škůdce jasanů a obecně 
listnatých dřevin „lýkohub jasanový“ nás vede snaha 
upozornit na situaci porostů jasanu v lužních lesích 
nížinných oblastí Olomouckého kraje, která je 
nepříznivá a stále se zhoršuje. V případě akceptace této 
připomínky je nutné rozšířit o tohoto hmyzího škůdce i 
přílohu č. 2 vyhlášky.  

Připomínky uvedené v bodu 2) stanoviska považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 
 

Akceptováno. Připomínce bylo vyhověno 
doplněním textu v příloze č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Lýkohub jasanový není 
v celostátním měřítku kalamitním škůdcem lesních 
porostů. 
Pokud se lokálně tento škůdce rozšíří do 
zvýšeného nebo až kalamitního stavu, je 
povinností vlastníka lesa a orgánů státní správy 
lesů činit opatření podle § 32 odst. 1 a 2 lesního 
zákona bez ohledu na to, zda je nebo není tento 
škůdce uveden ve vyhlášce mezi kalamitními 
škůdci (§ 3 odst. 1).  
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Liberecký kraj 1) Vyhláška je nesystematicky sestavena. Většina 
ustanovení § 2 a § 3 by měla být uvedena až pod § 4, 
který je nazván „Ochrana před hmyzími škůdci“. Není to 
však na závadu použitelnosti vyhlášky. 

2) Nejasná resp. kontroverzní definice pomu „kůrovcové 
dříví“.  
Vyhláška pracuje mj. s pojmy kůrovcové dříví a 
kůrovcový strom. Dle definice kůrovcového dříví v příloze 
č. 2 vyhlášky není kůrovcovým dřívím opuštěná 
kůrovcová souš. To však neodpovídá využití tohoto 
pojmu pro účely stanovení stavu výskytu škodlivého 
činitele a stanovení rozsahu ochranných opatření.  

3) Nejasná závaznost opatření. 
Není zcela zřejmé, zda postupy ochrany lesa dle přílohy 
č. 2 jsou závazné. Jedná se o velmi náročné povinnosti, 
které by byly nově ustanoveny, a znamenaly by značný 
zásah do stávající praxe. Liberecký kraj má pochybnosti, 
zda toto může být stanovenou přílohou vyhlášky. 
Znamenalo by to nově, že použití lapáků a lapačů je pro 
vlastníky lesa povinné, a to dokonce v kvantifikovaném 
množství? Znamenalo by to, že asanaci kůrovcových 
stromů je vždy povinnost provést mechanicky či 
chemicky, a dosud běžně uplatňovaný odvoz z lesa bez 
následné asanace není možný? Liberecký kraj zde 
nezpochybňuje potřebu takových změn, ale je názoru, že 
takto výrazné povinnosti by měly být stanoveny 
jednoznačně a zákonem. 

4) Příloha 2 vyhl., odstavec „Lýkožrout smrkový“. 
Liberecký kraj má za to, že hranice 20% podílu smrku, 
pro zahrnutí mezi porosty pro sledování výskytu a 
výpočet ochranných opatření, je příliš nízká. 
V porostech s podílem smrku pod 50% se škodliví činitelé 
šíří podstatně pomaleji, a úhyn smrků nemá, kromě 
znehodnocení porostní zásoby, žádné výrazné následky. 
Mezery po uhynulých smrcích jsou velmi rychle a účinně 
zaplněny rozpínavostí a větvením ostatních dřevin.  

 
 
 
 
Vysvětleno. Pojem „kůrovcové dříví“ je obsahově 
širší než pojem „kůrovcový strom“. 
„Opuštěná kůrovcová souš“, tedy strom napadený 
lýkožrouty, ze kterého lýkožrouti již vylétli, a strom 
následně uschl, je také kůrovcovým dřívím.  
 
 
 
Vysvětleno. Příloha je součástí textu vyhlášky a 
jako taková je závazná. 
 
 
 
 
 
Odvoz kůrovcového dříví není formou asanace. To 
však neznamená, že ho nelze odvézt, zejména 
pokud je v konkrétním případě zaručeno, že 
k asanaci dojde bezprostředně po odvezení dřeva 
z lesa a že odvozem nedojde k „rozvážení“ 
kůrovce do dalších lokalit. 
 
 
 
Neakceptováno. Text ponechán. 
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Jihomoravský kraj K bodu 11. - Příloha č. 2:  
Navrhujeme upřesnit pojem „smrkový porost. 

Odůvodnění: 
V definici základního stavu, zvýšeného stavu, kalamitního 
stavu a mimořádného kalamitního stavu lýkožroutů je účelné 
upřesnit pojem „smrkový porost“ ve vazbě na míru 
zastoupení smrku v porostu, tak jak je např. blíže 
definováno v kapitole „Základní metody a kontroly ochrany“. 
Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je Ing. František 
Havíř, vedoucí odboru životního prostředí, e-mail: 

havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 571. 
 

Akceptováno. Ano, v příloze č. 2 byl pojem 
„smrkový porost“ nahrazen pojmem „lesní porost 
s výskytem smrku“. 
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