
V. 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů   

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo zemědělství 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte: 

Prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení. 

  
 

Implementace práva EU: NE  

2. Cíl návrhu zákona  
  
Provedení legislativních změn k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 
      Dopady na rozpočet Ministerstva zemědělství. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
      
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
      Zvýšené nároky na odbornost a na vlastní výkon činnosti odborného lesního hospodáře. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 
      Rozšíření působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jako orgánů státní správy lesů. 
3.5 Sociální dopady: Ne  
       
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
      
3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 
      Pozitivní zejména ve zvýšení kvality odborného dohledu nad hospodařením v lesích drobných 
          vlastníků a v úrovni ochrany lesů. 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

      

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ne 

      

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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ZÁVĚREČNÁ   ZPRÁVA  Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH 
ZÁSAD - RIA  
 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1. 1 Název 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
1. 2 Definice problému  
 
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 roku 2017 a na počátku roku 2018  opakovaně 
zasažena silnými vichřicemi, jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních 
porostů. 
Mimořádný rozsah nynější kalamity v lesích, která v mnoha regionech České republiky 
významně zhoršuje stav lesů jako základní, resp. nenahraditelné složky životního prostředí, 
vedl k tomu, že se kalamitou a jejími nynějšími i budoucími následky začala zabývat 
i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Po projednání nejprve v Zemědělském 
výboru a následně i v plénu Poslanecké sněmovny bylo těmito orgány Ministerstvo 
zemědělství vyzváno k urychlenému provedení legislativních změn k účinnému boji proti 
kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. 
Požadované provedení legislativních změn znamená na prvém místě změnu a doplnění 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a dále některých vyhlášek vydaných k jeho provedení.  
 
 
1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
 
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), nabyl 
účinnosti dnem 1. ledna 1996. Od té doby byl lesní zákon již více než 20x z různých důvodů 
a v různých souvislostech novelizován. Novely však nepřinesly vyřešení všech nedostatků, 
které se od doby účinnosti zákona navršily. 
Zkušenosti praxe poslední doby a poznatky orgánů státní správy lesů na všech úrovních 
včetně České inspekce životního prostředí i zájmových sdružení vlastníků lesů apod., svědčí 
jednoznačně o tom, že je v zájmu lesů a lesního hospodářství nečekat na komplexnější 
novelu lesního zákona. S ohledem na naléhavost problému je třeba lesní zákon novelizovat 
dílčím způsobem a pokusit se tak odstranit alespoň ty nejpalčivější problémy, s nimiž se 
praxe v současné době potýká. 
Některé ze zmíněných problémů se v praxi výrazně projevily zejména v souvislosti 
s rozsáhlou kalamitou, která v současné době zasáhla lesy na velké části území České 
republiky. K jejich odstranění je nezbytná urychlená dílčí novelizace lesního zákona podle 
předloženého návrhu. 
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1. 4 Identifikace dotčených subjektů 
  
Dotčenými subjekty jsou: 
 

− Ministerstvo zemědělství 
− Ministerstvo životního prostředí 
− krajské úřady 
− obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
− Vojenský lesní úřad 
− správy národních parků 
− Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
− vlastníci lesů (fyzické a právnické osoby, včetně státu, obcí a církevních subjektů) 
− odborní lesní hospodáři  

 
 
1. 5 Popis cílového stavu 
 
Je třeba, aby lesní zákon vytvořil předpoklady pro zvládnutí nynější rozsáhlé kalamity 
v lesích a pro co nejúplnější odstranění jejích následků. Má se tak stát zejména zpřesněním 
působnosti orgánů státní správy lesů na úseku ochrany lesů, zdůrazněním významu činnosti 
a odpovědnosti odborných lesních hospodářů, kteří mají být garanty správného hospodaření 
v lesích zejména drobných nestátních vlastníků (fyzických osob a obcí) a rozšířením 
možností použití reprodukčního materiálu lesních dřevin, kterého bude v nejbližších několika 
letech třeba k zalesnění rozsáhlých kalamitních holin.     
 
 
1. 6 Zhodnocení rizika 
  
V případě zachování současného stavu by nedošlo k potřebnému zefektivnění činnosti 
orgánů státní správy lesů, zejména pokud jde o ochranu lesů. Zůstal by zachován neutěšený 
stav na úseku odborné péče a poradenství, které mají v lesích drobných vlastníků 
zabezpečovat odborní lesní hospodáři, jejichž činnost hradí stát. Nebyly by vytvořeny 
předpoklady pro zabezpečení dostatečného množství reprodukčního materiálu lesních 
dřevin, potřebného pro zalesnění kalamitních holin v nejbližších cca pěti letech.  
 
 
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 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, a bylo 
zřejmé, že identifikované problémy je možné provést pouze touto formou.  
Rovněž tak promítnutí zkušeností z aplikační praxe zákona č. 289/1995 Sb. je možné pouze 
formou novely tohoto zákona. 
Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou uvedeny níže, přestože tuto variantu nelze 
akceptovat. 
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2. 2 Varianty věcného řešení 
 
2.2.1 Varianta 1 (nulová) 
 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu zákona, což by fakticky znamenalo, že 
Ministerstvo zemědělství nesplnilo úkol, který mu byl uložen Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky.   
 
 
2.2.2 Varianta 2 (příprava novely zákona) 
 
Podle této varianty se předpokládá příprava a předložení návrhu novely nyní platného 
zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, který by měl mimo jiné vytvořit právní předpoklady 
pro urychlené a efektivní zastavení šíření a následné odstranění následků nynější kalamity 
v lesích na části území České republiky.  
Dále tato varianta přinese změnu ustanovení lesního zákona, která způsobují orgánům státní 
správy lesů problémy při jeho aplikaci v praxi.  
Novela lesního zákona je jedinou možností, jak tyto požadavky naplnit.  
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3. 1 Návrh zákona předpokládá určité finanční dopady na státní rozpočet, ne však na ostatní 
veřejné rozpočty. 
 
3. 2 Náklady  
 
V současné době a podle ustanovení § 37 odst. 7 lesního zákona hradí stát náklady na 
činnost odborného lesního hospodáře v lesích, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské 
osnovy, tedy v lesích drobných vlastníků do výměry 50 ha (§ 37 odst. 6 zákona). Tyto 
náklady činí cca 155 milionů Kč ročně. 
Po tom, co zákon stanoví podrobný výčet povinností odborných lesních hospodářů, jejichž 
činnost hradí stát, bude třeba náklady na činnost odborných lesních hospodářů přiměřeně 
navýšit. Předpokládá se navýšení na částku cca 195 milionů Kč ročně, a to formou zvýšení 
sazeb stanovených vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu 
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. 
Sazba, která se stanoví podle průměrných nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
a která nyní činí 1,20 Kč na hektar a den, bude navýšena na částku 1,50 Kč na hektar a den.   
Určité náklady si vyžádá také zavedení registru licencí. Také tyto jednorázové náklady, 
odhadované na částku nepřevyšující jeden milion Kč, budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva 
zemědělství.  
 
 
3. 3 Přínosy 
 
Podstatným přínosem návrhu zákona bude zefektivnění činnosti orgánů státní správy lesů 
(obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i krajských úřadů), a to zejména právním 
zakotvením možnosti použít opatření obecné povahy jako formu stanovení konkrétních 
povinností neurčitému okruhu adresátů. 
Za významný přínos je třeba označit také rozšíření a zkvalitnění odborné úrovně poradenské 
činnosti odborných lesních hospodářů ve vztahu k drobným vlastníkům lesů. 
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3. 4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Varianta 1 (nulová) – žádné náklady se nepředpokládají.  
 
Varianta 2 
 
Náklady budou hrazeny v rámci schváleného rozpočtu Ministerstva zemědělství.  
Přínosy nelze jednoznačně finančně vyjádřit, lze však konstatovat, že prvořadým přínosem 
bude zejména zefektivnění ochrany lesů, zkvalitnění činnosti odborných lesních hospodářů 
a s tím spojená vyšší úroveň hospodaření v lesích drobných vlastníků a v neposlední řadě 
také jednoznačně vyjádřená možnost využití opatření obecné povahy jako právní formy 
rozhodování orgánů státní správy lesů tam, kde to v praxi vzhledem k povaze věci znamená 
prakticky jediné efektivní řešení.      
   
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je pouze varianta 2, tedy předložení návrhu novely 
zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, protože jako jediná umožňuje splnění úkolu, 
uloženého Ministerstvu zemědělství Poslaneckou sněmovnou, a dosažení cílového stavu. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování  
 
Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno samotným zákonem 
č. 289/1995 Sb. a jeho aplikací v praxi orgánů státní správy lesů.  
  
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti regulace, kterou přinese novelizovaný lesní zákon, bude prováděn 
v úzké spolupráci s  orgány státní správy lesů a se všemi vlastníky lesů, resp. subjekty, které 
je zastupují (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice), s Českou 
komorou odborných lesních hospodářů apod.  
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh zákona byl v průběhu přípravy konzultován s 
 
 - orgány státní správy lesů, se kterými byly projednány zejména jejich dosavadní zkušenosti  
   z aplikace zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, 
 
 - se zástupci státního podniku Lesy České republiky,  
 
 - zájmovými sdruženími vlastníků lesů, 
 
-  lesnickými  fakultami České zemědělské univerzity v Praze a Mendelevovy univerzity 
   v  Brně 
 
 - Českou komorou odborných lesních hospodářů a 
 
 - Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. 
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