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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích se poskytují na základě § 46 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 
se poskytují na základě § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“). Pravidla pro poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou stanovena nařízením vlády 
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“). Roční objem finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
poskytnutých Ministerstvem zemědělství v roce 2017 činil 341 mil. Kč a roční objem finančních 
příspěvků na vybrané myslivecké činnosti poskytnutých Ministerstvem zemědělství v roce 2017 
činil 13 mil. Kč. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dále poskytuje ve vojenských lesích 
Ministerstvo obrany (v roce 2017 v objemu 1 mil. Kč) a v lesích na území národních parků 
a jejich ochranných pásem poskytuje Ministerstvo životního prostředí (v roce 2017 v objemu 3 
mil. Kč). 

 
Současný rozsah finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 

myslivecké činnosti platí od roku 2016, kdy novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. jako 
poskytovatel finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření 
v lesích a finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 
bylo pro ostatní lesy (lesy, které nejsou lesy vojenskými ani lesy na území národních parků 
a jejich ochranných pásem) ustanoveno Ministerstvo zemědělství. Důvodem pro změnu 
poskytovatele těchto dvou finančních příspěvků byl pokles objemu vyplacených finančních 
příspěvků v době, kdy jejich poskytovatelem byly kraje (z 256 mil. Kč v roce 2005 pokles o 47 % 
na 136 mil. Kč v roce 2015). V současné době jsou finanční příspěvky Ministerstvem 
zemědělství poskytovány na 

 ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, 

 obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, 

 opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních 
vlivů, 

 vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě 
pro potřeby státní správy lesů, 

 zlepšování životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, 
oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy a na preventivní veterinárně léčebné 
akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře a na 

 chov a výcvik národních plemen loveckých psů a na chov a výcvik loveckých dravců. 
 

Současná pravidla stanovená nařízením vlády č. 30/2014 Sb. neplní některé nové úkoly 
uložené poskytovatelům finančních příspěvků strategickými a koncepčními materiály 
vypracovanými v posledních letech ani dostatečně nereflektují aktuální potřeby odvětví lesního 
hospodářství a myslivosti. Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. by mělo reagovat především 
na Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (schválený usnesením vlády č. 34 
dne 16. ledna 2017), Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem 
do roku 2030 (její implementační plán na období 2017-2020 schválen usnesením vlády č. 838 
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dne 29. listopadu 2017) nebo Koncepci ochrany před následky sucha pro území České 
republiky (schválenou usnesením vlády č. 528 ze dne 27. července 2017).  

 
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu ukládá Ministerstvu zemědělství 

mj. podporovat v nestátních lesích přirozenou obnovu lesa (pro její preferenci navýšit sazby 
příslušných finančních příspěvků o 50 %), nestátní vlastníky lesů finančně motivovat 
ke zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin (pro jejich preferenci navýšit sazby 
příslušných finančních příspěvků o 50 %), podpořit využívání přípravných dřevin při obnově 
lesních porostů a stimulovat vlastníky lesů k vytváření pestrých druhových skladeb, tvořených v 
potřebném rozsahu zejm. dřevinami melioračními a zpevňujícími nebo v případě potřeby i 
dřevinami přípravnými. 

 
Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství na období 2017-2020 

obdobně požaduje podporu hospodářského využívání stanovištně vhodných druhů dřevin, 
podporu biologické meliorace lesních půd prostřednictvím zvyšování podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin a realizaci dotačních titulů podporujících obnovu lesa stanovištně 
vhodnými dřevinami (včetně dřevin odolných proti suchu). 

 
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky jako jedno 

z klíčových opatření pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu na lesní ekosystémy uvádí 
podporu vytváření pestré druhové dřevinné a prostorové skladby lesa, a to formou podpory 
výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, podpory přirozené obnovy lesních porostů 
a podpory ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lesích (včetně 
ponechávání klestu v lesních porostech po jeho rozštěpkování). 

 
K řešení výše uvedených úkolů uložených Ministerstvu zemědělství může významným 

způsobem přispět úprava pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ať už prostřednictvím úpravy sazeb finančních 
příspěvků nebo detailních podmínek stanovených pro jednotlivé finanční příspěvky, jak bude 
uvedeno dále. 

 
V oblasti podpory vybraných činností v rámci mysliveckého hospodaření návrh reaguje 

na dlouhodobě klesající stavy drobné zvěře (zvěře zaječí, králičí, koroptví a vodní atd.), 
způsobené nedostatečnou fragmentací volné krajiny, nedostatkem skupin keřů a stromů 
v zemědělské krajině, nízkou přirozenou nabídkou vhodných druhů krmiva pro drobnou zvěř 
i častým usmrcením zvěře při zemědělských pracích. Návrh nařízení vlády dále reaguje 
na škody působené zvěří na ostatních složkách životního prostředí, a to podporou provozu 
přezimovacích obůrek pro jelení zvěř, podporou snižování početních stavů kormorána velkého 
(přemnoženého ve specifických oblastech České republiky) a podporou zvyšování odlovu 
prasat divokých, reagující na potřebu snížit potenciál pro šíření afrického moru prasat právě 
snížením jejich početních stavů. 

 
V neposlední řadě předkládaný návrh nařízení vlády reaguje na poznatky z aplikační 

praxe, zejména ve věci časových termínů nebo odborné terminologie. 
 
Současná podoba pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti stanovená nařízením vlády č. 30/2014 Sb. je 
postavena na dlouhodobém právním rámci pro poskytování podpory hospodaření v lesích 
a mysliveckého hospodaření. Nejvýraznější změnou tohoto právního rámce byla změna 
poskytovatele finančních příspěvků, kdy po roce 2004 všechny finanční příspěvky začaly být 
poskytovány jednotlivými kraji, a následný postupný převod jednotlivých finančních příspěvků 
zpět do působnosti Ministerstva zemědělství, završený v roce 2016 převedením zbývajících 
a co do finančního objemu stěžejních finančních příspěvků na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lese a na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 
věku. Celý rámec agendy finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 
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myslivecké činnosti v minulých letech nezměnil až na výjimky svou podobu zejm. v oblasti výše 
sazeb jednotlivých finančních příspěvků, čímž při zvyšování nákladů v lesním hospodářství 
docházelo k soustavnému snižování motivačního účinku jednotlivých příspěvků 
až do současnosti, kdy sazba finančního příspěvku je v mnohem nižším poměru ke skutečným 
nákladům než v minulosti. Tento deficit motivačního účinku konstatuje zejm. v oblasti podpory 
melioračních a zpevňujících dřevin i např. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. 

 
Současné podobě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti dále chybí dostatečný důraz na podporu řešení 
aktuálních problémů lesního hospodářství a myslivosti, ať už se jedná o efektivní obnovu 
lesních porostů na kalamitních holinách vzniklých kůrovcovými těžbami (navrhuje se podpora 
síje některých druhů přípravných dřevin)včasnou a účinnou asanaci kůrovcového dříví, 
všeobecnou podporu přirozené obnovy lesních porostů nebo v oblasti myslivosti o podporu 
drobné zvěře ve volné krajině, snižování početních stavů prasete divokého či snižování škod 
způsobovaných zvěří na lesních porostech. 

 
Při aplikaci současných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti dochází také k problémům způsobeným stanovenými 
termíny pro podávání žádostí nebo nepřesnou terminologií. 

 
Současná podoba pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti v souhrnu vychází z principů sledovaných lesním 
zákonem (podpora přirozené obnovy, podpora melioračních a zpevňujících dřevin, podpora 
ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lesích) i zákonem o myslivosti 
(dosažení přiměřených početních stavů zvěře, zlepšení životního prostředí drobné zvěře), svou 
mnohaletou neměnností ale již nemá potřebný motivační účinek. Návrh nařízení vlády tento 
zásadní nedostatek řeší úpravou sazeb finančních příspěvků, zjednodušením některých 
aplikačních detailů a také snížením byrokratické zátěže žadatelů. Identifikované problémy 
v oblasti finanční podpory lesního hospodářství a myslivosti jsou zmiňovány i strategickými 
a koncepčními dokumenty z posledních let a upozorňuje na ně také lesnická a myslivecká 
odborná veřejnost. 

 
Dotčenými subjekty jsou v případě finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti 
vlastníka lesa (tedy nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa). V oblasti finančních příspěvků 
na vybrané myslivecké činnosti jsou dotčenými subjekty uživatelé honiteb nebo vlastníci 
loveckých psů a vlastníci umělých chovů loveckých dravců. Uvedené subjekty mohou návrhem 
získat dodatečný prospěch (díky finančním příspěvkům mohou začít preferovat nákladově 
náročnější, ale k přírodě šetrnější pěstební a technologické postupy), naopak nejsou známy 
subjekty, které mohou být návrhem poškozeny. 

 
Dotčené subjekty při připomínkování návrhu nařízení vlády zastupuje především 

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Českomoravská myslivecká jednota. 
 

V reakci na koncepční a strategické materiály pro agendu životního prostředí, 
zejm. lesního hospodářství a myslivosti, je cílem návrhu úpravou pravidel pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti: 

 podpořit rychlejší zvyšování podílu zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v lesních 
porostech, 

 podpořit vyšší využívání přirozeného zmlazování lesních porostů při jejich obnově, 

 podpořit včasné a efektivní zalesnění velkoplošných kalamitních holin vzniklých 
kůrovcovými těžbami, a zajistit tak rychlou obnovu plnění funkcí lesa na těchto plochách, 

 podpořit technologie pro včasnou a účinnou asanaci kůrovcového dříví, 

 přispět ke zvyšování početních stavů drobné zvěře, 
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 podpořit provoz přezimovacích obůrek pro jelení zvěř a přispět tak ke snížení škod 
způsobovaných zvěří na lesních porostech, 

 přispět ke snižování početních stavů prasat divokých a snížit tak potenciál dalšího šíření 
afrického moru prasat, 

 přispět ke snižování početních stavů kormorána velikého v oblastech, kde jeho přemnožení 
má značně negativní dopady na stabilitu vodních ekosystémů.  

 
Pokud nedojde k přijetí návrhu nařízení vlády, nebudou realizovány úkoly uložené 

Ministerstvu zemědělství prostřednictvím již zmíněných koncepčních a strategických dokumentů 
a systém finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti nebude 
adekvátně reagovat na aktuální problémy lesního hospodářství a myslivosti. Zachováním 
stávajícího nastavení pravidel pro poskytování finančních příspěvků nedojde k zastavení 
poklesu motivace pro realizaci podporovaných opatření, zejm. přirozené obnovy a využívání 
melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů. Systém finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích tak nebude dosahovat svého dřívějšího potenciálu při podpoře 
zvyšování stability lesních ekosystémů a plnění mimoprodukčních funkcí lesa (zejména funkce 
půdoochranné, vodoochranné a klimatické). Zachováním dosavadních pravidel dále nebudou 
podporovány realizovatelné postupy obnovy lesních porostů na kalamitních holinách vzniklých 
kůrovcovými těžbami, které vyžadují zejm. využití síje přípravných dřevin. 

 
V oblasti myslivosti by v případě nepřijetí návrhu nařízení vlády nebylo zajištěno 

dlouhodobé zvyšování odlovu některých výrazně přemnožených druhů zvěře (v případě prasat 
divokých s dopadem na potenciál dalšího šíření afrického moru prasat) a nebyla by realizována 
dosud chybějící opatření pro podporu drobné zvěře ve volné krajině. Systém finančních 
příspěvků na vybrané myslivecké činnosti by také nebyl doplněn o podporu snižování škod 
způsobovaných zvěří zejména na lesních porostech. 

 
Nezapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe, změn souvisejících právních 

předpisů a problémů s odbornou terminologií může snížit efektivnost vynaložených finančních 
prostředků a naplňování účelu jednotlivých finančních příspěvků a zároveň způsobit výkladové 
obtíže při aplikaci.  

 
Návrh novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. umožňující dosažení výše popsaného 

cílového stavu zvyšuje současné nároky na státní rozpočet o 640 mil. Kč v oblasti rozpočtové 
kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního hospodářství) 
každoročně počínaje rokem 2019. Současné nároky na státní rozpočet v oblasti rozpočtové 
kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí a rozpočtové kapitoly 307 – Ministerstvo obrany 
nebudou významně navýšeny a toto navýšení bude pokryto v rámci obou kapitol, bez navýšení 
požadavků na státní rozpočet. Dále dojde k reálnému zvýšení nákladů na výkon příslušné 
agendy orgánů státní správy lesů v rámci krajských úřadů o cca 11 mil. Kč za každý rok 
počínaje rokem 2019, které ale bude pokryto v rámci plošného navyšování příspěvku na výkon 
státní správy v letech 2019-2021. Přínosy spočívají ve zvýšení stability lesních porostů vůči 
škodlivým činitelům (včetně extrémních klimatických jevů), vyšší intenzitě poskytování 
mimoprodukčních funkcí lesa (především funkce půdoochranné, vodoochranné a klimatické) 
a podpora efektivních způsobů obnovy a ochrany lesa v místě velkoplošných kalamit; v oblasti 
myslivosti pak navýšení početnosti drobné zvěře ve volné krajině, snížení nežádoucích 
početních stavů některých druhů zvěře (tím i potenciálu pro šíření některých chorob zvěře) a 
snížení škod způsobovaných zvěří na lesních porostech.    
 

Návrh nařízení vlády zvyšuje náklady na státní rozpočet v oblasti rozpočtové kapitoly 329 
– Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního hospodářství) počínaje rokem 
2019 každoročně o 640 mil. Kč, což bude v roce 2019 částečně pokryto navýšením rozpočtu 
kapitoly 329 o 200 mil. Kč na opatření pro boj s kůrovcem a pro další roky bude předmětem 
jednání při plánování rozpočtu. Tento objem potřebných finančních prostředků byl odvozen 
od dosavadního objemu a struktury předmětných finančních příspěvků následujícím způsobem: 
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 zvýšení sazby podpory přirozené obnovy melioračních a zpevňujících dřevin o 50 % 
znamená za současného rozsahu přirozené obnovy MZD navýšení ročního objemu 
finančního příspěvku o 2 mil. Kč, 

 rozšíření podpory přirozené obnovy dřevin základních, přimíšených a vtroušených 
i o dosud nepodporovaná stanoviště v rámci lesů hospodářských znamená za současného 
rozsahu přirozené obnovy těchto dřevin na podporovaných stanovištích navýšení ročního 
objemu finančního příspěvku o 4 mil. Kč, 

 zvýšení sazby podpory umělé obnovy melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první 
o 33 % znamená za současného rozsahu umělé obnovy MZD sadbou první navýšení 
ročního objemu finančního příspěvku o 48 mil. Kč, 

 rozšíření podpory umělé obnovy základní dřevin sadbou první i o dosud nepodporovaná 
stanoviště (za současného omezení podpory výsadby smrku ztepilého pouze na vyšší 
polohy odpovídající jeho ekologického optimu) znamená navýšení ročního objemu 
finančního příspěvku o 65 mil. Kč,  

 změna v třídění souborů lesních typů do skupin SLT při současných sazbách finančního 
příspěvku na umělou obnovu dřevin základních, přimíšených a vtroušených sadbou první 
způsobí snížení ročního objemu finančního příspěvku o 11 mil. Kč, 

 úprava finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou znamená za 
současné míry nezdaru prvního zalesňování navýšení ročního objemu finančního 
příspěvku o 50 mil. Kč, 

 sjednocení sazby podpory zajištění lesních porostů dřevin melioračních a zpevňujících 
na její nejvyšší současnou úroveň 34 000 Kč/ha znamená za současného rozsahu 
každoročního zajištění lesních porostů MZD navýšení ročního objemu finančního příspěvku 
o 14 mil. Kč, 

 změna v třídění souborů lesních typů do skupin SLT při současných sazbách finančního 
příspěvku na zajištění lesních porostů dřevin základních, přimíšených a vtroušených 
způsobí snížení ročního objemu finančního příspěvku o 5 mil. Kč, 

 rozšíření podpory zajištění lesních porostů dřevin základních, přimíšených a vtroušených 
z přirozené obnovy i o dosud nepodporovaná stanoviště v rámci lesů hospodářských 
znamená za současného rozsahu této činnosti na podporovaných stanovištích navýšení 
ročního objemu finančního příspěvku o 37 mil. Kč, 

 navýšení sazby podpory výchovy lesních porostů na  6 000 Kč/ha znamená za současného 
rozsahu každoroční výchovy roční navýšení objemu finančního příspěvku o 20 mil. Kč, 

 zvýšení sazby podpory soustřeďování dříví koňmi na 80 Kč/m3 znamená za současného 
objemu dříví soustřeďovaného koňmi v nestátních lesích roční navýšení finančního 
příspěvku o 26 mil. Kč, 

 zvýšení sazby podpory štěpkování klestu na 18 000 Kč/ha znamená za současného 
objemu štěpkování klestu za podmínky jeho ponechání v lesním porostu roční navýšení 
finančního příspěvku o 6 mil. Kč, 

 zřízením nového finančního příspěvku na ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci 
vzniká předpokládaný roční požadavek na státní rozpočet 200 mil. Kč, 

 zvýšení sazby a změna podmínek podpory políček pro zvěř znamená roční navýšení 
finančního příspěvku o 4 mil. Kč, 

 zvýšení sazby podpory odchytových zařízení na prasata divoká znamená za současného 
zájmu o tato zařízení roční navýšení finančního příspěvku o 1 mil. Kč, 

 zřízení nových finančních příspěvků na zlepšování životního prostředí zvěře (na krmelce 
pro drobnou zvěř a na akusticko-světelné plašiče zvěře) znamená navýšení ročního 
objemu stávajících finančních příspěvků na zlepšování životního prostředí zvěře 
o 6 mil. Kč, 

 zřízením nového finančního příspěvku na provoz přezimovacích obůrek dojde k navýšení 
předpokládaného ročního požadavku na státní rozpočet o 5 mil. Kč, 

 zřízením nového finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin 
vzniká předpokládaný roční požadavek na státní rozpočet 3 mil. Kč, 
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 zřízením nového finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velikého 
vzniká s přihlédnutím k odlovu v minulých letech a k výši potenciálního odlovu 
předpokládaný roční požadavek na státní rozpočet 4 mil. Kč, 

 novým finančním příspěvkem na snižování početních stavů prasete divokého vzniká 
při navrženém mechanismu podpory předpokládaný roční požadavek na státní rozpočet 
100 mil. Kč, 

 zvýšením zájmu o finanční příspěvky, u nichž dochází ke zvýšení sazby nebo k úpravě 
podmínek poskytnutí finančního příspěvku (přirozená obnova, umělá obnova melioračních 
a zpevňujících dřevin, zajištění melioračních a zpevňujících dřevin, soustřeďování dříví 
koněm, soustřeďování dříví vyvážením, štěpkování a drcení klestu v lesních porostech, 
políčka pro zvěř, odchytová zařízení na prasata divoká) o předpokládaných 25 % vzniká 
předpokládaný roční požadavek na státní rozpočet 65 mil. Kč. 

Návrh novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb. dále předpokládá dopady na státní 
rozpočet způsobené reálným zvýšením nákladů na výkon agendy orgánů státní správy lesů v 
rámci krajských úřadů ve výši cca 11 mil. Kč za každý rok počínaje rokem 2019; tento dopad byl 
určen na základě Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy (Ministerstvo 
vnitra, 2007) a bude pokryt v rámci plošného navyšování příspěvku na výkon státní správy 
v letech 2019-2021. 

 
Přijetí návrhu nařízení vlády přispěje ke splnění cílů definovaných v aktuálních 

koncepčních a strategických materiálech pro agendu životního prostředí, zejm. lesního 
hospodářství a myslivosti a konkrétně: 

 podpoří rychlejší zvyšování podílu zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v lesních 
porostech, 

 podpoří vyšší využívání přirozeného zmlazování lesních porostů při jejich obnově, 

 podpoří včasné a efektivní zalesnění velkoplošných kalamitních holin vzniklých 
kůrovcovými těžbami, a zajistí tak rychlou obnovu plnění funkcí lesa na těchto plochách, 

 podpoří technologie pro včasnou a účinnou asanaci kůrovcového dříví, 

 přispěje ke zvyšování početních stavů drobné zvěře, 

 sníží výši škod způsobovaných zvěří zejména na lesních porostech, 

 přispěje ke snižování početních stavů prasat divokých a sníží tak potenciál dalšího šíření 
afrického moru prasat, 

 přispěje ke snižování početních stavů kormorána velikého v oblastech, kde jeho 
přemnožení má značně negativní dopady na stabilitu vodních ekosystémů.  

 
Navrhovaná právní úprava zejména upravuje:  

 časový harmonogram podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku, 

 administrativní zátěž žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku, 

 podporu vybraných druhů přípravných dřevin, všech melioračních a zpevňujících dřevin, 
přirozené obnovy lesních porostů a šetrných technologií pro hospodaření v lese, 

 podporu technologií pro včasnou a účinnou asanaci kůrovcového dříví, 

 podporu drobné zvěře ve volné krajině, 

 podporu přezimovacích obůrek pro jelení zvěř a 

 snižování početních stavů prasete divokého a kormorána velkého. 
 

Tento legislativní úkol MZE je zařazen v Plánu legislativních prací vlády na zbývající 
část roku 2018 a podle usnesení vlády ze dne 4. září 2018 č. 575 ke Zprávě o plnění úkolů 
uložených vládou s termínem plnění od 1. června 2018 do 30. června 2018. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje 
zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona. Předkládaný návrh nařízení vlády je rovněž 
v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 
provedení je vydáván.  
 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 
 
Navrhovaným nařízením vlády není prováděna transpozice žádného právního předpisu 

EU. Návrh nařízení vlády má vztah k unijní úpravě poskytování veřejných podpor, 
a to zejména k: 

 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, a 

 rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. listopadu 2013 číslo C(2013) 7746 k režimu 
podpory č. SA.36748 (2013/N). 

 
Finanční příspěvky podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. jsou poskytovány v souladu 

s pravidly veřejné podpory. S výjimkou finančních příspěvků na podporu sdružování vlastníků 
lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr, na vybrané 
myslivecké činnosti a na ztížené hospodaření ve vojenských lesích jsou finanční příspěvky 
poskytovány v souladu s notifikovaným režimem podpory č. SA.36748 (2013/N). Finanční 
příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích 
vlastníků malých výměr a finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je 
poskytován v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti nepředstavují veřejnou podporu ve smyslu 
čl. 107 Smlouvy o fungování EU, protože v průběhu notifikačního procesu Evropská komise 
vyslovila názor, že tato podpora nepřispívá ke zvýhodnění ekonomické situace příjemců 
podpory a doporučila České republice zvážit stažení režimu podpory z notifikačního řízení. 
Česká republika na základě doporučení podporu stáhla a nadále ji vede jako tzv. non-aid 
podporu, která nespadá pod režim veřejných podpor. Primárním cílem uvedených příspěvků je 
zlepšování životního prostředí zvěře, ochrana ohrožených či vzácných druhů zvěře, přičemž 
dotace je účelově vázána na specifické (neekonomické) činnosti příjemců dotace. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1698/2005 Sb., ve spojení s rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. listopadu 
2013 číslo C(2013) 7746 k režimu podpory č. SA.36748 (2013/N) stanoví podmínky 
poskytování finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření 
v lese. Návrh nařízení vlády v oblasti finančních příspěvků na hospodaření v lesích se (až na 
dále uvedené) pohybuje v rámci současné notifikace, v případě některých změn sazeb a 
v případě navrhovaného nového finančního příspěvku na ochranu lesa před kalamitními 
hmyzími škůdci budou do dokončení procesu notifikace příslušné finanční příspěvku 
poskytovány v režimu de minimis. Úpravy v oblasti finančních příspěvků na vybrané myslivecké 
činnosti odpovídají výše uvedenému a notifikaci nepodléhají. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
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Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh nařízení 
vlády z tohoto důvodu nebude postoupen do notifikačního procesu. 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 
 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Přijetím návrhu nařízení vlády dojde k navýšení požadavku na státní rozpočet v oblasti 
rozpočtové kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního 
hospodářství) o 640 mil. Kč v každém roce počínaje rokem 2019. Potřeba navýšení rozpočtu 
uvedené kapitoly pro rok 2019 byla předmětem jednání s Ministerstvem financí (kompromisním 
výsledkem bylo navýšení rozpočtu kapitoly 329 o 200 mil. Kč na opatření pro boj s kůrovcem, 
zbývajících 440 mil. Kč bude v roce 2019 MZe řešit v rámci své rozpočtové kapitoly a podle 
výsledku případně přistoupí k plošnému krácení požadovaných finančních příspěvků), potřeba 
navýšení rozpočtu pro roky následující bude zohledňována při plánování rozpočtu uvedené 
kapitoly. Dále přijetím návrhu nařízení vlády dojde k nárůstu personální náročnosti agendy 
orgánů státní správy lesů v rámci krajských úřadů cca o 0,85 úvazku za každý krajský úřad 
(11,5 úvazku za celou Českou republiku) pro oblast administrace finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, čímž se náklady na příslušnou agendu 
zvyšují o 11 mil. Kč každoročně počínaje rokem 2019; toto navýšení je zajištěno prostřednictvím 
plošného navýšení příspěvku na výkon státní správy v období 2019-2021. Současné nároky na 
státní rozpočet v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí a rozpočtové 
kapitoly 307 – Ministerstvo obrany nebudou přijetím návrhu nařízení vlády významně navýšeny 
a toto navýšení bude pokryto v rámci obou kapitol, bez navýšení požadavků na státní rozpočet. 
Návrh nařízení vlády nemá finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty, zejména na rozpočty 
vyšších územních samosprávných celků. 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá dopady na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, dopady na rodiny, dopady na specifické skupiny obyvatel, dopady na osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a ani dopady na národnostní menšiny. 

 
Návrh má příznivý dopad na životní prostředí, neboť podporuje pozitivní hospodářská 

opatření zvyšující stabilitu lesních porostů a posilující trvalou udržitelnost lesního hospodářství, 
a dále motivuje uživatele honiteb k dlouhodobé péči o drobnou zvěř ve volné krajině, ke 
snižování škod způsobovaných zvěří na lesních porostech a polních plodinách a ke snižování 
početních stavů některých výrazně přemnožených druhů zvěře. 
 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 

 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy 
ani administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 

Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy jako administrátorem dotace. 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí o poskytnutí dotace je zajištěna 

postupem podle správního řádu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodům 1 a 2 (§ 2 odst. 7, § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 22 odst. 4 a § 35 odst. 4): 
  

V současném ustanovení o včasném podávání ohlášení se navrhuje zrušení data 
pro nejdřívější a pro nejpozdější podání ohlášení – v období před 31. březnem (do tohoto 
data se ohlášení podává v současnosti) nelze předvídat zejm. působení škodlivých činitelů 
v souběhu s extrémními projevy klimatu, které mohou v období po 31. březnu zničit lesní 
porost a vynutit si ještě na jaře stejného roku obnovu lesního porostu, ovšem bez možnosti 
poskytnout finanční příspěvek vzhledem k uplynutí lhůty pro ohlášení žadatele před 
zahájením prací. Dále se mění datum, do kterého platí podané ohlášení, a to na 30. června 
(s ohledem na zkrácení lhůty pro podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku 
na hospodaření v lesích, jak bude rozvedeno dále). 

Návrhem dochází ke zkrácení období, za které se poskytují vyjmenované finanční 
příspěvky, o dva měsíce – současný konec k 31. srpnu se posune k 30. červnu. Z důvodu 
značného navýšení agendy finančních příspěvků po změně poskytovatele na Ministerstvo 
zemědělství je při stávajícím personálním obsazení orgánů státní správy lesů v rámci 
krajských úřadů čtyřměsíční doba pro evidenci a kontrolu žádostí a vydání rozhodnutí 
o poskytnutí finančních příspěvků kriticky krátká, ze strany příjemců finančních příspěvků je 
také kritizováno připsání dotace na bankovní účet až v úplném závěru roku. Navrhuje se 
proto delší období pro administraci žádostí a jejich včasnější proplacení vytvořit zkrácením 
příspěvkového období o dva letní měsíce, které jsou z hlediska objemu pěstebních prací 
v rámci kalendářního roku nejméně vytížené. Práce provedené v červenci a srpnu 2019 
(a následujících letech) budou tedy propláceny o rok později než v současnosti, což je 
při jejich malém objemu akceptovatelné. 
 
K bodu 3 (§ 2 odst. 8): 
  

Legislativně technická úprava vyvolaná novým finančním příspěvkem na ochranu 
lesa před kalamitními hmyzími škůdci (část druhá hlava IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) a 
sloučením všech formulářů používaných pro ohlášení žadatele do jednoho. 
 
K bodu 4 (§ 3 odst. 3 písm. c): 

 
V současné době je finanční příspěvek na soustřeďování dříví vyvážením z důvodu 

požadavku Evropské komise na šetrnost této technologie vůči lesním ekosystémům 
(především půdě) poskytován jen v případě vyvážecích strojů o celkové hmotnosti do 10 tun. 
Protože tento požadavek vůbec nezohledňuje mnohem zásadnější otázku rozložení celkové 
hmotnosti na jednotlivé nápravy vozidla, navrhuje se otázku šetrnosti technologie vůči půdě 
řešit obdobně, jako je tomu v Programu rozvoje venkova a jeho dotačním titulu na podporu 
lesnické techniky a technologií, kde jsou za šetrné považovány stroje s celkovou hmotností 
na každou jednotlivou nápravu do 6 tun (jiné použitelné vymezení šetrnosti techniky není 
známo). 
 
K bodu 5 (§ 3 odst. 5): 
  
 Na základě připomínek obdržených k návrhu novely nařízení vlády od krajských 
úřadů provádějících administraci finančních příspěvků se povinnost elektronického 
poskytování dat ze žádostí rozšiřuje na všechny žádosti (dosud požadováno jen pro žádosti 
rozsáhlejší). Elektronizace výměny informací mezi žadatelem a krajským úřadem zrychlí 
proces administrace žádosti a výrazně sníží chybovost v podaných žádostech díky 
provedení kontrolních mechanismů již při vyplňování žádosti (u žádostí podaných v listinné 
podobě byla tato fáze řešena zdlouhavým vyzýváním k opravě nebo doplnění žádosti).  
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Úprava § 3 odst. 5 se dále dotýká objemu příloh přikládaných v současnosti k žádosti, 
který je neúměrný k jejich zamýšlenému významu a z kapacitních důvodů ani podacími místy 
nemůže být náležitě zpracováván. Navrhuje se snížit administrativní zatížení žadatelů tím, že 
budou zobecněny požadavky na strukturu jednotlivých dokladů (např. terminologie 
fakturovaných činností) a že uvedené doklady budou předkládány jen na výzvu podacího 
místa (při nesrovnalostech v žádosti nebo při kontrole na místě). Pro finanční příspěvek na 
vyvážení dříví je obdobným způsobem navrženo předkládání kopie technického průkazu, 
technického osvědčení, prohlášení o shodě nebo jiné veřejné listiny nebo technické 
dokumentace (prokazující požadovanou hodnotu), ze kterých se ověřuje nepřekročení 
stanovené hmotnosti stroje. 
 
K bodu 6 (§ 3 odst. 9): 
  

Současné ustanovení právního předpisu provádí rozhodnutí Evropské komise 
č. C(2013) 7746 ze dne 20. listopadu 2013 k režimu podpory č. SA.36748 (2013/N), podle 
něhož má údajně finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
při hospodaření v lese charakter plošné sazby a má na něj být aplikován strop pro výši 
finančního příspěvku na jednotku plochy. Návrh novely ke stávajícímu ročnímu stropu 
300 EUR/ha doplňuje druhou možnost uvedenou ve výše zmíněném rozhodnutí Evropské 
komise, spočívající v pětiletém stropu 1 500 EUR/ha. Navrhované rozšíření znamená, že 
při poskytnutí finančního příspěvku je možné (i opakovaně ve více letech) překročit strop 
300 EUR/ha/rok, pokud v pětiletém úhrnu nebude překročen strop 1 500 EUR/ha/5 let. 
 
K bodu 7 (§ 4 odst. 4 a § 22 odst. 5) 
 

Na základě připomínek obdržených k návrhu novely nařízení vlády od krajských 
úřadů provádějících administraci finančních příspěvků se povinnost elektronického 
poskytování dat ze žádostí rozšiřuje na všechny žádosti (dosud požadováno jen pro žádosti 
rozsáhlejší). Elektronizace výměny informací mezi žadatelem a krajským úřadem zrychlí 
proces administrace žádosti a výrazně sníží chybovost v podaných žádostech díky 
provedení kontrolních postupů již při vyplňování žádosti (u žádostí podaných v listinné 
podobě byla tato fáze řešena zdlouhavým vyzýváním k opravě nebo doplnění žádosti).  
 
K bodům 8 až 11, 15, 17 a 21 (§ 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 
13 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1 a § 
25 odst. 1, § 26 odst. 1): 
  

Z důvodu snížení administrativní zátěže žadatelů dochází v oblasti příloh podávaných 
s žádostmi o finanční příspěvek k úpravě předkládání zákresů obnovních prvků. Objem 
těchto zákresů je neúměrný k jejich zamýšlenému významu a podacími místy ani není 
z kapacitních důvodů využíván v původně předpokládaném rozsahu. Navrhuje se snížit 
administrativní zatížení žadatelů tím, že uvedené doklady budou předkládány jen na výzvu 
podacího místa (při nesrovnalostech v žádosti nebo při kontrole na místě). 
 V seznamu zbývajících příloh podávaných s žádostmi o finanční příspěvek se ruší 
„list o původu reprodukčního materiálu“, se kterým mohl být reprodukční materiál lesních 
dřevin uváděn do oběhu pouze do konce roku 2015. Náhradou se zavádí „čestné prohlášení 
vlastníka lesa o původu reprodukčního materiálu“ podle § 29 odst. 5 lesního zákona, který od 
1. května 2017 po novele lesního zákona zákonem č. 62/2017 Sb. vlastníkovi umožňuje 
využívat i reprodukční materiál z vlastních lesních porostů a průvodní list v takovém případě 
nahradit čestným prohlášením obsahujícím stanovené údaje. V souvislosti s touto změnou 
se mění i obsah poznámky pod čarou č. 12. 
 
K bodům 12, 18, 19, 25 a 26 (§ 7 odst. 3, § 15 odst. 4, § 16 odst. 5, § 25 odst. 4 a § 26 odst. 
4): 
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Za nepříznivého počasí (dlouhodobého sucha) v průběhu vegetační sezóny v 
posledních letech je vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb bránící splnění 
požadavku na udržitelnost výsadeb (místo obvyklé 15% neúspěšnosti je to nyní odhadem 
přes 40 %, přičemž situace se v příštích letech dále zhoršovat). Z tohoto důvodu MZe 
přistupuje k podpoře náhrady neúspěšných výsadeb, kterou by stávající požadavek na 
udržitelnost blokoval. Z tohoto důvodu je navrhováno vypuštění stávajících formulací, 
opětovné řešení požadavku na udržitelnost bude řešeno až při budoucích novelách nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné klimatické poměry. 

 
K bodu 13, 14, 27 a 28 (§ 8 odst. 4 a 6 a § 26 odst. 5 a 6): 

 
V reakci na uplatněné připomínky k návrhu nařízení vlády je současný finanční 

příspěvek na opakovanou výsadbu přeměněn z podpory doplňování výsadeb o poloodrostky 
a odrostky melioračních a zpevňujících dřevin na podporu opakovanou výsadbu sazenic 
v místě neúspěšných prvních výsadeb. Navrhované ustanovení zpřesňuje, do jaké míry je 
náhrada výsadeb podporována. 
 
K bodům 16 a 22 (§ 10 a 18): 
  

V ustanovení o podpoře přeměn a rekonstrukcí lesních porostů je nově upřesněn 
předmět finančního příspěvku, kterým se rozumí odstranění porostu vyžadujícího přeměnu 
nebo rekonstrukci (výše finančního příspěvku tak má motivovat k co nejrychlejšímu 
provádění přeměn a rekonstrukcí lesních porostů) a nikoliv celý proces 
přeměny/rekonstrukce včetně potěžebních úprav, přípravy půdy, obnovy a zajištění, na které 
se poskytuje finanční příspěvek v rámci ostatních druhů finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích. 
 Potřeba přeměny/rekonstrukce lesního porostu je při dosavadní aplikační praxi 
žadateli někdy vnímána subjektivně a v rozporu s postojem státní správy lesů (žadatel může 
za přeměnu porostu považovat i mýtní těžbu ve smíšeném porostu s tím, že obnovu 
neprovede zcela stejnou dřevinnou skladbou). Ke sjednocení představy o porostech 
určených k přeměně nebo rekonstrukci se zavádí nová podmínka pro poskytnutí finančního 
příspěvku, podle níž musí orgán státní správy lesů pro příslušný porost povolit výjimku ze 
zákazu provádění mýtní úmyslné těžby v lesních porostech mladších 80 let (§ 33 odst. 4 
lesního zákona). 
 Zároveň dochází k omezení poskytování finančního příspěvku na lesní porosty ve 
věku do 40 let (jako je tomu u podpory výchovy lesních porostů), protože při vyšším věku už 
lesní porost zpravidla přináší výnos z mýtní výtěže kompenzující náklady na provedení 
těžby. 

 
K bodu 20 (§ 16 odst. 7): 
  

V souvislosti se změnou § 8 odst. 6 musí být v obdobném § 16 odkaz na rušený 
paragraf nahrazen odkazovaným textem. 
 
K bodu 23 (§ 21): 
 

Navrhované omezení rozsahu, v jakém je podporována individuální ochrana sazenic 
melioračních a zpevňujících dřevin, je odvozeno od obvyklého počtu cílových jedinců 
melioračních a zpevňujících dřevin v lesích na území národních parků a jejich ochranných 
pásem. Individuální ochrana tak bude podporována pouze v případě jedinců, u kterých se 
předpokládá jejich dopěstování do fáze dospělého lesního porostu. 
 
K bodu 24 (§ 22 odst. 9): 
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Současné ustanovení o druhovém složení a aktuálním věku lesních porostů slouží 
k vymezení hranice mezi finančním příspěvkem na opatření k obnově lesů poškozených 
imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů a dotací z operace 8.5.3 Přeměna 
porostů náhradních dřevin v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, aby 
nedocházelo mezi těmito dvěma ekonomickými nástroji k překryvům. V současném výčtu 
náhradních dřevin chybí některé významné druhy náhradních dřevin a také věková hranice 
neodpovídá věku prvních porostů náhradních dřevin v imisních oblastech (vysazovány již po 
roce 1965). Navrhuje se výčet náhradních dřevin rozšířit na všechny nepůvodní druhy smrku 
a všechny nepůvodní druhy borovice, hraniční věk pak navýšit na 55 let. Prostřednictvím 
Programu rozvoje venkova budou podporovány lesní porosty se zastoupením náhradních 
dřevin vyšším než 40 % a aktuálním věkem do 55 let včetně, prostřednictvím finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích pak budou podporovány lesní porosty s nižším 
zastoupením náhradních dřevin nižším nebo s vyšším věkem, než je uvedeno výše.  
 
K bodu 29 (§ 35 odst. 5): 
  

Současné ustanovení o finančním příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských 
plánů nezohledňuje situaci, kdy žadatel je držitelem příslušné licence a lesní hospodářský 
plán pro svůj lesní majetek si může vyhotovit svépomocí. Protože v takovém případě nelze 
sazbu finančního příspěvku odvodit z předložených faktur, je navrhováno, aby žadatel výši 
skutečně vynaložených přímých nákladů na vyhotovení lesního hospodářského plánu 
prokázal prostřednictvím jiných účetních dokladů.  
 
K bodu 30 (§ 35b a § 35c): 
  

Na základě připomínek k návrhu nařízení vlády a s ohledem na kůrovcovou kalamitu 
poškozující lesní porosty v dosud málo dotčených částech České republiky je navrhován 
nový finanční příspěvek spočívající v podpoře technologií umožňujících včasnou a účinnou 
asanaci kůrovcového dříví. Za účinné jsou na základě dosavadních zkušeností považovány 
insekticidní sítě a postřiky kůrovcového dříví a odkornění dříví nebo rozštěpkování 
napadeného lesního porostu. Finanční příspěvek je navrhován pouze pro nestátní lesy a 
mimo lesy vojenské a lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. 
  

Administrace finančního příspěvku je navrhována obdobně, jako pro dosavadní 
příspěvky na hospodaření v lesích (ohlášení žadatele před zahájením prací, podání žádosti 
příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců od provedení prací, poskytnutí údaje ze žádosti i 
elektronickým způsobem). Pro minimalizaci administrativního zatížení žadatelů je 
navrhováno předkládat pouze evidenci kalamitních škůdců podle příslušné vyhlášky č. 
101/1996 Sb. a průběžné hlášení míst asanace elektronickým nástrojem vytvořeným MZe. 
  

Do doby notifikace navrhovaného finančního příspěvku bude podpora poskytována 
v režimu de minimis. 
 

Ustanovení § 35c reaguje na skutečnost, že některé navrhované finanční příspěvky 
neodpovídají současnému dotačnímu rámci pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích a 
budou muset být do doby schválení úpravy tohoto dotačního rámce administrovány v režimu 
de minimis. Administrace uvedeným způsobem vyžaduje od žadatelů předkládání 
příslušného čestného prohlášení, které se pro tuto přechodnou dobu zavádí v příloze č. 13. 
 
K bodům 31 až 35 (§ 36 odst. 1 až 5): 

 
Ve všech odstavcích se výčet paragrafů, podle nichž se poskytují finanční příspěvky 

poskytované uživatelům honiteb, nahrazuje označením příslušné hlavy. Legislativně 
technická úprava je vyvolána návrhem na doplnění nových paragrafů 41a až 41c. 
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Na základě připomínek k návrhu nařízení vlády je novelizačním bodem č. 33 dále 
navrhováno omezení počtu podávaných žádostí za jednoho uživatele honitby, kterým má 
dojít ke snížení administračního zatížení krajských úřadů. Pro finanční příspěvky 
poskytované uživatelům honiteb není zavedeno průběžné podávání žádostí, a tak odložení 
podání jedné souhrnné žádosti na závěr dotačního období (místo podávání dílčích žádosti 
v průběhu dotačního období) žadatele o tyto finanční příspěvky nijak neomezí. 
 
K bodům 36 až 38 (§ 37 odst. 1 písm. e) až h): 
  

Návrh rozšiřuje okruh finančních příspěvků na zlepšování životního prostředí zvěře 
o několik dalších podporovaných aktivit, které podpoří udržení nebo navýšení početních 
stavů drobné zvěře ve volné krajině, snížení škod způsobovaných na zvěři při zemědělských 
činnostech a snížení škod způsobovaných zvěří na lesních porostech v zimním období. 
Navrhované finanční příspěvky zlepšují především krytové podmínky a nabídku potravy pro 
drobnou zvěř, vhodně tak doplní již zavedené finanční příspěvky (zejm. na vypouštění zajíce 
polního a koroptev polní v místech jejich přirozeného výskytu). 

Dále je navrhováno rozšíření finančního příspěvku na odchytová zařízení na prasata 
divoká i na zařízení určená pro odchyt ostatních druhů spárkaté zvěře, a to z důvodu 
zefektivnění lovu převážně samic a mláďat, tím i předcházení škod způsobovaných 
spárkatou zvěří na lesních porostech. 
 Navrhovaný finanční příspěvek na krmelce pro drobnou zvěř (kterými se rozumí 
hlavně zaječí jesličky a zásypy pro pernatou zvěř) reaguje na velmi nízkou úživnost volné 
krajiny zejm. v době po sklizni zemědělských plodin, kdy je potřeba drobné zvěři pro její 
úspěšné přezimování předložit píci a jadrná krmiva (finanční příspěvek tak navazuje na již 
poskytované finanční příspěvky na políčka pro zvěř a napajedla pro zvěř). 
 Navrhovaný finanční příspěvek na akusticko-světelné plašiče zvěře pro její ochranu 
při zemědělských činnostech umožňuje podpořit nový a účinný způsob ochrany zvěře 
před jejím zraněním nebo usmrcením při sklizni pícnin na zemědělské půdě. Plašič se 
na zemědělský pozemek umístí krátce před zahájením sklizně, aby světelnými a zvukovými 
projevy zneklidnil a vyplašil zvěř pobývající v travním porostu. 
 Navrhovaný finanční příspěvek na krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře (zvěř 
jelení, daňčí, sičí a mufloní) je odvozován od sčítaného počtu kusů zvěře po uzavření 
přezimovací obůrky (sčítání se provádí za účasti zástupce krajského úřadu a o sčítání bude 
proveden zápis, ten následně slouží jako podklad pro rozhodnutí o poskytnutí finančního 
příspěvku). Účast zástupce krajského úřadu je obdobně vyžadována při vypouštění jedinců 
ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního a má povahu specifické předběžné kontroly na 
místě pro finanční příspěvky, u nichž po splnění předmětu finančního příspěvku (zejm. tedy 
v době podání žádosti o finanční příspěvek) už nelze počty zvěře ověřit žádným jiným 
způsobem. 
 
K bodům 39 až 42 (§ 37 odst. 2 písm. b), c), d) a e): 
  

Tento odstavec stanoví náležitosti žádosti o poskytnutí finančních příspěvků 
a zlepšování životního prostředí zvěře, konkrétně přílohy této žádosti. Pro navrhovaný 
finanční příspěvek na krmelce pro drobnou zvěř je požadován souhlas vlastníka příslušného 
honebního pozemku s umístěním zařízení, dále zákres umístění zařízení do mapy 
a technická dokumentace. Pro navrhovaný finanční příspěvek na akusticko-světelné plašiče 
zvěře je požadováno předložení technické dokumentace (nejlépe návodu k použití), ze které 
vyplyne splnění stanovených podmínek). Pro navrhovaný finanční příspěvek na provoz 
přezimovací obůrky je požadován sčítaný počet vybraných druhů spárkaté zvěře je 
požadován pouze počet kusů zvěře uzavřené v přezimovací obůrce, který je nezbytný pro 
výpočet výše finančního příspěvku. 
 
K bodu 43 (§ 37 odst. 3 písm. a): 
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Současné ustanovení uvádí, do jaké intenzity se podporují políčka pro zvěř 
(v současnosti do 0,5 % výměry honitby). Vzhledem k nedostatečné úživnosti současné 
zemědělské krajiny je zejm. v oblastech intenzivní zemědělské výroby žádoucí zvýšit 
nabídku plodin, které má zvěř v oblibě. Navrhuje se proto rozsah podpory navýšit až na 2 % 
výměry honiteb. 
 
K bodu 44 a 45 (§ 37 odst. 3 písm. f) až i): 
  

Současné požadavky na odchytová zařízení na prasata divoká jsou navrhovaným 
nařízením vlády rozšiřována i na odchytová zařízení na ostatní druhy spárkaté zvěře. Pokud 
je odchytové zařízení konstruováno jako klec, požaduje se jeho opatření přítlačnou 
posuvnou stěnou a zařízením odesílajícím signál o uzavření odchytového zařízení k uživateli 
honitby. Důvodem pro stanovení nových požadavků je nutnost zmírnit utrpení odchyceného 
prasete divokého maximálním zkrácením doby jeho pobytu v odchytovém zařízení a jeho 
fixací při usmrcování, stejně jako nutnost zvýšit bezpečnost myslivců při použití zbraně 
k usmrcování odchyceného jedince.  

Tento odstavec stanoví bližší pravidla pro poskytování finančních příspěvků 
na zlepšování životního prostředí zvěře, zejm. upravuje početnost podporovaných zařízení. 
 Početnost podporovaných krmelců pro drobnou zvěř je navrhována na stejné úrovni, 
jako pro obdobná zařízení (napajedla pro zvěř), tedy 1 ks na 100 ha honitby. 
 Početnost podporovaných akusticko-světelných plašičů zvěře je na základě 
zkušeností s jejich používáním stanovena na úrovni 1 ks na 150 ha zemědělské půdy v 
honitbě. 
 Pro akusticko-světelné plašiče zvěře jsou na základě připomínek uplatněných 
k návrhu nařízení vlády doplněny základní požadavky, zajišťující variabilitu efektů plašiče a 
snižující pravděpodobnost přivyknutí zvěře na provoz tohoto zařízení (jedná se o různou 
dobu nastavení provozu a různé kombinace akusticko-světelných efektů). 
 
K bodu 46 (§ 37 odst. 4): 
  

Odstavec uvádí podrobnosti k početnosti podporovaných opatření pro zlepšování 
životního prostředí zvěře (stanoví, že postupnou podporou opatření pro zlepšování životního 
prostředí zvěře nesmí za stanovené období být maximální počet opatření odvozený 
od výměry honitby převýšen; nepřímo je tak definována životnost podporovaných zařízení). 
Toto ustanovení se z navrhovaných nových finančních příspěvků na zlepšování životního 
prostředí zvěře navrhuje aplikovat na krmelce pro drobnou zvěř a na akusticko-světelné 
plašiče zvěře (v délce 10, resp. 5 let). 
 
K bodům 47 a 48 (§ 41 odst. 1 písm. a) a § 41 odst. 2 písm. a): 
  

Navrhována terminologická úprava vycházející z právní úpravy pro oblast veterinární 
péče (medikované premixy jsou jedním z více druhů veterinárních antiparazitárních 
přípravků). 
 
K bodu 49 (§ 41 odst. 4): 
  

Při současných termínech pro podání žádosti je tato výjimka zavedená v minulosti 
již bezpředmětná. 
 
K bodu 50 (§ 41a až 41c): 
  

Novým § 41a se navrhuje zavedení finančního příspěvku na snižování početních 
stavů kormorána velkého, jehož předmětem je ulovení kormorána velkého v souladu 
s podmínkami stanovenými Ministerstvem životního prostředí, popř. orgány ochrany přírody. 
Důvodem pro zavedení tohoto finančního příspěvku je zvyšování predačního tlaku tažných i 
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hnízdících populací kormorána velkého na populace ostatních živočišných druhů v rámci 
vodních ekosystémů; toto zvyšování predačního tlaku je způsobeno zvětšujícími se 
populacemi kormorána velkého, což lze dokumentovat údajem o (nedostatečně) se 
zvyšujícím odstřelu tohoto druhu zvěře (např. v 2013 jde o 3 256 ks, v roce 2016 již o 6 516 
ks).  Cílem návrhu je vytvoření adekvátního motivačního nástroje pro uživatele honiteb 
pro jejich větší účast na intenzivnější redukci početních stavů kormorána velkého 
v honitbách, kde je jeho odlov povolen v souladu s opatřením obecné povahy (ve věci 
odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého) nebo s rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody. Finanční příspěvek bude poskytován na základě předkládání markantů 
(horních částí zobáků oddělených na úrovni ozobí), jejichž počet ve formuláři žádosti potvrdí 
Státní veterinární správa.  

 
Nově navrhovaný finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého 

má uživatele honiteb motivovat k redukci jeho početních stavů, a to z důvodu nutného 
snižování populační hustoty prasete divokého (pro zpomalení nebo zastavení šíření 
afrického moru prasat, pro snížení predačního tlaku prasat divokých na populace drobné 
zvěře, pro prevenci škod na zemědělské půdě a zemědělských plodinách i pro omezení 
možného ohrožování osob v okrajových částech intravilánu nebo v zahrádkářských 
koloniích). Aby navrhovaný finanční příspěvek motivoval k dlouhodobému snižování 
početních stavů prasat divokých, navrhuje se vyplácet jej za kusy, které budou 
v hospodářském roce a honitbě odloveny nad roční průměr odlovu z předchozích pěti let. 
Účinnost navrhovaného příspěvku je prokázána výsledky obdobného zástřelného 
vypláceného na přelomu let 2017 a 2018 v režimu monitoringu Aujeszkyho choroby 
(za dva a půl měsíce vyšetřeno 80 tisíc ulovených jedinců). 
  

Nově navrhovaný finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin 
provádí § 62 odst. 1 písm. g) zákona o myslivosti a navazuje na současné i nově navrhované 
finanční příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře. Účelem návrhu je zlepšení 
úkrytových možností pro drobnou zvěř ve volné krajině i zvýšení úživnosti honiteb. 
Předmětem finančního příspěvku jsou konkrétně remízky (pro vyloučení překryvu 
s finančními příspěvky na hospodaření v lese budou podporovány jen mimo pozemky určené 
k plnění funkcí lesa) a plodonosné dřeviny. V případě remízků bude podporována výsadba 
vhodných druhů keřů nebo poloodrostků a odrostků (s podmínkou jejich ochrany 
před kontaktem se zvěří); parametry remízku jsou na základě dosavadní myslivecké praxe 
navrhovány obdobně jako pro políčko pro zvěř (minimální velikost 0,05 ha, maximální 
velikost 1,00 ha, plošné zastoupení v honitbě do 2 %). V případě výsadby plodonosných 
dřevin budou podporovány lesnicky opomíjené druhy dřevin vhodné spíše k solitérní nebo 
liniové výsadbě do volné krajiny, a to v podobě keřů nebo poloodrostků a odrostků 
(s podmínkou jejich ochrany před kontaktem se zvěří). 
 
K bodu 51 (přílohy č. 1 až 12): 
  

Je navrhována náhrada všech příloh k nařízení vlády č. 30/2014 Sb., přičemž příloha 
č. 1 stanoví sazby finančních příspěvků, příloha č. 2 až 10 a 12 stanoví vzory žádostí o 
poskytnutí finančních příspěvků a příloha č. 11 stanoví vzor ohlášení žadatele o poskytnutí 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 

V příloze 1 dochází k úpravě sazeb některých finančních příspěvků, ke změnám 
vyvolaným výše uvedenými úpravami (zrušení podpory umělé obnovy opakované) 
a ke změnám v třídění souborů lesních typů do skupin: 

 v tabulce I (sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
při hospodaření v lese) je navrhováno:  
o navýšení sazeb finančního příspěvku na soustřeďování dříví koněm ze 40 Kč/m3 

na 80 Kč/m3 bez ohledu na kategorii lesa. Ačkoliv je tato tradiční a šetrná 
technologie soustřeďování dříví v porovnání s ostatními technologiemi pro 
vlastníky lesa nákladově náročnější, musí být prostřednictvím finančních příspěvků 
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na hospodaření v lesích podporována jako jeden z mála zdrojů lokálních 
pracovních a podnikatelských příležitostí ve venkovských oblastech v podhorských 
a horských polohách, kde v některých terénních podmínkách se dokonce jedná o 
jedinou použitelnou technologii soustřeďování dříví. Důvodem pro navrhované 
navýšení sazby je snižování dostupnosti této technologie v důsledku poklesu počtu 
kočích, jejichž reálné příjmy neodpovídají podle provedené analýzy skutečným 
nákladům práce. Navrhovaná sazba vychází z analýzy zadané v roce 2016 
státním podnikem Lesy České republiky, podle které jde o spodní hranici intervalu 
možného příspěvku, který by dorovnal rozdíl nákladů a příjmů kočích a současně 
netvořil většinovou část ceny výkonu. Cílem úpravy je zachování práce s koněm 
v lesích, kterou lze ve spojení s chovem národních plemen chladnokrevných končí 
považovat de facto za kulturní bohatství. 

o navýšení sazeb finančního příspěvku na štěpkování nebo drcení klestu za 
podmínky ponechání štěpky v lesním porostu z 12 000 Kč/ha na 18 000 Kč/ha bez 
ohledu na kategorii lesa. Současná sazba je v porovnání s podporou využívání 
štěpky pro výrobu energie nedostatečná, finanční příspěvek tak nevyužívá svůj 
potenciál spočívající v ponechání části dřevní hmoty na stanovišti. 

 v tabulce II (sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 
do 40 let věku) je navrhováno: 
o zrušení sazeb pro umělou sadbu opakovanou (finanční příspěvek navrhován 

na zrušení), 
o navýšení sazeb pro přirozenou obnovu i síji melioračních a zpevňujících dřevin i 

dřevin základních o 50 % (v souladu s požadavky Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu – dále jen „NAP“) a nově i poskytování podpory i 
v případě přirozené obnovy a síje v lesních porostech lesů hospodářských ve třetí 
skupině souborů lesních typů, 

o rozšíření podpory síje dřevin základních cílových i o vyjmenované druhy dřevin 
základních přípravných - břízu bělokorou, břízu pýřitou, olši lepkavou a olši šedou 
(podpora obnovy velkoplošných kalamitních holin vznikajících v důsledku 
kůrovcových těžeb), 

o navýšení sazeb pro výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin o 33 % (v souladu 
s požadavku NAP, navýšení až o 50 % brání platný dotační rámec pro poskytování 
příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014-2020), 

o rozšíření podpory výsadby základních dřevin i o dosud nepodporovaná stanoviště 
(za současného omezení podpory výsadby smrku ztepilého pouze na vyšší polohy 
odpovídající jeho ekologickému optimu), 

o změna podpory umělé obnovy sadbou opakovanou z poloodrostků a odrostků 
melioračních a zpevňujících dřevin (určených pro doplňování výsadeb) na 
sazenice melioračních a zpevňujících i základních cílových dřevin (určených pro 
náhradu neúspěšných výsadeb), 

o navýšení sazeb pro zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin 
až na 34 000 Kč/ha (v souladu s požadavky NAP), 

o rozšíření podpory zajištění lesních porostů dřevin základních i v případě lesních 
porostů lesů hospodářských ve třetí skupině souborů lesních typů, 

o sloučení stávajících dvou sazeb pro výchovu lesních porostů, jejichž rozlišování 
(prořezávky x předmýtní úmyslná těžba) způsobovalo aplikační potíže 
a komplikovalo proces sestavování žádosti i jejího vyhodnocení, a navýšení 
sloučené sazby na úroveň odpovídající požadovanému podílu na běžných 
nákladech na výchovu. 

 v tabulce III (sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin) je navrhováno sloučení stávajících dvou sazeb pro výchovu 
lesních porostů, jejichž rozlišování (prořezávky x předmýtní úmyslná těžba) způsobovalo 
aplikační potíže a komplikovalo proces sestavování žádosti i jejího vyhodnocení), a 
navýšení sloučené sazby na úroveň odpovídající požadovanému podílu na běžných 
nákladech na výchovu. 
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 v tabulce IV (sazby finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených 
imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů) je navrhováno: 
o zrušení sazeb pro umělou obnovu sadbou opakovanou (finanční příspěvek 

navrhován na zrušení), 
o navýšení sazeb pro přirozenou obnovu i síji melioračních a zpevňujících dřevin i 

dřevin základních o 50 % (v souladu s požadavky NAP), 
o navýšení sazeb pro síji melioračních a zpevňujících dřevin o 50 % (v souladu 

s požadavky NAP), 
o rozšíření podpory síje dřevin základních cílových i o vybrané druhy dřevin 

základních přípravných - břízu bělokorou, břízu pýřitou, olši lepkavou a olši šedou 
(podpora obnovy velkoplošných kalamitních holin vznikajících v důsledku 
kůrovcových těžeb), 

o změna podpory umělé obnovy sadbou opakovanou z poloodrostků a odrostků 
melioračních a zpevňujících dřevin (určených pro doplňování výsadeb) na 
sazenice melioračních a zpevňujících i základních cílových dřevin (určených pro 
náhradu neúspěšných výsadeb), 

o sloučení stávajících dvou sazeb pro výchovu lesních porostů, jejichž rozlišování 
(prořezávky x předmýtní úmyslná těžba) způsobovalo aplikační potíže 
a komplikovalo proces sestavování žádosti i jejího vyhodnocení, a navýšení 
sloučené sazby na úroveň odpovídající požadovanému podílu na běžných 
nákladech na výchovu. 

 v tabulce VI (sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb) je 
navrhováno: 
o zrušení sazeb pro finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin (finanční 

příspěvek byl zrušen při minulé novelizaci nařízení vlády č. 30/2014 Sb.), 
o navýšení sazby pro políčka pro zvěř z důvodu poklesu poměru finančního 

příspěvku k nákladům na založení políčka pro zvěř pod úroveň dostatečného 
motivačního účinku (z 6 000 Kč/ha na 8 000 Kč/ha), 

o navýšení sazby na hnízdní budky pro vodní ptáky z důvodu zpřísnění požadavku 
na jejich životnost z 5 na 10 let (z 250 Kč/ks na 500 Kč/ks), 

o navýšení sazby na odchytová zařízení na prasata divoká z důvodu poklesu 
poměru finančního příspěvku k nákladům na pořízení těchto zařízení pod úroveň 
dostatečného motivačního účinku (z 8 000 Kč/ks na 16 000 Kč/ks), 

o zavedení sazby pro navrhovaný finanční příspěvek na krmelce pro drobnou zvěř 
ve výši sazeb finančních příspěvků na obdobná myslivecká zařízení (1 000 Kč/ks), 

o zavedení sazby pro navrhovaný finanční příspěvek na akusticko-světelné plašiče 
zvěře ve výši 2 000 Kč/ks, která tvoří část obvyklých prodejních cen těchto 
zařízení, 

o zavedení sazby pro navrhovaný finanční příspěvek na krmivo pro zvěř 
v přezimovací obůrce odvozené od nákladů na provoz již existujících 
přezimovacích obůrek (sazba je diferencována ve výši 1 000 Kč/ks pro sčítané 
jedince jelena a 500 Kč/ks pro sčítané jedince daňka, muflona a siky z důvodu 
rozdílného objemu jejich krmné dávky), 

o zavedení sazby pro navrhovaný finanční příspěvek na snižování početních stavů 
kormorána velkého 500 Kč/ks (výše finančního příspěvku odvozena od obvyklé 
časové náročnosti lovu tohoto druhu zvěře a nákladů s tímto lovem spojených), 

o zavedení sazby pro navrhovaný finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně 
oplocování dřevin (výše finančního příspěvku odvozena z veřejně dostupných cen 
sadebního materiálu druhů dřevin obvykle používaných pro ozeleňování krajiny a 
nákladů na výsadbu), 

o zavedení sazby pro navrhovaný finanční příspěvek na snižování početních stavů 
prasete divokého stanovené na základě informací o nákladech spojených 
s odlovem prasat divokých (pořízení vhodného mysliveckého zařízení, krmiva 
na vnadiště, pohonných hmot) a časové náročnosti této činnosti. Navrhovaný 
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finanční příspěvek odpovídá výši zástřelného vypláceného na přelomu let 
2017/2018 v zónách intenzivního lovu prasete divokého. 

 v tabulce VIII (zařazení souborů lesních typů do skupin) dochází k doplnění některých 
chybějících souborů lesních typů (SLT) a k novému rozřazení uvedených SLT. Stávající 
rozdělení je postaveno na třech intervalech výnosovosti jednotlivých typů stanovišť, 
s využitím údajů o upravené potenciální rentě stanovené pro SLT vyhláškou č. 441/2013 
Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů. Toto rozdělení přenáší některé chyby způsobené dlouhodobou 
neaktualizací příslušné části oceňovací vyhlášky a vede k některým nestandardním 
výchylkám. Nově je navrhováno rozřazení SLT podle kombinace kritérií „typ stanoviště - 
náročnost pěstebních opatření“ a „hodnotová produkce lesních porostů“, přičemž 
o do první skupiny jsou navrhována stanoviště lesů ochranných, v nichž jsou 

pěstební opatření díky extrémním stanovištním podmínkám obecně velmi 
nákladná a produkce lesních porostů velmi nízká, 

o do druhé skupiny jsou navrhována stanoviště, u nichž půdní podmínky (zejm. 
výraznější vliv vody a skeletu či svažitost) nebo klimatické poměry (teploty, srážky, 
délka vegetačního období) nebo kombinace obou vlivů vyžadují při obnově 
a následném pěstování lesa odlišné postupy s vyšší nákladovostí než v běžných 
podmínkách pro hospodaření v lesích (odpovídajících třetí skupině), 

o ve třetí skupině jsou zařazena stanoviště, na nichž půdní a klimatické podmínky 
nevyžadují zvláštní postupy při obnově a následném pěstování lesa (slabší 
zabuřenění, snazší obnova a zajištění lesních porostů, větší stabilita lesních 
porostů) nebo na nichž jsou zhoršené půdní a klimatické podmínky (způsobující 
silnější zabuřenění, náročnější obnovu a zajištění lesních porostů a jejich menší 
stabilitu) kompenzovány vyšší produkcí lesních porostů. 

 na konec přílohy č. 1 je zařazena nová tabulka č. IX, obsahující sazby finančního 
příspěvku na ochranu lesa před kalamitními škůdci. Sazba finančního příspěvku je 
diferencována podle způsobu asanace kůrovcového dříví (zakrytí dříví insekticidní sítí, 
insekticidní postřik, strojní odkornění, seštěpkování porostu) a podle místa asanace 
kůrovcového dříví. Sazba finančního příspěvku na jednotlivé technologie je převzata 
jako část obvyklých nákladů na provedení asanace kůrovcového dříví. Mezi sazbami pro 
asanaci v lese (na PUPFL) a mimo les (mimo PUPFL) je navrhován rozdíl odpovídající 
části nákladů na odvoz dříví z lesa na sklad mimo les. 

V příloze 2 až 10 dochází ke změnám v souvislosti s rušenými i nově zaváděnými 
finančními příspěvky, ke zrušení některých nadbytečných položek a k úpravě některých 
dalších položek na základě aplikační praxe: 

 odstraněny jsou údaje související s rušeným finančním příspěvkem na umělou obnovu 
opakovanou a údaje související s finančním příspěvkem na využití dravců při ochraně 
rostlin, který byl zrušen při minulé novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,  

 doplňují se údaje související s novými finančními příspěvky na zlepšování životního 
prostředí zvěře, snižování početních stavů kormorána velkého, snižování početních 
stavů prasete divokého a na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, 

 doplňují se chybějící údaje o názvu a adrese poskytovatele a názvu a adrese podacího 
místa, 

 odstraněny jsou údaje o registračním čísle žádosti, kódu žadatele, velikosti lesního 
majetku, roku vzniku holiny a o číslu licence dodavatele reprodukčního materiálu lesních 
dřevin, 

 nahrazuje se údaj o schválené výši finančního příspěvku (evidována v informačním 
systému pro národní dotace MZe) nepovinným údajem „poznámky podacího místa“ atd. 

V příloze 11 dochází k úpravě některých položek na základě aplikační praxe 
a k doplnění některých položek potřebných k vyhodnocení správnosti podaného ohlášení 
(ve věci jeho časové platnosti a ve věci správného odvození podacího místa). Obsah 
současné přílohy č. 12 je převzat do přílohy č. 11, aby žadatelé o finanční příspěvky na 
hospodaření v lesích mohli podat ohlášení na jednom formuláři. 
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Obsah přílohy č. 12 (formulář pro ohlášení žadatele) je nahrazen formulářem pro 
nově navrhovaný finanční příspěvek na ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci, jehož 
struktura vychází z obdobných finančních příspěvků a je částečně uzpůsobena 
předpokládaným specifikům nově navrhovaného dotačního titulu. 

 
K bodu 52 (příloha č. 13): 
  

Nově zařazovaná příloha slouží pro administraci některých finančních příspěvků se 
sazbou navyšovanou nad dotační rámec pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích. 
Tyto příspěvky budou do doby schválení úpravy dotačního rámce poskytovány v režimu de 
minimis, který vyžaduje předkládání příslušného čestného prohlášení žadatele v souladu 
s pravidly pro veřejnou podporu. 
 
 
K Čl. II 

 
Navrhované přechodné ustanovení č. 1 řeší postup, jak bude provedena administrace 

žádostí podaných před účinností navrhovaného nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. Navrhované přechodné ustanovení č. 1 technicky rozděluje žádosti za 
práce provedené před účinností navrhované novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a po její 
účinnosti. Požadavek vyplývá ze systému technického zpracování žádostí, který neumožňuje 
při administraci jedné žádosti použít zároveň dvě sady algoritmů pro kontrolu dodržení 
pravidel. Protože pro poskytnutí finančního příspěvku na práce provedené do 31. srpna 2018 
platí pravidla stanovená k okamžiku provedení prací, nelze na žádosti průběžně podávané 
až do dne účinnosti navrhovaného nařízení vlády při jejich administraci na podzim 2018 
aplikovat změněná pravidla stanovená počínaje počátkem účinnosti návrhu nařízení vlády. 

 
Navrhované přechodné ustanovení č. 2 prodlužuje platnost ohlášení podaných na 

současném formuláři i na období od účinnosti novely nařízení vlády č. 30/2017 Sb., aby 
nebyla administrativní zátěž žadatelů zbytečně navyšována požadavkem na opětovné 
poskytnutí stejných informací na mírně upraveném formuláři. Výjimkou je finanční příspěvek 
na ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci, pro nějž ohlášení na současném formuláři 
uplatnit nelze. 

 
Navrhované přechodné ustanovení č. 3 reaguje na skutečnost, že některé 

navrhované finanční příspěvky neodpovídají současnému dotačnímu rámci pro finanční 
příspěvky na hospodaření v lesích a budou muset být do doby schválení úpravy tohoto 
dotačního rámce administrovány v režimu de minimis.  
 
 
K Čl. III 
 
    Nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády je navrženo dnem 1. 12. 2018 k počátku 
kalendářního měsíce, za který jsou podávány žádosti o poskytnutí finančních příspěvků. 
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