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Část materiálu: VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Jiřího Milka, čj. 18015/2018-MZE-12154, ze dne 25. května 2018, s termínem dodání stanovisek do 14. června 2018, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 
 

Novelizační body 45 a 47 upravují náležitosti 
žádostí o poskytnutí finančního příspěvku. Zákon 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, však v § 46 odst. 9 zmocňuje 
vládu pouze ke stanovení vzorů těchto žádostí. 
Domníváme se proto, že nejen nově navrhovaná, 
ale i platná úprava  nařízení č. 30/2014 Sb. 
stanovící povinné náležitosti (přílohy) jednotlivých 
žádostí o poskytnutí finančního příspěvku je mimo 
rámec zákonného zmocnění a doporučujeme její 
revizi (případně revizi zmocňovacího ustanovení při 
nejbližší novelizaci lesního zákona). 

Vysvětleno. 
Přílohy požadované k žádosti o poskytnutí navrhovaných 
nových finančních příspěvků poskytovaných uživatelům 
honiteb nejsou rozšířením rozsahu žádostí nad rámec 
jejich vzoru uvedeného v nařízení vlády, ale doklady 
prokazujícími dodržení pravidel stanovených pro 
poskytnutí těchto finančních příspěvků. Navrhované 
novelizační body jsou tak naplněním části citovaného 
zmocňovacího ustanovení „Závazná pravidla 
poskytování finančních příspěvků, … stanoví vláda 
nařízením.“. 

Ministerstvo financí 
 
 

1) K odůvodnění: Nesouhlasíme s navýšením 
rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství při 
přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019 
a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 o 
částku 300 mil. Kč na vrub salda (deficitu) státního 
rozpočtu, ani s dalším navýšením příspěvku 
na výkon státní správy v rámci finančních vztahů 
státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a 
k rozpočtu hl. m. Prahy, s jehož valorizací 
se pro rok 2019 již počítá.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Rozpočtový dopad novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
činí po vypořádání věcných připomínek z mezirezortního 
připomínkového řízení 640 mil. Kč. Ministerstvo financí 
při jednání s Ministerstvem zemědělství o návrhu 
rozpočtu pro kapitolu 329 přislíbilo navýšení této kapitoly 
o 200 mil. Kč na opatření pro boj s kůrovcem, čímž je 
rozpočtový dopad novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
na kapitolu 329 částečně vyřešen. Co se týká příspěvku 
na výkon státní správy, Ministerstvo zemědělství na 
základě poskytnutých informací od požadavku na 
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navýšení tohoto příspěvku ustupuje. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2) K odůvodnění: Předkladatel žádá s nárůstem 
náročnosti administrace finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích navýšit příspěvek na výkon 
státní správy krajských úřadů celkem o 13 mil. Kč, 
resp. 11 mil. Kč (bez jednorázových nákladů?), a to 
jednotně na každý krajský úřad. Pozn.: Vyjádření 
předkladatele je zmatečné – jím konstatovaný 0,85 
úvazek na každý krajský úřad x 13 = je 11,05 a 
nikoli v textu citovaných 11,5 úvazků). Není tedy 
jasné, zda jde jen o překlep, nebo určitá (jiná) část 
má náležet také Magistrátu hl. m. Prahy (jako 
čtrnáctému kraji). 
   K uvedenému požadavku nicméně sdělujeme: 
- dle Metodiky stanovení plánovaných nákladů na 
výkon státní správy se jednorázové náklady do 
příspěvku na výkon státní správy nezahrnují 
(předpokládáme, že poskytnutí jednorázových 
dopadů tedy učiní MZe, pokud to bude považovat 
za nezbytné); 
- pro rok 2019 je počítáno s nebývale vysokým 
meziročním nárůstem příspěvku na výkon státní 
správy pro kraje – a to o 10 %, přičemž v dalších 
dvou letech opět s 5% nárůstem. K takto 
systematickému a vysokému navyšování objemu 
příspěvku dosud nikdy nedošlo - pro kraje (bez 
započtení hl. m. Prahy jako kraje) půjde v roce 
2019 o 120 mil. Kč navíc. Příspěvek (ani jeho 
navýšení) nejsou účelově vázány, a lze ho tudíž 
použít i k pokrytí návrhem navýšené administrativy; 
 
- kromě toho v posledních letech rostou zřetelně i 
daňové příjmy krajů (i ty lze pro úhradu přenesené 

Akceptováno. 
Uvedené skutečnosti nebyly Ministerstvu zemědělství 
známy, připomínku proto akceptuje a odůvodnění i 
předkládací zprávu v tomto smyslu upraví. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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působnosti využít). V roce 2016 vzrostly proti roku 
2015 celkové daňové příjmy u krajů o 7,8 mld. Kč 
(bez započtení hl. m. Prahy jako kraje). Podobné 
meziroční přírůstky daňových příjmů krajů byly 
dosaženy i v roce 2017 (5,7 mld. Kč); 
 
- v neposlední řadě také zdůrazňujeme, že 
předkladatel se nezavázal ke snížení vlastní 
kapitoly (MZe) v adekvátním rozsahu, aby mohlo 
dojít k jím požadovanému navýšení příspěvku na 
výkon státní správy. 
 
Ministerstvo financí z výše citovaných důvodů 
neakceptuje požadavek na další zvýšení příspěvku 
na výkon státní správy pro krajské úřady od roku 
2019.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

3) K předkládací zprávě: Požadujeme doplnit také 
návrh předkládací zprávy, že finanční prostředky na 
pokrytí nákladů vyplývajících z nařízení vlády, 
kterým se mění nařízení 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, si zabezpečí kapitola 329 – Ministerstvo 
zemědělství v roce 2019 i v letech následujících 
v rámci svého rozpočtu, respektive náklady krajů, 
obcí a hl. m. Prahy na zvýšenou personální 
náročnost agend budou hrazeny z příspěvku na 
výkon státní správy v rámci finančních vztahů 
státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a 
k rozpočtu hl. m. Prahy bez specifického navýšení. 
Kapitola 329 se musí rozhodnout, zda je to její 
prioritou při sestavování návrhu rozpočtu kapitoly 

Vysvětleno. 
Předkládací zpráva upravena v tom smyslu, že 
rozpočtové dopady novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
budou v roce 2019 částečně řešeny navýšením rozpočtu 
kapitoly 329 o 200 mil. Kč určených pro opatření na boj 
s kůrovcem a v dalších letech budou předmětem jednání 
při plánování rozpočtu kapitoly 329. Od požadavku na 
navýšení příspěvku na výkon státní správy lesů v rámci 
krajských úřadů MZe na základě výše uvedených 
skutečností ustupuje. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu na 
léta 2020 a 2021 a případně nalézt úspory v rámci 
svého resortu.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

4) K § 41a: Chováme pochybnost, zda je 
ustanovení § 41a nařízení "kryto" zákonným 
zmocněním v § 62 zákona o myslivosti. Jsme 
si vědomi toho, že výčet účelů finančních příspěvků 
je stanoven toliko demonstrativně, nicméně máme 
za to, že předkladatel by se měl podrobněji 
vypořádat s tím, jak souvisí snižování populace 
kormorána s podporou činností mysliveckého 
hospodaření (pokud je nám známo, je kormorán 
vodní pták a škody jím působené vznikají na chovu 
ryb, což je problematika upravená zákonem o 
rybářství). V této souvislosti upozorňujeme na 
ústavní maximu v čl. 78 Ústavy, která vládu 
zmocňuje vydat nařízení k provedení zákona a v 
jeho MEZÍCH. Z tohoto důvodu doporučujeme 
doplnit důvodovou zprávu o podrobnější 
zdůvodnění zmíněné úpravy, především 
s přihlédnutím k argumentům uvedeným shora. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Kormorán velký je podle právní úpravy myslivosti zvěří a 
regulace jeho nadměrných početních stavů je možná jen 
prostřednictvím uživatelů honitby (zvěř může lovit pouze 
uživatel honitby). Navrhovaný finanční příspěvek vytváří 
jediný možný motivační nástroj pro řešení již víceletého 
problému s přemnoženými populacemi této zvěře. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

5) K předkládací zprávě: Připomínáme, že 
povinnost uvést zdroj krytí do předkládací zprávy 
stanoví Jednací řád Vlády České republiky (Čl. 4, 
odst. 7). 

Akceptováno. 
Zdroj krytí doplněn do předkládací zprávy. 

6) K § 22 odst. 9: Doporučujeme text ustanovení 
přeformulovat, neboť ve stávající podobě na sebe 
nenavazuje a ustanovení nedává smysl. 

Akceptováno. 
Nedostatky navrhované formulace odstraněny. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

1. K § 41b odst. 2 písm. a) 
Zásadně nesouhlasíme s podmíněným přiznáním 

Vysvětleno. 
Navrhovaný finanční příspěvek na snižování početních 
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 finančního příspěvku na ulovení prasete divokého 
jen na ty kusy, které překročí roční průměr odlovu 
prasat divokých v příslušné honitbě za pět 
hospodářských let bezprostředně předcházejících 
hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek 
požadován. Požadujeme nestanovovat žádnou 
omezující podmínku a přiznávat finanční příspěvek 
na každý ulovený kus prasete divokého i v případě, 
že by došlo vzhledem k reálné výši alokovaných 
prostředků ke snížení uvažovaného příspěvku na 1 
ks. 
 
Odůvodnění: 

A. Podmínka není stimulující, ale naopak 
kontraproduktivní ve vztahu ke snahám o 
maximální odlovy, neboť lze očekávat, že uživatelé 
honiteb budou spíše zašetřovat, nebo nevykazovat 
lov v některých letech z důvodů snižování ročního 
průměru lovu (viz přístup uživatelů honiteb na 
počátku roku 2018 ve vztahu k poskytovaným 
náhradám za ulovená divoká prasata ze strany 
Státní veterinární správy. Po vypršení časového 
období, ve kterém byly přiznávány náhrady, se lov 
takřka zastavil a uživatelé honiteb čekají s dalším 
lovem až do doby avizovaného prodloužení 
poskytovaných náhrad). 

B. Podmínka je diskriminační. V honitbách, ve 
kterých se uživatelé honiteb v předchozích letech 
dobrovolně snažili o maximální odlovy prasat 
divokých, budou podle stanovené podmínky 
znevýhodněni oproti těm, jejichž uživatelé se 
nesnažili, a tudíž roční průměr budou mít menší, a 
proto lze očekávat jeho snazší překročení a tím i 
vyšší finanční příspěvky.  

C. Ustanovení není přesně naformulováno a lze jej 

stavů prasete divokého je kompromisem mezi 
možnostmi státního rozpočtu a potřebou zajistit co 
nejvyšší odlov této zvěře. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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vykládat různým způsobem. Například za pět 
bezprostředně předcházejících let mohl uživatel 
honitby lovit pouze v jednom roce a průměr za pět 
let bude tedy zkreslený (100 ks + 0 ks + 0 ks + 0 ks 
+ 0 ks, tj. 100 : 5 = 20 ks průměr). Jiný příklad: 
honitba byla uznána teprve před 3 lety. V tomto 
případě nebude mít podle podmínky nárok vůbec, 
neboť nelze vypočítat průměr za předchozích pět 
let. A další příklad: je rozdíl mezi lovem v honitbách  
se stanovenými normovanými stavy a bez nich. 
V případě, že honitba se stanovenými 
normovanými stavy bude myslivecky hospodařit 
správně a bude tudíž bezezbytku naplňovat 
stanovené plány chovu a lovu, tak se k příspěvku 
nedostane vůbec, neboť nemůže porušovat zásady 
chovu a narušovat zvýšeným lovem např. 
stanovené minimální stavy, poměr pohlaví, sociální 
skladbu populace, …., i když by bylo obecně 
žádoucí plošné snížení početních stavů černé 
zvěře. 

D. Podmínka zvyšuje neúnosně administrativní 
náročnost jejího sledování a vyhodnocování. 
V ČR je cca 5800 honiteb a prasata divoká jsou 
rozšířena téměř po celém území, tzn., že lze 
očekávat žádosti o příspěvek od všech honiteb na 
území ČR.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

2. Nad rámec návrhu požadujeme vypsání 
stimulujícího příspěvkového titulu i pro 
snižování početních stavů zvěře jelena siky. 
 
Odůvodnění: 
Jak chov, tak i výskyt tohoto živočišného druhu 
není ve volných honitbách na území ČR žádoucí 

Vysvětleno. 
Pro navrhovaný finanční příspěvek chybí příslušné 
zmocnění v § 62 zákona o myslivosti (snižování 
početních stavů jelena siky nezlepší životní prostřední 
ostatních druhů zvěře). 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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pro působení škod touto zvěří na lesních porostech 
a její genetické agresivitě vůči jelenu evropskému. 
Obdobný přístup k výskytu jelena siky na území ČR 
řeší i strategické a koncepční materiály jak MZe, 
tak i MŽP. Vypsané příspěvkové tituly by měly 
reagovat na Národní akční plán adaptace na 
změnu klimatu (schválený usnesením vlády č. 34 
ze dne 16. 1. 2017), stejně tak jako na Strategii 
resortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do 
roku 2030 a její implementační plán na období 
2017-2020 (schválený usnesením vlády č. 838 ze 
dne 29. 11. 2017).  Konkrétně se jedná o 
naplňování Karty 4. 7 Cílů v myslivosti, bodu G 1 a 
jeho dílčího cíle – snižování regionálních stavů siky 
japonského. Snižování stavů jelena siky  je i 
v souladu s Koncepcí ochrany před následky sucha 
pro území ČR (schválenou usnesením vlády č. 528 
ze dne 27. 7. 2017). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

3. K odůvodnění – obecná část 
V odůvodnění k návrhu nařízení vlády se řeší mimo 
jiné zvyšující se nároky na státní rozpočet pouze ve 
vztahu ke kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství, 
a to požadované navýšení této kapitoly o 300 mil. 
Kč ročně počínaje rokem 2019. Požaduje se 
navýšení rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo 
obrany tak, aby bylo možné vyhovět nárokům 
státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. 
 
Odůvodnění: 
U rozpočtové kapitoly 307 není počítáno 
s navýšením rozpočtu na základě předložené 
novelizace nařízení vlády, a to z důvodu 
zanedbatelných příspěvků ze strany MO v letech 

Vysvětleno. 
Navrhované navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva 
obrany není způsobeno současným zněním nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. ani jeho navrhovanou novelou, ale 
rozhodnutím Ministerstva obrany o změně v zapojení 
různých typů příjemců finančních příspěvků mezi 
způsobilé žadatele. Ministerstvo obrany požadované 
navýšení rozpočtové kapitoly musí řešit s Ministerstvem 
financí, nelze jej spojit s projednáváním novely nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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minulých. U státního podniku Vojenské lesy 
a statky ČR, s. p. je předběžně vyčíslen odhadnutý 
nárok až na 140 mil. Kč/rok vzhledem ke zhoršující 
se situaci v lesích spadajících pod tento podnik.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučujeme však ve zvláštní části odůvodnění 
doplnit odůvodnění k čl. I bodu 18, který obsahuje 
vypuštění § 16 odst. 3. Vypuštění tohoto 
ustanovení není pouze formální změnou, zřejmě 
má věcný dopad, je tedy třeba tuto změnu řádně 
odůvodnit. 

Vysvětleno. 
Navrhované změny v § 16 sloučeny do jednoho 
novelizačního bodu, odůvodnění návrhu novely 
příslušným způsobem upraveno a odůvodněno. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
 

1. V návrhu nařízení vlády v Čl. I bodě 5. 
doporučujeme nahradit slova „větami „,,Na 
vyžádání“ slovy „větami „Na vyžádání“, neboť se 
jedná o zjevný překlep a dále nahradit slovo 
„výrobě“ slovem „výrobně“, neboť se jedná o zjevný 
překlep. 
2. V návrhu nařízení vlády v Čl. I 
doporučujeme z důvodu lepší přehlednosti spojit 
body 18. až 21. do jednoho bodu tak, aby první 
věta nového bodu zněla: „ V § 16 odstavce 3 až 7 
včetně poznámky pod čarou č. 32 znějí:“, (dále 
upozorňujeme na překlep v bodě 19. poslední věta 
„odstavce 3 až 8“ a má být správně „odstavce 5 až 
8“). 
3. V návrhu nařízení vlády v Čl. I bodě 30. 
doporučujeme nahradit slova „slova „,,nebo“ slovy 
„slova „nebo“, neboť se jedná o zjevný překlep. 
4. V platném znění v § 22 odst. 9 
doporučujeme nahradit slova „všechny druhů 
borovice“ slovy „všech druhů borovice“, aby platné 
znění bylo v souladu s návrhem nařízení vlády. 
 

1. Akceptováno. 
 
 
 
 
 
2. Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Akceptováno. 
 
 
4. Akceptováno. 
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Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 
 

1. K bodu 6., § 3 odst. 9: Doporučujeme 
v souladu s Čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády užít formulaci: „se za slova „300 
EUR/ha“ vkládají slova „…“.  

Akceptováno. 

2. K bodu 19., § 16 odst. 4: Místo „odst. 3“ 
doporučujeme v souladu s Čl. 58 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády uvést „odstavec 3“. 
Dále v závěru má být správně uvedeno: „…se 
označují jako odstavce 5 až 8.“.  

Akceptováno. 

3. K bodu 21., § 16 odst. 7: Jelikož se zde jedná 
o konec odstavce, má být v souladu s Čl. 58 
odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
správně místo „textu“ uvedeno slovo „odstavce“.  

Akceptováno. 

4. K bodu 30., § 35 odst. 5: Doporučujeme 
vypustit jedny ze dvou prvních uvozovek, jsou 
nadbytečné. 

Akceptováno. 

5. K bodům 25., 31. a 32.: V těchto bodech má 
být v souladu s Čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády uvedeno, že se slova nahrazují 
slovy.  

Akceptováno. 

6. K bodu 36., § 37 odst. 1 písm. f): 
Doporučujeme toto ustanovení ukončit 
interpunkčním znaménkem tečkou. 

Akceptováno. 

7. K bodu 44., § 37 odst. 4: V souladu s Čl. 57 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme místo výrazu „slovo“ užít výrazu 
„text“.  

Akceptováno. 

8. K bodu 45., § 37a odst. 2 písm. d) a odst. 4 
písm. d) a § 41c odst. 2 písm. c):  Vždy před 
písmenem „a“ doporučujeme vypustit 
interpunkční znaménko čárku. 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra 
 
 

K čl. I bodům 12, 15, 19 a 28 – k § 7 odst. 3, § 15 
odst. 4, § 19 odst. 4 a § 25 odst. 4: 
 Cílem předmětných ustanovení je umožnit 

Vysvětleno. 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
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odejmutí finančního příspěvku, případně jeho 
nepřiznání. Dikci, podle níž se finanční příspěvek 
„může neposkytnout nebo odejmout“, 
nepovažujeme z hlediska legislativní techniky za 
vhodnou, a proto doporučujeme ustanovení 
přeformulovat. Uvítali bychom, kdyby ustanovení 
byla formulována nikoliv jako možnost finanční 
příspěvek neposkytnout, ale jako podmínky pro 
přiznání finančního příspěvku, případně jako 
podmínky vedoucí k jeho odejmutí. Bylo by tak 
docíleno i větší transparentnosti předmětných 
ustanovení, neboť předložený návrh se vyznačuje 
širokou možností uvážení. 

v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
%). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 

K čl. I bodu 48 – k příloze č. 6: 
 Povinnou náležitostí žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku na sdružování vlastníků lesa 
a podporu hospodaření ve sdružených lesích 
vlastníků malých výměr je čestné prohlášení, které 
v části 5. po žadateli vyžaduje, aby svým podpisem 
stvrdil souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Doporučujeme pasáž upravit tak, aby zohledňovala 
existenci nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Pouhé odkazy na zákon o ochraně 
osobních údajů nepostačují. Doporučujeme 
rovněž přehodnotit vhodnost odkazů na 
stávající zákon o ochraně osobních údajů, 
neboť v Poslanecké sněmovně je aktuálně 
projednáván sněmovní tisk č. 138, který tento 
zákon nahradí, což bude následně nutné 
promítnout i do předmětného nařízení vlády. 

Vysvětleno. 
Příslušná pasáž vypuštěna, o zpracování údajů 
v uvedeném rozsahu je žadatel informován právními 
předpisy. 
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K čl. I bodu 5 – k 3 odst. 5: 
 V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme upravit 
návětí daného novelizačního bodu do této podoby: 
„V § 3 odst. 5 se věty třetí až pátá nahrazují….“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodům 33 a 34 – k § 36 odst. 3, 4, a 5: 
 V rámci textu novelizačních bodů 
navrhujeme slovo „nahrazuje“ uvést ve tvaru 
„nahrazují“. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 45 – k § 37a odst. 2 a odst. 4: 
 Za účelem jednotnosti právního předpisu 
navrhujeme odstranit dvojtečku na konci pasáže 
uvozující odstavec 2 (srov. stávající § 37 odst. 2) a 
dále navrhujeme v souladu  
s čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády odstranit v odstavcích 2 a 4 čárku před 
spojkou „a“ na konci textu písmene d). 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 47 – k § 41c odst. 2: 
 S ohledem na skutečnost, že se opět jedná 
o kumulativní výčet, navrhujeme odstranit čárku 
před spojkou „a“ na konci textu písmene c), viz čl. 
42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 47 – k § 41c odst. 3: 
 Předpokládáme, že cílem předkladatele je, 
aby podmínky stanovené v písmenu a)  
a b) byly splněny současně, proto doporučujeme 
podle čl. 42 odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády odstranit nadbytečnou čárku před spojkou 
„a“, která je na konci písmene a). 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního prostředí 
 
 

1. V současné době nezahrnuje nabídka 
podpůrných programů pro uživatele honiteb 
program pro přímou podporu nákupu půdy, 
která je vhodná pro zakládání krajinotvorných 

Vysvětleno. 
Navrhovaný finanční příspěvek neodpovídá příslušnému 
zmocnění v zákoně o myslivosti. 
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prvků, agroenvironmentálních a klimatických 
opatření, políček pro zvěř či jiných 
kompenzačních ploch významných pro 
poskytování ekosystémových služeb. 
 
Odůvodnění: 
Zcela běžná je v současné době přímá 
podpora nákupu půdy pro zemědělce  v rámci 
dotačního programu PGRLF, obdobná 
schémata jsou uplatňována v resortu 
Ministerstva životního prostředí prostřednictvím 
dotačního programu ČSOP pozemkovým 
spolkům. Uživatelé honiteb  však dosud 
podporováni při přímém nákupu půdy nejsou a 
nebyli. 
 
Smyslem podpory je (by bylo) umožnit 
uživatelům honiteb daleko významněji naplnit 
ustanovení platného zákona o myslivosti, které 
ukládá uživatelům honiteb zakládat a pečovat 
o krajinotvorné prvky a políčka pro zvěř. Právní 
důvod užívání pozemků (pacht, ale také 
vlastnictví)   je  významným předpokladem 
právě pro aktivní a efektivní čerpání finančních 
příspěvků navrhované právní úpravy zaměřené 
na hospodaření v lesích a finančních 
příspěvků na vybrané činnosti 
mysliveckého hospodaření.  
 
Návrh reaguje zejména na skutečnost, že 
dlouhodobě klesají 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 

Rozpor byl odstraněn. 
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nabídkou vhodných druhů krmiva pro drobnou 
zvěř i častým usmrcením zvěře při 
zemědělských pracích. V neposlední řadě 
předkládaný návrh  do připravovaného nařízení 
vlády reaguje na poznatky z aplikační praxe. 
 
Navrhovaná změna – doplnění je plně v 
souladu s vládou schválenými koncepčními 
dokumenty Národním akčním plánem 
adaptace na změnu klimatu a  Strategií resortu 
Ministerstva zemědělství na období 2017-
2020. 
Tato připomínka je zásadní. 

2. § 5 odst. 1 písm. c)  
Požadujeme nahradit formulaci ….“stanovený 
pro základní dřevinu jiným právním 
předpisem10).“ textem ….“stanovený pro 
meliorační a zpevňující dřevinu jiným právním 
předpisem10).“  
 
Za tento text zároveň požadujeme vložit 
druhou větu: „Obnovovanou plochou se zde 
rozumí lesní porostní půda bez ohledu na věk 
a zakmenění horní etáže.“ 
 
Odůvodnění: Vyžadovat na ploše obnovované 
přirozenou obnovou počet jedinců na 1 ha 
stanovený v příloze č. 6 vyhl. č. 139/2004 Sb. 
pro dřevinu základní nepožadujeme 
za efektivní, plně dostačující jsou počty 
stanovené tímto předpisem pro dřeviny 
meliorační a zpevňující. Vzhledem ke snaze 
zvýšit prostorovou a druhovou diverzitu našich 
lesů zároveň požadujeme podporovat 
přirozenou obnovu lesních porostů bez ohledu 

Vysvětleno. 
Nižší počty stanovené pro meliorační a zpevňující 
dřeviny vyhláškou č. 139/2004 Sb. platí pro sazenice, při 
přirozené obnově melioračních a zpevňujících dřevin je 
vyšších počtů stanovených pro základní dřeviny běžně 
dosahováno. 
 
 
Požadavek formulovaný v připomínce není v rozporu se 
současným zněním nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ani 
s návrhem novely tohoto nařízení. Požadovaná úprava 
by tak měla pouze deklaratorní povahu a zbytečně by 
navýšila počet novelizačních bodů. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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na věk a zakmenění horní etáže, tedy např. i 
v porostech předmýtních. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. § 6 odst. 2 písm. c) 
Požadujeme nahradit formulaci ….“stanovený 
pro základní dřevinu jiným právním 
předpisem10).“ textem ….“stanovený pro 
meliorační a zpevňující dřevinu jiným právním 
předpisem10).“  
 

Odůvodnění: Vyžadovat na ploše uměle 
obnovované síjí počet jedinců na 1 ha stanovený 
v příloze č. 6 vyhl. č. 139/2004 Sb. pro dřevinu 
základní nepovažujeme za efektivní, plně 
dostačující jsou počty stanovené tímto předpisem 
pro dřeviny meliorační a zpevňující. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Nižší počty stanovené pro meliorační a zpevňující 
dřeviny vyhláškou č. 139/2004 Sb. platí pro sazenice, při 
přirozené obnově melioračních a zpevňujících dřevin je 
vyšších počtů stanovených pro základní dřeviny běžně 
dosahováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

1. § 7 
Požadujeme text § 7 doplnit a přeformulovat 
tak, aby z něj jednoznačně vyplývalo, že 
podporu lze využívat i v případě podsadeb, a 
to bez limitace věkem a zakmeněním 
mateřského porostu. 
 
Odůvodnění: Využívání podsadeb je důležité 
z pohledu doplňování chybějících stanovištně 
vhodných dřevin do lesních porostů včetně 
porostů nevhodně založených či vzniklých, kdy 
je zároveň využito pozitivního působení 
mateřského porostu na jejich odrůstání 
(vytvoření vhodné ho mikroklimatu, světelných 
podmínek atd.). 

Vysvětleno. 
Požadavek formulovaný v připomínce není v rozporu se 
současným zněním nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ani 
s návrhem novely tohoto nařízení. Požadovaná úprava 
by tak měla pouze deklaratorní povahu a zbytečně by 
navýšila počet novelizačních bodů. 

2. § 9 odst. 2 
Požadujeme nahradit navrhovanou formulaci „U 
zajištěného lesního porostu se vykazuje 

Vysvětleno. 
Navrhovaný novelizační bod zrušen, uvádění skutečné 
nebo redukované plochy je možné již za stávající právní 
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skutečná plocha dřeviny v době jejího zajištění“ 
textem „U zajištěného lesního porostu se 
vykazuje skutečná nebo redukovaná plocha 
dřeviny v době jejího zajištění“ 
 
Odůvodnění: Formulace navrhovaná 
předkladatelem stimuluje požadavek na 
rovnoměrné rozmístění dřevin a omezuje 
podporu jednotlivé nebo hloučkovité příměsi, 
což je demotivační z pohledu prosazování 
požadavků na pěstování strukturálně a druhově 
bohatších lesních porostů. Tyto požadavky 
přitom vyplývají ze schválených strategických 
dokumentů (Národní lesnický program II, 
Zásady státní lesnické politiky, Národní akční 
plán adaptace na změnu klimatu). 

úpravy. 

3. § 11 odst. 1  
Požadujeme nahradit navrhovanou formulaci 
„Finanční příspěvek na výchovu lesních 
porostů do 40 let věku lze poskytnout, jestliže 
kvalita provedených prací a jejich soulad 
s právními předpisy upravujícími hospodaření 
v lesích jsou potvrzeny odborným lesním 
hospodářem“ textem „Finanční příspěvek na 
výchovu lesních porostů do 40 let věku lze 
poskytnout, jestliže zásah podpořil žádoucí 
vývoj a stabilitu porostu, byl proveden 
v souladu s právními předpisy upravujícími 
hospodaření v lesích a byl potvrzen odborným 
lesním hospodářem“  
 
Odůvodnění: Navrhovaná změna konkretizuje 
obecně formulované kritérium na kvalitu 
provedeného zásahu na kritérium hodnotící 
dosažení požadovaných cílů (žádoucí vývoj, 

Vysvětleno. 
Navrhované doplnění formulace „zásah podpořil žádoucí 
vývoj a stabilitu porostu“ je po právní stránce 
neuchopitelné a nekontrolovatelné, poznatky z kontrolní 
činnosti MZe a krajů navíc neindikují nesprávné 
provádění výchovných zásahů. 
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stabilita). 

4. § 11 odst. 3 
Požadujeme umožnit poskytovat finančního 
příspěvku na výchovu lesních porostů do 40 let 
věku na „nejvýše dvakrát za období 
platnosti lesního hospodářského plánu 
nebo lesní hospodářské osnovy“ 
 
Odůvodnění: Umožnění podpořit provedení 
zásahu 2 x za decennium může přispět 
k provádění kvalitnějších šetrnějších zásahů, 
přispívajících ke zlepšování stability lesních 
porostů a péči o přimíšené dřeviny. 

Vysvětleno. 
Z rozpočtových důvodů nelze počet zásahů 
podporovaných za decenium navýšit. 

5. § 34 odst. 2 
Doporučujeme směrovat finanční podporu na 
sdružování vlastníků a podporu hospodaření 
ve sdružených lesích vlastníků malých výměr 
na lesy hospodářské. 
 
Odůvodnění: Převážná většina majetků malých 
výměr se nachází v lesích hospodářských, pro 
jejichž vlastníky by finanční podpora měla být 
určena. 

Vysvětleno. 
Podpora sdružování vlastníků lesů malých výměr bude 
v budoucnu řešena v návaznosti na novelu lesního 
zákona právě ve věci sdružování drobných vlastníků. 

6. § 37 odst. 1 písm. a) 
Požadujeme doplnit text tohoto ustanovení 
následovně: „Finanční příspěvek na založení 
nebo údržbu políček pro zvěř se poskytuje 
pouze pro daný druh (druhy) zvěře tam, kde 
tato zvěř nedosahuje normovaných stavů“. 
 
Odůvodnění: Cílem poskytování výše 
uvedeného příspěvku by nemělo být zvyšování 
úživnosti honiteb, ve kterých stavy zvěře 
překračují stavy normované. Poskytování 
tohoto příspěvku v takovém případě by vedlo 

Vysvětleno. 
Již stávající úprava sleduje poskytováním předmětného 
finančního příspěvku celkové zvyšování obecné 
úživnosti honitby, konkrétní potravní nabídku na políčku 
pro zvěř nevyužívá jen zvěř normovaná či jen dokonce 
zvěř, jejíž početní stavy jsou nad normovaným stavem.  
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k akceptaci tohoto nevyhovujícího stavu. 

7. § 37a 
V celém textu § 37a požadujeme změnit název 
„Finanční příspěvek na zřízení a provoz 
přezimovacích obůrek“ na „Finanční příspěvek 
na zřízení a provoz přezimovacích 
a redukčních obůrek“ a v souladu s takto 
upraveným názvem jej i chápat. 
 
Odůvodnění: Za situace, kdy je za účelem 
likvidace přemnožené zvěře navrhováno 
rozšířit poskytování finančního příspěvku 
na pořízení a instalaci nebo výrobu a instalaci 
nových stacionárních a mobilních odchytových 
zařízení i na spárkatou zvěř (§ 37 odst. 1 písm. 
f), jako součást finančního příspěvku na 
zlepšování životního prostředí zvěře, je zcela 
relevantní požadavek na mnohem etičtější 
přístup založený na její redukci 
v přezimovacích obůrkách. Tento účel by měl 
být jednoznačně deklarován i v tomto předpise. 

Vysvětleno. 
Cílem finančního příspěvku je soustředěním zvěře do 
přezimovacích obůrek zabránit škodám způsobovaným 
zvěří mimo vegetační období, případně v obůrkách 
provést selekční odstřel, nikoliv prostou redukci zvěře. 

8. §§ 37 a 37a 
Navrhujeme finanční podporu těchto opatření 
podmínit souhlasným stanoviskem orgánu 
ochrany přírody (dále jen „OOP“); jde o 
opatření, která při nevhodném umístění mohou 
negativně ovlivnit zájmy ochrany přírody 
(terénní úpravy, technické objekty 
a soustřeďování zvěře v cenných biotopech 
nebo políčka pro zvěř - s potenciálem 
látkového ovlivnění okolí nebo šíření 
nebezpečných rostlinných druhů - v jejich 
blízkosti).  

Vysvětleno. 
Prevenci negativního vlivu opatření na předmět zájmu 
ochrany přírody řeší v konkrétních případech právní 
úprava ochrany přírody. Zavést požadovaný 
mechanismus pro všechna prováděná opatření (bez 
ohledu na to, zda se dotýkají nějakého předmětu zájmu 
ochrany přírody) by bylo zbytečným a neodůvodněným 
navýšením byrokracie. 

9. § 38 
K částem, které se týkají podpory zvláště 

Vysvětleno. 
Navrhované doplnění formulace „jedinci geneticky 
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chráněných druhů (dále jen „ZCHD“): přestože 
v podmínkách podpory je uveden soulad s §§ 
54 a 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
„ZOPK“), který by měl dostatečně zajistit 
odpovídající genetický původ vypouštěných 
jedinců, považujeme za účelné v tomto smyslu 
zpřesnit i samotnou formulaci při definici 
předmětu podpory, a to vzhledem k tomu, že 
se v této úvodní definici explicitně objevuje 
nákup jedinců. 
 
Dále považujeme za vhodné zdůraznit 
náležitou přípravu odchovávaných jedinců v 
zájmu jejich úspěšného zapojení do cílového 
ekosystému po vypuštění. Výsledné 
navrhované znění: a) vypuštění nakoupených 
nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů 
zvěře, kteří geneticky odpovídají cílovým 
populacím a jsou dobře připraveni na 
podmínky ve volné přírodě v lokalitách jejich 
přirozeného výskytu v rámci honitby. 
Ohroženými druhy zvěře jsou tetřev hlušec, 
tetřívek obecný a koroptev polní. 
 
Dále navrhujeme zde vypustit podmínku 
trvalého označení vypouštěných jedinců 
značkami; o účelnosti tohoto opatření nechť 
rozhodne v každém jednotlivém případě 
příslušný OOP, v rámci řízení o výjimce podle 
§ 56 ZOPK, které stejně musí být vedeno. 
Zájmem ochrany přírody, který by měl být i 
zde akcentován, neboť se jedná o ZCHD, je 
zapojení vypuštěných jedinců do cílové 
populace v přirozeném prostředí, proto je 

odpovídají cílovým populacím a jsou dobře připraveni na 
podmínky ve volné přírodě“ je po právní stránce 
neuchopitelné a nekontrolovatelné, poznatky z kontrolní 
činnosti MZe a krajů navíc neindikují nesprávnou praxi 
při vypouštění podporovaných druhů zvěře. 
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žádoucí, aby odchov probíhal v co největší 
míře bez přímého vlivu člověka. Značení 
jedinců může být v rozporu s tímto 
požadavkem. 

10. § 41c odst. 1 písm. a) 
Není zde dostatečně definován pojem "vhodné 
druhy keřů a stromů" přičemž účelem 
podpory/výsadby je poskytnutí přirozeného 
úkrytu drobné zvěři. Tento účel mohou 
splňovat i druhy dřevin rizikové z hlediska 
(druhové) ochrany přírody, zejm. druhy 
expanzivní či nepůvodní. Je tedy žádoucí 
rizikové druhy vyloučit z podpory a jako vhodné 
druhy definovat ty, které jsou součástí 
přirozené vegetace v honitbě. Dále je žádoucí 
zajistit, aby použitý sadební či osevní materiál 
byl geneticky odpovídající populacím použitých 
druhů v daném biogeografickém regionu. 

Vysvětleno. 
Do návrhu novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. bude 
doplněn požadavek na to, aby předmětem výsadby nebyl 
invazní nepůvodní druh, a odkaz na příslušné prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 
2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních 
druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. 
Protože v tomto seznamu v současnosti nejsou uvedeny 
žádné dřeviny, nemůže formulace „vhodné druhy keřů a 
stromů“ vést k podpoře invazních nepůvodních druhů. 
Co se týká nepůvodnosti v rámci regionu, platí § 5 odst. 
4 zákona o ochraně přírody a krajiny, což není třeba 
v nařízení vlády č. 30/2014 Sb. duplikovat. 

11. § 41c odst. 1 písm. b) 
Podporované druhy jsou definovány výčtem; 
tento však obsahuje i druhy nepůvodní v ČR 
(morušovník bílý, ořešák královský, jírovec 
maďal, kaštanovník jedlý, slivoň obecná, slivoň 
švestka), většina ostatních druhů je pak 
původní pouze v některých biogeografických 
oblastech. Považujeme za účelné, obdobně 
jako v předchozím případě, podporovat 
zejména výsadbu původních druhů, a to pouze 
těch, které jsou součástí přirozené vegetace v 
honitbě (doložen alespoň historický výskyt) a 
zajistit, aby použitý sadební či osevní materiál 
byl geneticky odpovídající populacím použitých 
druhů vdaném biogeografickém regionu. 
Vyjmenované nepůvodní druhy doporučujeme 
podpořit výjimečně, v návaznosti na jejich 

Vysvětleno. 
Mezi druhy navrhovanými k podpoře není žádný 
z invazních nepůvodních druhů vyjmenovaných 
v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 
13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních 
nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014. Co se týká nepůvodnosti v rámci regionu, 
platí § 5 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, což 
není třeba v nařízení vlády č. 30/2014 Sb. duplikovat. 
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potenciál zvýraznit či obnovit kulturní 
charakteristiky některých míst v krajině 
(tradičně pěstované druhy) a vždy v souladu s 
ust. § 5 odst. 4 ZOPK (s povolením OOP). 

12. O splnění podmínek navrhovaných výše 
v bodech 10. a 11. je dále potřeba vyžadovat 
odpovídající doklady. K prokázání vhodného 
genetického původu sazenic/osiva 
doporučujeme nastavit obdobné mechanismy, 
jako v případě reprodukčního materiálu 
používaného při lesním hospodaření. V zájmu 
doložení přijatelného druhového složení se 
nabízí opět souhlas OOP.  

Vysvětleno. 
Obecně nelze pro všechny druhy připadající v úvahu pro 
zakládání remízků a výsadbu plodonosných dřevin 
nastavit mechanismy používané pro uvádění 
reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, 
protože se nejedná vždy o lesní dřeviny. Zavést 
požadovaný mechanismus pro všechny dřeviny (bez 
ohledu na to, zda jejich uvádění do oběhu podléhá 
právní regulaci) by bylo zbytečným a neodůvodněným 
navýšením byrokracie. Obdobně souhlas orgánu 
ochrany přírody s navrhovaným druhovým složením – 
jedná se o požadavek nad rámec právní úpravy. 

13. § 5 odst. 2, § 6 odst. 3, § 7 odst. 5 písm a), § 
13 odst. 3, § 14 odst. 4, § 15 odst. 6 písm a), 
§ 16 odst. 5, § 23 odst. 2, § 24 odst. 3 a § 25 
odst. 5 písm a) 

 
V těchto ustanoveních je navrhováno 
vztahovat podporu obnovy lesa i na lesní 
pozemky, které jsou v lesním hospodářském 
plánu nebo lesní hospodářské osnově 
označeny jako bezlesí. Taková místa ovšem 
mohou být významná jako biotopy zvláště 
chráněných druhů nebo lokality nelesních typů 
přírodních stanovišť, jejich ochrana je v zájmu 
EU (typickým příkladem je tetřívek obecný, 
který je vázán na lesy prostoupené světlinami 
s porosty erikoidních keříků – brusnice, vřes). 
Proto navrhujeme podmínit podporu obnovy 
lesa na těchto pozemcích doložením souladu s 
částí čtvrtou a pátou ZOPK. Obecně drobné 

Vysvětleno. 
Ač MZe rozumí přístupu MŽP, mezi bezlesí patří 
nejčastěji dočasné skládky, dočasné trasy pro lesní 
dopravu, průseky nebo trasy pro liniová vedení, u nichž 
je naopak obnova lesních porostů prospěšná. Podle 
poznatků z praxe není dotační titul využíván pro 
zalesňování biotopů zvláště chráněných druhů nebo 
lokalit nelesních typů přírodních stanovišť. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4QBBL71)



21 
 

enklávy bezlesí zvyšují diverzitu stanovišť v 
lesních porostech a jsou tak významné i pro 
řadu druhů zvěře, proto doporučujeme k 
podpoře obnovy lesa na těchto pozemcích 
přistupovat pouze ve výjimečných případech 
závažné degradace přítomné vegetace 
(nevratná silná ruderalizace, nebezpečný 
výskyt invazních druhů apod.). 

14. Bod 37 a 48 
V bodě 37 je nadbytečné písmeno „t“ ve slově 
„akusticko-světelných“ a v bodě 48 za slovo 
„Přílohy“ je třeba vložit písmeno „č.“. 

Akceptováno. 

15. Upozorňujeme na špatné skloňování slov 
(zvýrazněno tučně): 

 
§18, bod 26, vlastní materiál 
„(9) Finanční příspěvky podle § 23 až 25 a 27 
až 29 se poskytují v lesních porostech se 
skutečným celkovým zastoupením všech druhů 
smrku s výjimkou smrku ztepilého, všechny 
druhy břízy a modřínu a všech druhů borovice 
s výjimkou borovice lesní nepřevyšujícím 40 %, 
nebo v lesních porostech, jejichž věk v roce 
splnění předmětu finančního příspěvku je vyšší 
než 55 let.“. 
 
platné znění nařízení vlády s vyznačením 
navrhovaných změn, str. 15 

„(9) Finanční příspěvky podle § 23 až 25 a 27 až 29 
se poskytují v lesních porostech se skutečným 
celkovým zastoupením všech druhů smrku s 
výjimkou smrku ztepilého, všechny druhů břízy 
a modřínu a všechny druhů borovice s výjimkou 
borovice lesní nepřevyšujícím 40 %, nebo v lesních 
porostech, jejichž věk v roce splnění předmětu 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4QBBL71)



22 
 

finančního příspěvku je vyšší než 55 let.“ 

Úřad vlády - vedoucí Úřadu vlády  
 
 

1. § 4 odst. 2) písm. c) příspěvek na umělou 
obnovu vyjmout a ponechat pouze písm. d), 
tedy zajištěnou kulturu. Jedná se jednoznačně 
o efektivnější způsob podpory.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Podle příslušného ustanovení v § 46 odst. 1 písm. b) 
lesního zákona má MZe podporovat i výsadbu, přičemž 
prováděcím předpisem (nařízením vlády č. 30/2014 Sb.) 
MZe tuto podporu díky nastavení sazeb finančních 
příspěvků výrazně omezuje jen na meliorační a 
zpevňující dřeviny. Tento přístup zásadním způsobem 
přispívá ke změně druhé skladby lesních porostů, 
protože možnost získat finanční příspěvek na výsadbu 
silně motivuje vlastníky lesa k volbě melioračních a 
zpevňujících dřevin před méně podporovanými 
základními dřevinami. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. § 4 odst. 2) písm. d) příspěvek na zajištění 
lesních porostů v zákonné lhůtě. Cíl je pozitivní, 
ale požadujeme předefinování. Povinnost ze 
zákona nemůže být předmětem dotace. Dále 
není jasná ani lhůta ze zákona. Zákon hovoří o 
lhůtě 2 + 5, ale podle místních podmínek může 
lesní hospodářský plán stanovit např. 2 + 7.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Povinnost zajistit lesní porost je sice zákonná, ale díky 
diferenciaci sazeb je opět (obdobně jako u připomínky č. 
1) preferována skupina melioračních a zpevňujících 
dřevin a udržení jejich výsadby minimálně do doby 
zajištění, kdy lze už očekávat jejich budoucí uplatnění ve 
struktuře lesního porostu. 
Zákonnou lhůtou se rozumí doba sedmi let od vzniku 
holiny, v odůvodněných případech na základě povolení 
orgánu státní správy lesů i lhůta delší. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

3. K bodům 9 až 11, 16 a 27 (§ 5 odst. 1, § 6 odst. 
1, § 7 odst. 1, § 13 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15 
odst. 1, § 16 odst. 1, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1 a 
§ 25 odst. 1). Genetická úroveň sadebního 
materiálu používaného v lesním hospodářství 
se v posledních letech extrémně zhoršila mimo 
jiné i díky benevolentnějšímu přístupu 
v právních předpisech. Nesouhlasíme s definicí, 

Vysvětleno. 
Zaváděný institut „čestného prohlášení podle § 29 odst. 
5 lesního zákona“ není prostým čestným prohlášením, 
ale náhradou průvodního listu pro případ využití 
reprodukčního materiálu lesních dřevin z vlastních 
lesních porostů. Musí obsahovat řadu údajů, které 
umožní vyhodnotit dodržení pravidel pro přenos 
reprodukčního materiálu lesních dřevin. Ve srovnání 
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která umožní nahradit průvodní list sadebního 
materiálu pouze čestným prohlášením. To vše 
bez jakékoli kontroly.  
Tato připomínka je zásadní. 

s průvodním listem tedy nejde o benevolentnější 
dokument. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K bodu 15: V § 10 odst. 1 doporučujeme písm. 
a) vypustit bez náhrady a ponechat pouze písm. 
b). Potvrzení odborným lesním hospodářem 
považujeme za nedostačující. Současná situace 
s kvalitou práce u většiny drobných vlastníků a 
jejich odborných hospodářů je alarmující.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Potvrzení souladu provedení prací s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů upravujících 
hospodaření v lesích může vydat odborný lesní 
hospodář, který příslušná ustanovení právních předpisů 
zná a dokáže vyhodnotit soulad se skutečným 
provedením prací. Navíc je povinnost OLH potvrzovat 
žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích 
navrhována v připravované novele lesního zákona jako 
jedna z jeho povinností. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

5. K bodu 22: § 18 Přeměna porostů s nevhodnou 
nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo 
rekonstrukce porostů po škodách. Vizte 
připomínku k § 10.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Potvrzení souladu provedení prací s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů upravujících 
hospodaření v lesích může vydat odborný lesní 
hospodář, který příslušná ustanovení právních předpisů 
zná a dokáže vyhodnotit soulad se skutečným 
provedením prací. Navíc je povinnost OLH potvrzovat 
žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích 
navrhována v připravované novele lesního zákona jako 
jedna z jeho povinností. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

6. K bodu 37: § 37 odst. 1 písm. g) navržený 
příspěvek se týká zákonné povinnosti uživatele 
honitby. Finanční příspěvky by měly být 
spojovány s činnostmi nad rámec platných 
právních ustanovení. 
Doporučujeme vypustit a upravit navazující 
ustanovení. 

Vysvětleno. 
Povinnost uložená podle zákona o myslivosti není 
v tomto právním předpisu nijak kvantifikována, takže 
otázku jejího naplňování lze označit za diskutabilní. 
Návrh podporuje provádění opatření, která navzdory 
současné právní úpravě v krajině dlouhodobě chybí. 
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Tato připomínka je zásadní. Rozpor byl odstraněn. 

7. K bodu 37: § 37 odst. 1 písm. h) akusticko-
světelné plašiče. 
Tato velmi správně navržená podpora není 
technicky definována. 
Není ověřená účinnost například nezávislým 
institutem, jaké minimální parametry má plašič 
splňovat.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Do příslušného novelizačního bodu doplněna technická 
specifikace. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

8. K bodu 38: § 37 odst. 2 písm. a) v textu je 
uvedeno „zařízení trvale spojené se zemí“. 
Pokud se jedná o zařízení uvedená v § 37 odst. 
1) písm. g) bude z praktického hlediska obtížné 
takové zařízení za 1000 Kč realizovat. Není 
nikde definováno co se pod pojmem „trvale 
spojené se zemí“ rozumí. 
Doporučujeme obdobně jako v § 37 odst. 1) 
písm. g) vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Příslušné novelizační body vypuštěny, zůstane 
zachováno současné znění. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

9. K bodu 43: § 37 odst. 3 písm. h) v textu je 
definováno jedno plašící zařízení na 500 ha. 
Toto považujeme za nedostatečné. Navrhujeme 
navýšit minimálně o 3 ks.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Podporovaná četnost zařízení bude navýšena na 1 ks na 
každých 150 ha zemědělské půdy v honitbě. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

10.  K bodu 45: § 37a odst. 1) písm. a). 
Nesouhlasíme se zavedením tohoto nového 
titulu. Nevidíme důvod, proč by stát měl hradit 
náklady na výstavbu drahého oplocení bez 
jistoty, že bude přezimovací obůrka splňovat 
svou funkci. V dostatečné míře tuto 
problematiku ošetřuje příspěvek na krmivo 
uvedený v § 37a odst. 1) písm. b). 
Proti dotaci na výstavbu plotu rovněž hovoří i 
skutečnost, že může být jedna a tatáž osoba 
držitelem i uživatelem honitby to znamená plně 

Vysvětleno. 
Od návrhu finančního příspěvku MZe odstoupilo. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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odpovědná za situaci v honitbě. 
Vypustit bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka: 
1. K bodu 3: § 3 odst. 3) písm. c) nejvyšší 

technicky přípustná hmotnost 6000kg na 
nápravu. V odůvodnění se uvádí, že obdobně 
byla váha stanovena v PRV. Vzhledem 
k tomu, že v praxi váha naloženého nákladu 
nebude kontrolována (možné přeložení 
vozidla) a další faktor, tedy vliv počasí, 
aktuální podmínky, vlhkost terénu na zhutnění 
bude mít tato podmínka spíše proklamativní 
charakter. Jak bude definována váha u 
pásového prostředku. Zvážit, zda tuto nově 
stanovenou podmínku uplatnit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Otázka šetrnosti technologií vůči lesním ekosystémům, 
zejm. vůči lesní půdě (z hlediska jejího utužování), je 
v oblasti dotací řešena prostřednictvím požadavku na 
určitou maximální hmotnost na nápravu vozidla, přičemž 
tento přístup byl ve jmenovaném Programu rozvoje 
venkova akceptován i Evropskou komisí. Sledování 
ostatních aspektů ovlivňujících šetrnost technologie 
(kvalifikace obsluhy, momentální zatížení vozidla, 
počasí, půda) jsou proměnlivé a nejdou při poskytování 
dotace zpětně vyhodnotit. 

Úřad vlády - ministr spravedlnosti 
a předseda Legislativní rady vlády 

Bez připomínek. 
 

Úřad vlády - odbor kompatibility 
 
 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

Akceptováno. 

Po stránce materiální: 
Předkladatel uvádí, že cílem návrhu nařízení vlády 
je podpora změny dřevinné skladby při obnově 
lesních porostů, zvyšování početních stavů drobné 
zvěře a snižování početních stavů některých 
přemnožených druhů zvěře. 
 

Akceptováno. 
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Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrhem nařízení vlády není do právního řádu 
České republiky implementováno právo EU. V 
širších souvislostech se návrhu týkají následující 
předpisy EU (úprava poskytování veřejných 
podpor), které předkladatel rovněž uvedl 
v odůvodnění návrhu: 
 

– 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). 

K odůvodnění návrhu: 
Z informací, které v odůvodnění poskytl 
předkladatel, vyplývá, že poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích bylo Českou 
republikou pro roky 2014-2020 notifikováno jako 
veřejná podpora výše uvedeným rozhodnutím 
Evropské komise. Ač v rámci přezkumu, který 
může odbor kompatibility provést (tj. vyjímaje 
odborné a technické aspekty), nevznášíme 
konkrétní připomínky k teď předloženým 
novelizovaným pravidlům pro poskytování 
veřejných podpor, žádáme předkladatele, aby do 
odůvodnění uvedl, že (zda) pravidla 
v navrhované novele nařízení vlády č. 30/2014 
Sb. stále zůstanou v rámci již proběhlé 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 
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notifikace a nepůjdou nad její rámec. V opačném 
případě by totiž mohla být porušena pravidla EU 
pro poskytování veřejných podpor. 
 
Co se týče podpory sdružování vlastníků lesů a 
podpory hospodaření ve sdružených lesích 
vlastníků malých výměr, a dále příspěvku na 
ztížené hospodaření ve vojenských lesích, 
předložená novela tyto záležitosti přímo neupravuje 
a ponechává stávající režim de minimis uvedený 
v nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 nedotčen (viz 
§ 34 odst. 6 a § 35a odst. 6 platného znění nařízení 
č. 30/2014 Sb.). Důvody, proč vybrané myslivecké 
činnosti nepředstavují veřejnou podporu, jsou 
uvedeny v odůvodnění – vysvětlení bereme na 
vědomí. 
Připomínky a návrhy změn: 
 
K vlastnímu textu návrhu neuplatňujeme z hlediska 
slučitelnosti s právem EU žádné připomínky.  

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
 
K odůvodnění: 
V odůvodnění v kapitole „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“ předkladatel uvádí, že „návrh 
nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem 
České republiky.“ Odbor kompatibility sděluje, že 
posuzování souladu předpisu s ústavním pořádkem 
ČR není možné provádět v kapitole věnující se 
hodnocení slučitelnosti předpisu s unijním právem, 
ale je třeba je uvádět na jiném místě. I v tomto 

Akceptováno. 
Odůvodnění upraveno. 
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případě je tedy nutné hodnocení ústavnosti 
z tohoto odstavce vypustit a uvádět je na jiném 
místě odůvodnění. 

Závěr: 
Návrhem novely nařízení není do právního řádu 
České republiky přímo implementováno právo 
EU. Z důvodu vyloučení rozporu s právem EU 
požadujeme doplnit odůvodnění o informaci, do 
jaké míry se navrhované změny pohybují 
v rámci již proběhlé notifikace veřejné podpory. 
Připomínku nad rámec posuzování slučitelnosti 
je třeba zapracovat. 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 
 

K bodu 5. - § 3 odst. 5 
 
Předkladatel navrhuje snížení administrativní 
zátěže tím, že žadatel o finanční příspěvek nemusí 
přikládat k žádosti veškeré doklady (faktury a 
další), prokazující splnění předmětu příspěvku. 
Tyto doklady bude povinen předložit na vyzvání 
poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu. 
Vzhledem k tomu, že NKÚ při kontrolní akci č. 
17/06 „Peněžní prostředky Evropské unie a 
státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví“ 
zjistil nedostatky v kontrolách finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na základě toho 
konstatoval částečně nefunkční kontrolní systém, 
pokládáme v uvedené souvislosti za žádoucí, 
aby Ministerstvo zemědělství důsledně nastavilo 
kontrolní systém zahrnující výkon kontrol krajskými 
úřady na místě, případně administrativních kontrol 
na pevně stanoveném procentu žádostí.  

Vysvětleno. 
K samotnému znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
účinnému k době provedení uvedené kontrolní akce 
NKÚ konstatovalo pouze nedostatečná přechodná 
ustanovení v rámci procesu novelizací. Samotná otázka 
intenzity a obsahu kontrolní procesu je řešena příslušnou 
směrnicí pro orgány státní správy lesů v rámci krajských 
úřadů, nikoliv nařízením vlády č. 30/2014 Sb. 
Konkrétně diskutovaná úprava § 3 odst. 5 neruší 
dokladovací povinnost žadatelů, ale podle novelizace se 
pouze automatické zasílání s žádostí změní v předložení 
na vyžádání poskytovatele. Snižuje se tak pouze 
byrokratická zátěž žadatelů, nesnižuje se tím ale 
účinnost kontrolních procesů. 

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický Bez připomínek.  
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a katastrální 

Energetický regulační úřad Bez připomínek.  

Správa státních hmotných rezerv Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek. 
 

Úřad průmyslového vlastnictví Bez připomínek.  

Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví 

Bez připomínek. 
 

Středočeský kraj 

 

1. § 2 odst. 7  
Navrhujeme sjednotit termín pro podání ohlášení 
žadatele do 30. června i pro dotační titul podle 
části druhé hlavy VII. Účelem by mělo být 
sjednocení podmínek pro dotčené dotační tituly a 
nikoliv roztříštění termínů v rámci programového 
dokumentu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. § 35 odst. 4, § 36 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 
odst. 3  

V rámci úpravy termínu pro podání žádostí do 30. 
června považujeme za komplexnější řešení 
posunout termín na stejné datum i v případě 
dotačních titulů podle části druhé hlavy VII (LHP) a 
části třetí (finanční příspěvky na vybrané 
myslivecké činnosti). Cílem novely nařízení vlády je 
mimo jiné posunutí konce dotačního období na 
dřívější termín, aby bylo možné začít dříve 
administrovat a proplácet žádosti. V předkládaném 
návrhu ovšem dochází k nastavení různých termínů 
pro podání žádostí, čímž nedojde k posunu u všech 
dotačních titulů a nebude tak možné zahájit dřívější 
proplácení příspěvků. Rozhodně prosazujeme 
ujednocení právní úpravy a zamezení termínové 
nesourodosti, která ve svém důsledku způsobí 

Vysvětleno. 
Dvouměsíční posun termínu pro nejpozdější podání 
žádostí o finanční příspěvek na vyhotovení lesního 
hospodářského plánu akceptován, termíny pro finanční 
příspěvky na vybrané myslivecké činnosti zůstanou 
zachovány. MZe bude po rozpočtové stránce přistupovat 
k finančním příspěvkům na hospodaření v lesích a 
k finančním příspěvkům na vybrané myslivecké činnosti 
odlišně, takže dvěma různými termíny ke dvěma různým 
skupinám finančních příspěvků nebude docházet ke 
zpoždění při vyplácení finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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potíže jak žadatelům, tak administrátorům agendy. 
Nastavení termínové roztříštěnosti ve svém 
důsledku nevyřeší avizovaný záměr a s ohledem 
na rozšíření agendy vznese vyšší časové nároky 
na administraci.    
Tato připomínka je zásadní. 

 
3. § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 23 odst. 

1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1  
Na základě dlouhodobých poznatků z aplikační 
praxe rozhodně nepodporujeme zrušení přílohy 
zákresu obnovních prvků. Cílem této přílohy bylo 
přehledné znázornění obnovních prvků 
v konkrétních porostních skupinách (zpravidla 
v částech) a zajištění kontrolovatelnosti 
požadovaných dotačních titulů i v návaznosti na 
více let zpátky. V rámci zjednodušení agendy se 
nebráníme úpravě po vzoru přírodě šetrných 
technologií a nepodávání přílohy povinně ke každé 
žádosti. Nicméně žadatel by měl být povinen 
zákres grafických prvků vést a případně přílohu 
podacímu místu na vyžádání předložit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Předkládání zákresů obnovních prvků na vyžádání 
poskytovatele doplněna do návrhu nařízení vlády. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. § 9  
V rámci komplexnosti úpravy a snahy o 
racionalizaci podporovaných dotačních podtitulů 
rozhodně nesouhlasíme se zavedením tří různých 
dotačních podtitulů na zajištěné kultury, viz tabulka 
II příloha č. 1. O nadbytečnost se jedná nejen 
z  odborného lesnického hlediska (de facto shodný 
výsledek), ale i z pohledu obtížné reálné 
kontrolovatelnosti způsobu založení (vzniku) 
kultury. Současně s tím by docházelo k dalšímu 
nárůstu administrativy a chybovosti ze strany 
žadatelů, kteří by měli problém s orientací u třech 

Akceptováno. 
Sazby finančního příspěvku na zajištění lesních porostů 
sjednoceny, bez přihlédnutí ke způsobu předchozí 
obnovy lesních porostů. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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nových dotačních podtitulů, které reálně 
představují tentýž předmět příspěvku. 
Tato připomínka je zásadní. 

5. § 5, § 6, § 7, § 9  
Ze systémového hlediska nepodporujeme 
„začlenění“ modřínu opadavého do skupiny spolu 
s melioračními a zpevňujícími dřevinami. 
Navrhujeme, aby byl dále ponechán v kategorii 
přimíšených a vtroušených dřevin, jak je uvedeno 
ve vyhlášce č. 83/1996 Sb. Nevidíme důvod, proč, 
navzdory funkčnímu potenciálu modřínu 
opadavého, pouze jednu konkrétní dřevinu řadit 
„uměle“ do vyšší sazbové kategorie. Z hlediska 
pěstování lesa plní modřín opadavý nejlépe své 
funkce (stabilizační, ekologická, ekonomická) jako 
přimíšená a vtroušená dřevina, která je 
v porostním zastoupení cca do 10-15 %. Takto 
nastavený příspěvek by mohl vést k opětovnému 
zavádění umělé obnovy modřínu v monokulturách, 
což je z hlediska pěstování lesa krajně nevhodné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Navrhovaná výjimka pro modřín opadavý z tabulky 
sazeb odstraněna. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

6. § 7, § 9  
Jednu z nejzásadnějších připomínek máme k velmi 
nekoncepčnímu nastavení podpory základních, 
přimíšených a vtroušených dřevin u umělé obnovy 
první a zajištění lesních porostů ve třetí skupině 
SLT.  
Z odborného hlediska budeme níže uvažovat 
pouze skutečnost, že potenciální žadatel použije 
dle daného SLT stanovištně vhodnou dřevinu dle 
nastaveného typologického systému. V lesích 
zvláštního určení (dle nařízení vlády mimo 
subkategorii 32 g) žadatel dostane ve všech 
případech příspěvek na základní, přimíšené 
a vtroušené dřeviny. Proto je téměř 

Vysvětleno. 
Na podporu pěstování základních dřevin na všech 
stanovištích není v rozpočtových kapitolách 
poskytovatelů finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích dostatek finančních prostředků. Pro všeobecnou 
podporu je proto nově navrhována přirozená obnova 
základních dřevin a zajištění porostů základních dřevin, 
tedy činnosti s jednoznačným přínosem pro žádoucí 
vývoj lesních porostů. 
Podpora základní dřeviny nebude nadále poskytována 
na její výsadbu v případě méně náročných stanovištních 
podmínek. Navrhovaný systém třídění souborů lesních 
typů do skupin tuto skutečnost postihuje lépe než systém 
dosavadní. Diferenciace sazeb podle kategorií lesů bude 
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nepochopitelné, že v lesích, jejichž ostatní 
(primárně mimoprodukční) funkce jsou nadřazeny 
hospodářským, bude mimo jiné více podporována 
obnova a zajištění cílovými dřevinami, než v lesích 
hospodářských. Současně nemáme pochopení, 
proč např. ve třetí skupině SLT (lesy hospodářské 
+ 32g) je navrhována podpora umělou obnovou 
síjí, přirozenou obnovou, ale umělou obnovou 
sadbou nikoliv, i když budoucí výsledek (např. 
zajištěná kultura) bude stejného druhového 
složení. Dále je velmi diskutabilní zařazení do 
jednotlivých skupin SLT, kdy se domníváme, že 
nastavení podpory v lesích hospodářských je vždy 
pro určitou část vlastníků výrazně diskriminační. O 
této skutečnosti vypovídá i fakt, že před novelou 
byla například borovice lesní podporována za 
nejvyšší možnou sazbu na produkčně 
podprůměrných stanovištích 1M a 1K, ale v novele 
je díky změně rozložení SLT z podpory úplně 
vyškrtnuta. I když se jedná o druh dřeviny, který se 
na daném stanovišti vyskytuje autochtonně. 
Obdobných případů je mnoho. Z tohoto pohledu 
navrhujeme buď podporu základních, přimíšených 
a vtroušených dřevin diferenciovaně (různé 
nastavení sazeb) umožnit ve všech případech, kdy 
bude využita stanovištně vhodná dřevina, nebo je 
nepodporovat vůbec. Koncepčně smyslu novely 
neodpovídá navrhovaná podpora modřínu 
opadavého, který by dle logiky věci 
z nepodporovaných SLT (3. skupina) ve většině 
případů vypadl z podporovaných dřevin, ale 
naopak byl „uměle“ přeřazen ke skupině s vyšší 
sazbou (meliorační a zpevňující dřeviny). Výsledek 
je takový, že pokud různí vlastníci budu dodržovat 
(lesy hospodářské + 32g) při umělé obnově 

také dále využívána, a to z důvodu dlouhodobého 
konsenzu na tomto principu. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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stanovištně vhodné dřeviny, tak v některých 
případech budou dotačně podporovány všechny 
dřeviny (v krajním případě 100 % obnovované 
plochy a zajištěných kultur) a některých případech 
jen omezený počet stanovištně vhodných dřevin 
(v krajním případě 15 % obnovované plochy a 
zajištěných kultur). Pokud by stejný případ nastal u 
vlastníka, který si nechá prohlásit své lesy za lesy 
zvláštního určení (bez ohledu na funkci), tak kromě 
100 % podpory umělé obnovy a zajištění lesních 
porostů (v krajním případě) je navíc osvobozen od 
daně z nemovitých věcí. Tato disproporce ovšem 
není mnohdy vůbec ovlivněna a vykompenzována 
výnosovým potenciálem dotčených stanovišť. 
Tento přístup je systémově špatný. 
Tato připomínka je zásadní. 

7. § 37 odst. 2 písm. a) a 41c odst. 2 písm. a) 
Navrhujeme ponechat čestné prohlášení uživatele 
honitby jako doklad o uděleném souhlasu vlastníka 
pozemku. Tento institut byl v průběhu času 
zaveden právě pro zjednodušení administrativy. 
Souhlas vlastníka jako takový je pro uživatele 
honitby povinný na základě § 9 odst. 2 zákona o 
myslivosti a není tedy nutné předkládat ho spolu 
s žádostí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

8. § 37 odst. 3 písm. f)  
Žádáme o zrušení podmínky přítlačné posuvné 
stěny a zařízení pro přenos signálu. Tímto 
ustanovením, s ohledem na technologickou 
náročnost systému, bude eliminován počet žádostí 
na zařízení. Současně s tím je příliš konkrétně 
specifikován systém, a tak není umožněno použití 
jiného zařízení se stejnou funkcionalitou. Navíc 
tento požadavek je nepochopitelně vázán pouze na 

Vysvětleno. 
Zaváděné požadavky (přítlačná stěna, signalizační 
zařízení) jsou navrhovány z důvodu bezpečnosti lovce 
při odstřelu odchyceného kusu i z důvodu snížení utrpení 
odchycené zvěře a platí pouze pro odchytová zařízení, 
která jsou konstruována jako kovová klec. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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klec a nikoliv na stacionární odchytové zařízení. 
Ustanovení může být upřesněno o odkaz na 
dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedním z cílů předkládané novely je snižování 
početních stavů prasete divokého. Jakékoliv přísné 
a nadbytečné požadavky na technické provedení 
předmětu příspěvku bude mít za následek nižší 
motivační účinek a tudíž menší využívání dotačního 
titulu, což je v přímém rozporu s odůvodněním 
deklarovaným v předkládané novele. 
Tato připomínka je zásadní. 

9. § 41c odst. 1  
Středočeský kraj plně podporuje návrh tohoto 
dotačního programu, neboť zajistí obnovu dříve 
likvidovaných prvků zelené krajinné infrastruktury. 
Zajistí nejen podporu cílových druhů zvěře 
(drobné), ale v dlouhodobém horizontu zajistí 
zvýšení biodiverzity narušené agrární krajiny.  
Navrhujeme zobecnit název dotačního titulu, aby 
nebylo nutné použít pouze vybrané druhy, ale i jiné 
vhodné dřeviny. Na základě této skutečnosti 
doporučujeme nerozdělovat dotační titul na dva, 
ale sloučit v jeden, který bude mít níže 
specifikované tři podtituly. 

 
Navrhujeme písm. a) a b) zrušit a odstavec 1 
upravit takto:  

„(1) Předmětem finančního příspěvku na 
ozeleňování krajiny je založení nových 
výsadeb keřů a plodonosných dřevin včetně 
zajištění jejich ochrany mimo pozemky určené 
k plnění funkcí lesa. Výsadbami se rozumí 
založení nových remízů, liniových prvků 
a rozptýlené zeleně v krajině pomocí 

Částečně akceptováno. 
Rozšíření podpory na všechny vhodné druhy dřevin 
v případě výsadby remízků i v případě výsadby 
plodonosných dřevin do volné krajiny by v případě 
plodonosných dřevin znamenalo podporu i dřevin 
nežádoucích (např. okrasných), proto MZe zůstává u 
taxativního výčtu, který bude na základě dalších 
připomínek mírně rozšířen. Sloučení obou dotačních 
podtitulů tak není možné. 
Návrh na zvýšení sazeb akceptován (keře á 50 Kč/ks, 
poloodrostky včetně ochrany á 80 Kč/ks, odrostky včetně 
ochrany á 100 Kč/ks). 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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plodonosných dřevin a keřů zajišťující zvěři 
zvýšené krytové a potravní možnosti.“.  

 
Domníváme se, že je nadbytečné (§ 41c odst. 1 
písm. b) specifikovat pouze velmi omezené 
spektrum podporovaných plodonosných dřevin. 
Rozšířením druhových možností bude umožněno 
lépe využít místní přírodní podmínky. 
V návaznosti na toto ustanovení by bylo vhodné 
upravit tabulku č. VI přílohy č. 1 nařízení vlády a 
níže specifikované dotační podtituly: 

- výsadba a ochrana keřů (G.i.1) 
- výsadba a ochrana poloodrostků (G.i.2) 
- výsadba a ochrana odrostků (G.i.3) 

 
Povinná ochrana je nezbytná, aby bylo zajištěno 
prvotní odrůstání výsadeb.  
Je nutné konstatovat, že nastavení sazeb příliš 
nebude motivovat žadatele, neboť jsou v mnoha 
ohledech silně podhodnocené. Do sazby příspěvku 
se v podstatě nepromítly veškeré nákladové 
položky (cena keře, poloodrostku, odrostku; 
ochrana – plot, tubusová ochrana, jiná individuální 
ochrana; doprava; výsadba). Na základě 
skutečných reálných tržních cen navrhujeme, aby 
byly sazby nastaveny v níže uvedeném intervalu: 

- výsadba a ochrana keřů (G.i.1): 50-70 Kč/ks 
- výsadba a ochrana poloodrostků (G.i.2): 80-100 

Kč/ks 
- výsadba a ochrana odrostků (G.i.3): 100-150 

Kč/ks 
V případě těchto sazeb rozhodně nebudou 
poskytnutou dotací přesaženy úplné celkové 
náklady a bude docíleno vyššího motivačního 
účinku. 
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Tato připomínka je zásadní. 

1. § 5 a § 6 
Doporučujeme zvážit, zda nesjednotit sazby u 
přirozené obnovy a umělé obnovy síjí. Z praxe je 
nutné poznamenat, že je obtížné v terénu oba 
dotační tituly spolehlivě rozlišit. Což vlastně ani 
v tomto případě není cílem, neboť v obou 
případech dojde k obnově porostu v podobné 
struktuře. Pak by současně stálo za zvážení, jestli 
by nebylo vhodnější oba dotační tituly sloučit pod 
jeden. 

Akceptováno. 

2. § 36 odst. 3 
Navrhujeme zvážit možnost, zda do odstavce 3 
nedoplnit informaci, že uživatel honitby podává za 
příslušné dotační období pouze jednu souhrnnou 
žádost. 

Akceptováno. 

3. § 37 odst. 2 písm. b) 
Doporučujeme upravit text na měřítko minimálně 
1:25 000, aby bylo přípustné použít i jiné měřítko 
než 1:10 000. Žadatel tak dostane možnost 
zakreslit pro lepší přehlednost předmět příspěvku 
do mapy ve větším měřítku, pokud uzná za 
vhodné. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná změna by navýšila počet novelizačních 
bodů, bude zvážena při příští novelizaci nařízení vlády č. 
30/2014 Sb. 

4. § 37 odst. 3 písm. h) 
Jeden kus akusticko-světelného plašiče na 500 ha 
honitby je naprosto nevyhovující. Běžně dostupné 
plašiče (akustické, optické, popř. kombinace) 
dosahují reálné účinnosti na cca 3 ha ošetřovaných 
ploch, kde budou prováděné zemědělské práce. 
Rovněž cena nejběžnějších zařízení se pohybuje 
okolo cca 500 Kč. Zde navrhujeme četnost 
vztáhnout na výměru zemědělských pozemků 
v honitbě, např. 1 ks/50 ha. Velmi složité by bylo 
vztahovat počet zařízení k plochám pícnin a 
dalších sečených travních porostů, neboť se 

Částečně akceptováno. 
Podporovaná četnost zařízení navýšena na 1 ks na 150 
ha zemědělské půdy v honitbě. 
Předkládání technické dokumentace k žádosti do návrhu 
doplněno, stejně jako specifikace technických 
požadavků. 
Pro náležitou účinnost zařízení MZe u podporovaných 
zařízení dále požaduje světelnou i akustickou funkci. 
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nejedná v konkrétní honitbě o dlouhodobě 
konstantní a uchopitelné číslo. Četnost tedy 
navrhujeme vztáhnout k výměře zemědělské půdy. 
Pro plnění předmětu finančního příspěvku bychom 
do žádosti navrhovali doplnit povinnou přílohu – 
technickou dokumentaci, viz jiné dotační tituly. 
Současně navrhujeme změnit termín z „akusticko-
světelných plašičů“ na termín „akustické, nebo 
světelné plašiče“, aby nebyla podmínka vázána 
současně na obě funkcionality. 

5. § 37 odst. 4 
Navrhujeme sjednotit udržitelnost všech zařízení 
na deset let. V rámci aplikační praxe je známo, že 
životnost budek dosahuje při pravidelné údržbě 
standardně 10 let. Současně s dvojnásobným 
navýšením životnosti doporučujeme změnit sazbu 
příspěvku na 500,- Kč, která lépe odpovídá 
skutečně vynaloženým nákladům na předmět 
příspěvku.  

Akceptováno. 

6. § 41b  
Jsme přesvědčeni, že zavedení tohoto dotačního 
titulu v překládané podobě nebude mít za následek 
radikální nárůst odlovu prasete divokého, jak je 
v odůvodnění předpokládáno. Bohužel pro režim 
nařízení vlády nemáme variantní řešení. 

Vysvětleno. 

7. § 41c odst. 3 písm. b) 
Navrhujeme odkaz na § 16 odst. 7 vypustit. 
Parametry dřevin (poloodrostky, odrostky) 
použitých při výsadbách mimo pozemky určené 
k plnění funkcí lesa není nutné plně ztotožňovat 
s vazbou na vyhlášku č. 29/2004 Sb., např. počet 
kultivačních opatření. Nicméně doporučujeme 
analogicky ponechat alespoň rozmezí výšek pro 
použitý sadební materiál: poloodrostek 51-120 cm, 
odrostek + 121 cm. 

Akceptováno. 
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8. §41c odst. 3 
Domníváme se, že by bylo vhodné doplnit 
odstavec 3 o písmeno c) tohoto znění: 
„(3) Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny se 

může neposkytnout nebo odejmout, pokud 
počet životaschopných jedinců zjištěný při 
kontrole na místě v době do 5 let od výsadby je 
nižší než 80 % počtu jedinců uvedeného 
v žádosti.“.  

Tímto ustanovením se nastaví dlouhodobá 
udržitelnost a zajištění plné funkčnosti výsadeb. 

Vysvětleno. 
Výsadba je součástí pozemku, který zpravidla není ve 
vlastnictví uživatele honitby (tedy žadatele). Z tohoto 
důvodu není možné požadavek na udržitelnost zavést. 

Jihočeský kraj  
 
   
 

1. K § 3 odst. 5: doplnit na závěr tuto větu: „Tyto 
doklady musí prokazovat použitou technologii, 
porostní skupinu a realizované technické 
jednotky.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K §. 5 odst. 1: zachovat odstavec v tomto znění: 
„Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného 
krajského úřadu žadatel poskytne obrysovou 
mapu s grafickým zákresem obnovních prvků.“ 
Navrhovaný § 5 odst. 1 označit jako § 5 odst. 2. 
Navrhovaný § 5 odst. 2 označit jako § 5 odst. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

3. K § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 23 odst. 1, § 24 
odst. 1, § 25 odst. 1: doplnit na závěr tuto větu: 
Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného 
krajského úřadu žadatel poskytne obrysovou 
mapu s grafickým zákresem obnovních prvků.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K § 7 odst. 3: doplnit na závěr tuto větu: 
„Zároveň musí být dodržen druh dřeviny 
uvedený v žádosti.“ Tato věta nebude 
umožňovat doplňování výsadeb při ztrátách 
jinou dřevinou, než na jakou byl poskytnut 
finanční příspěvek. 

Vysvětleno. 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
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Tato připomínka je zásadní. %). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

5. K § 37 odst. 4: není uvedeno, kolikrát za určité 
období může žadatel požádat o dotaci na tento 
dotační titul, proto lze zažádat o dotaci každý 
rok a limit uvedený u § 37 odst. 3 písm. h) 
postrádá smysl. Limit uvedený v § 37 odst. 3 
písm. h) není dostatečný pro účinné plašení 
zvěře při zemědělských činnostech. Krajský 
úřad požaduje, aby § 37 odst. 4 zněl: 
„Finanční příspěvek na zlepšování životního 
prostředí zvěře se v případě předmětu 
příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až 
d) a f) až h) poskytuje jedenkrát za 10 let a 
v případě předmětu příspěvku uvedeného 
v odstavci 1 písm. e) jedenkrát za 5 let.“ Limit 
uvedený v § 37 odst. 3 písm. h) by měl 
vycházet ze zemědělské plochy v dané 
honitbě a být stanoven ve výši cca: „1 ks na 
100 ha zemědělské plochy“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, vysvětleno. 
§ 37 odst. 4 upraven ve smyslu připomínky. Četnost 
podporovaných zařízení navýšena na 1 ks na 150 ha 
zemědělské plochy v honitbě. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

6. K § 37a odst. 1 písm. b): Ze sazeb finančních 
příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb 
vyplývá, že má tento příspěvek být poskytován 
i na sčítané jedince daňka skvrnitého, siky 
japonského nebo muflona, proto je název 
tohoto dotačního titulu nepřesný, jelikož nejde 
pouze o jelení zvěř. Krajský úřad navrhuje 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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změnit název tohoto dotačního titulu takto: „b) 
zajištění vhodného krmiva pro sčítané jedince 
jelena evropského, daňka skvrnitého, siky 
japonského a muflona v přezimovací obůrce 
na dobu 4 měsíců.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

7. K § 41b odst. 2 písm. a): poskytovatel neuvedl 
z jaké evidence má krajský úřad při posuzování 
této věci vycházet. Je naprosto nezbytné 
upřesnit v textu, zda daný údaj doloží uživatel 
honitby měsíčními hlášeními o lovu zvěře či 
statistickými výkazy Mysl 1-01. Krajský úřad 
navrhuje toto znění: „a) kterým byl v příslušné 
honitbě v hospodářském roce33) překročen roční 
průměr odlovu prasat divokých v příslušné 
honitbě za pět hospodářských roků 
bezprostředně předcházejících hospodářskému 
roku, za který je finanční příspěvek požadován, 
což uživatel doloží výkazy Mysl 1-01 za výše 
popsané období, a“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Údaje za předchozí hospodářské roky budou přebírány 
ze statistických výkazů (v tomto smyslu upraven vzor 
žádosti) a pro potřeby ověření jsou orgánu státní správy 
myslivosti k dispozici v datovém skladu. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

8. K § 41b odst. 2 písm. b): musí poskytovatel 
doplnit, že žadatel předloží protokol či protokoly 
o veterinárním vyšetření na přítomnost svalovce 
stočeného, jinak nemůže krajský úřad tuto věc 
ověřit. Krajský úřad navrhuje toto znění: b) který 
je evidován Státní veterinární správou jako 
vyšetřený na přítomnost svalovce, což žadatel 
doloží veterinárními protokoly vydanými Státní 
veterinární správou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Údaj o počtech prasat divokých vyšetřených za danou 
honitbu za hospodářský rok bude kraj přebírat z interní 
evidence SVS, kterou pro tyto potřeby zajistí a zpracuje 
MZe (předkládání protokolů o veterinárním vyšetření by 
značně navýšila administrativní zátěž žadatelů i 
krajských úřadů). 
 
Rozpor byl odstraněn. 

9. K § 41c odst. 1 písm. b): poskytovatel ve výčtu 
mimo jiné uvádí druhy jabloň lesní, třešeň ptačí, 
hrušeň polnička. Problém krajský úřad spatřuje 
v tom, že není možné u sazenice určit, zda jde o 

Vysvětleno. 
K žádosti bude předkládána kopie obecně jakéhokoliv 
dokladu o nákupu sadebního materiálu, kde bude 
uveden druh dřeviny, počet sadebního materiálu a jeho 
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výše jmenované plané druhy a nikoli o 
vyšlechtěné produkční odrůdy těchto dřevin. 
Vhodným řešením je uložit žadateli předložení 
rostlinolékařského pasu k zakoupenému 
sadebnímu materiálu. Krajský úřad navrhuje 
doplnit výše popsanou náležitost do § 41c odst. 
2: „e) kopie rostlinolékařského pasu nebo 
obdobného dokladu k nakoupenému sadebnímu 
materiálu.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

kategorie. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

10. K § 41c odst. 3 písm. b): žadatel má povinnost 
použít sadební materiál, který odpovídá § 16 
odst. 7 NV. Krajský úřad má za to, že nelze 
hodnotit sadební materiál poskytovatelem 
jmenovaných plodonosných dřevin jako sadební 
materiál lesních dřevin. Poskytovatel buď musí 
určit písemnost, kterou žadatel prokáže, že 
sadební materiál má požadované vlastnosti (viz. 
§ 16 odst. 7 NV), anebo poskytovatel uvede 
novou definici vycházející z minimálních a 
maximálních rozměrů sazenice plodonosné 
dřeviny. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Odkaz na § 16 odst. 7 nařízení vlády bude nahrazen 
vyhovující definicí sadebního materiálu používaného pro 
ozeleňování krajiny. Zbytek připomínky vypořádán 
v rámci předchozí připomínky Jihočeského kraje. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

11. K příloze č. 1, tabulce II: sloučit řádek 1 a 2 a 
nazvat jej „Přirozená obnova a umělá obnova 
síjí“ a použít vyšší sazby; sloučit řádky 4, 5 a 6 a 
nazvat jej „Zajištění lesních porostů“; finální 
podobu sladit s platným zněním přílohy č. 4 
k vyhlášce č. 83/1996 Sb.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 3 odst. 5 poslední věta změnit text 
„soustřeďování dříví vyvážením v lese“ na text 
„soustřeďování dříví v lese vyvážením.“ 

Akceptováno. 

Plzeňský kraj  
 

1. Připomínka k podporám vedoucím ke 
zjednodušení administrace žádostí a k větší 

Vysvětleno. 
Současná právní úprava podpory lesního hospodářství 
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podpoře lesnických adaptačních opatření 
na změnu klimatu 

Navrhujeme: Připravit podporu nepasečných 
forem hospodaření; připravit zjednodušení procesu 
administrace vyplácení podpor (i na plnění 
mimoprodukčních  - celospolečenských funkcí lesa) 
platbou na hektar lesa. 
Novela NV nereflektuje celospolečenské funkce, 
které lesy pro společnost plní. Podporované 
činnosti v novele NV sice vedou ke vzniku nového 
lesa v souladu s lesním zákonem, nelze však 
opomenout, že les plní i další tzv. celospolečenské 
funkce lesa (ekosystémové služby lesa), které mají 
charakter veřejně prospěšných služeb, a jejichž 
dopad na společnost je jednoznačně pozitivní. 
Společnost užitky plynoucí z celospolečenských 
funkcí lesa spotřebovává, aniž by se na nich 
nákladově podílela či je poskytovateli služeb 
(vlastníkovi lesa) hradila. Má-li stát zájem na 
bezplatném využívání veřejně prospěšných funkcí 
lesa ve veřejném zájmu, měly by být tyto funkce 
lesa také předmětem veřejné podpory. 
Novela NV je svým nastavením uzpůsobena 
především pro formu pasečného hospodaření. 
Významně ale nepodporuje ostatní nepasečné 
formy hospodaření. Odpovědí na měnící se růstové 
prostředí přisuzované předpokládané změně 
klimatu by měla být lesnická adaptační opatření, 
jejichž obecným cílem je les druhově, věkově a 
prostorově diferencovaný s převažující 
maloplošnou texturou a přednostní uplatňování 
nepasečných hospodářských způsobů. Novela  NV 
sice svým nastavením částečně podporuje některé 
činnosti i při uplatňování nepasečných forem 
hospodaření, jedná se ale pro žadatele o velmi 

prostřednictvím finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích není omezena na les obhospodařovaný 
pasečným způsobem, platí tedy i pro nepasečný 
hospodářský způsob. Jakékoliv diferenciaci podpor pro 
pasečný a nepasečný způsob hospodaření v lese 
v současnosti brání problém s jejich rozlišením 
v legislativě, v informačním standardu lesního 
hospodářství i přímo v terénu. 
Zjednodušení celkového rozsahu podpor lesního 
hospodářství jejich zúžením na plošnou platbu za hektar 
lesního porostu nemá zatím oporu v lesním zákoně a 
s vysokou pravděpodobností by byla poskytována jinak 
než prostřednictvím § 46 lesního zákona za jeho 
současného znění a smyslu. Bez předchozí přípravy 
proto nelze tak zásadní změnu (s významným 
rozpočtovým dopadem převyšujícím dopad celého 
současného návrhu novely) realizovat v pokročilé fázi 
legislativního procesu připomínkovaného návrhu novely 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
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neefektivní a náročný způsob získávání podpory 
z důvodu velké rozdrobenosti a různorodosti 
jednotlivých prvků v lese. Celkový objem takto 
získaných FP je objektivně velmi malý.  
Systém administrace žádostí je neefektivní 
z hlediska časové náročnosti příjmu a zpracování. 
Neefektivnost spočívá i v množství (rozdrobenosti) 
jednotlivých forem podpory činností v lese.  

2. Připomínka k podávání a příjmu žádostí 
Navrhujeme: Příjem registrace a žádosti o dotaci 
elektronicky s pomocí softwarové aplikace 
s propojením na modul žadatele. 
 
Odůvodnění: Tato připomínka je v procesu MPŘ 
v rámci novelizace NV č. 30/2014 Sb. zmiňována 
ze strany KÚPK, OŽP již potřetí. Přínosem 
zavedení této změny by bylo zrychlení administrace 
dotací a zrušení zdlouhavého a zbytečného 
duplicitního zadávání údajů. Důvodem našeho 
návrhu je modernizace, zjednodušení a 
zefektivnění celého procesu administrace žádostí a 
snížení chybovosti ze strany žadatele bez ohledu 
na velikost majetku žadatele a počtu listů přílohy.  
MZe ve své důvodové zprávě předpokládá zvýšení 
současných nároků na státní rozpočet o 13 mil. Kč 
v roce 2019 a 11 mi. Kč v každém roce 
následujícím, a to v důsledku zvýšení agendy 
OSSL v rámci KÚ nárůstem o 0,85 úvazku za 
každý krajský úřad. Novelizace NV by ale neměla 
vést k navyšování čerpání veřejných prostředků na 
samotnou administraci žádostí, zvláště za situace, 
kdy lze předpokládaný nárůst agendy do značné 
míry či zcela eliminovat zavedením efektivnějšího 
způsobu příjmu žádostí.  

Vysvětleno. 
Nad rámec současné formulářové aplikace pro podávání 
žádostí není jiná elektronizace procesu podávání žádostí 
technicky připravena. Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. již 
v současnosti způsob elektronického podávání žádostí 
uvádí zcela obecně a v budoucnu umožňuje plynulý 
přechod na jiný systém, i bez další novelizace nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. 

3. Duplicita čerpání FP Vysvětleno. 
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Navrhujeme: informační systém pro zpracovávání 
žádostí doplnit tak, aby upozorňoval na duplicitní 
požadavky žadatele. 
 
Odůvodnění: informační systém v současné době 
neupozorňuje na případné duplicitní požadavky na 
stejný předmět finančního příspěvku. 

Připomínka nesouvisí s textem současného nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. ani s textem návrhu jeho novely. 

4. Část třetí – FP na vybrané myslivecké 
činnosti 

Navrhujeme: zvážit rozšíření dotačních titulů na 
vybrané myslivecké činnosti 
 
Odůvodnění: S ohledem na navrhované navýšení 
požadavků na státní rozpočet na zajištění 
finančních podpor na vybrané myslivecké činnosti o 
137 mil. Kč rozšířením finančních příspěvků může 
dojít vzhledem k omezenému množství finančních 
prostředků k omezení nebo krácení podpor na lesní 
hospodaření. 

Vysvětleno. 
Rozdělení rozpočtu na dílčí objemy pro finanční 
příspěvky na hospodaření v lesích a pro finanční 
příspěvky na vybrané myslivecké činnosti je interní 
záležitostí MZe (které s ním ale s ohledem na navýšení 
rozsahu finančních příspěvků na myslivost počítá). 

5. K § 3 odst. 3 písmeno a) , b) a e) 
Navrhujeme: sjednotit termíny uvedené v § 3 odst. 
3 písm. a), b), a e) a v příloze č. 1 NV č. 30/2014 
Sb., oddílu I., řádku 1, 2 a 5,  
 
Odůvodnění: v § 3 odst. 3 písm. a), b), a e) je 
uvedeno „vyklizování nebo vyvážení“, v příloze č. 1 
NV č. 30/2014 Sb., oddílu I., řádku 1, 2 a 5, 
„soustřeďování“. Termín vyklizování nebo vyvážení 
přitom spíše odpovídá předmětu finančního 
příspěvku, neboť prostřednictvím lanovky, koně či 
železného koně se zpravidla provádí jen dílčí 
operaci soustřeďování (nejčastěji vyklizování). 

Akceptováno. 
Problematická terminologie upravena u písmena c), u 
ostatních písmen nedochází k aplikačním potížím. 
Sjednocení terminologie by navýšilo počet novelizačních 
bodů, z toho důvodu bude záležitost řešena až při 
budoucích úpravách nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 

6.K § § 3 odst. 3 písmeno d) 
Navrhujeme: stávající sazbu na ha štěpkování 
nebo drcení klestu navýšit na 18 000 Kč. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: NV svou mnohaletou neměnností již 
nemá v tomto ustanovení motivační účinek. 
V navrhované novele je použita shodná sazba jako 
v roce 2004. Cílem tohoto finančního příspěvku by 
měla být minimalizace odběru biomasy a živin 
z lesa. Ponechání rozštěpkované dřevní hmoty na 
obnovované ploše má význam z hlediska zmírnění 
negativních dopadů změny klimatu na lesní 
ekosystémy a také z důvodu zachování množství 
organické hmoty a živin v porostu. Navrhovaná 
sazba vychází ze současných cen realizovaných 
v lesnickém provozu. 

7.K § 5 odst. 1 písm. a) 
Navrhujeme: odstranit text „kvalita provedených 
prací“. 
 
Odůvodnění: U přirozené obnovy se jedná o 
přirozený proces bez vkladu lidské práce. 

Vysvětleno. 
Připomínka směřuje k dlouhodobě užívané formulaci, 
jejíž úprava by významně navýšila počet novelizačních 
bodů. 

8.K § 5, 6 a 7 
Navrhujeme: text: „na vyžádání poskytovatele 
nebo příslušeného krajského úřadu žadatel 
předloží obrysovou mapu s grafickým zákresem 
obnovních prvků, na které žádá, a na které byly 
poskytnuty finanční příspěvky na hospodaření 
v lesích v předchozích letech“. 
 
Odůvodnění: Žadatel může opakovaně žádat na 
obnovu na stejných plochách. Obrysová mapa s 
grafickým zákresem obnovních prvků umožní 
jednoznačně odlišit jednotlivé obnovní prvky 
v rámci jedné porostní skupiny. 

Akceptováno. 

9.K § 9 
Navrhujeme: zvýšit sazbu na zajištění při 
adekvátním snížení sazeb na zalesnění 

Vysvětleno. 
Aktualizace sazeb vychází primárně z koncepčních a 
strategických dokumentů pro oblast finanční podpory 
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Odůvodnění: náklady na celý proces péče o 
kulturu od výsadby do zajištění zohlednit především 
v příspěvku na zajištění této kultury, tedy v době, 
kdy je již lesní porost obnoven a je zajištěna 
existence lesa. 

lesního hospodářství, které MZe ukládají zejména 
obecně navýšit podporu MZD a navýšit podporu 
přirozené obnovy lesních porostů. Ve smyslu připomínky 
dochází k rozšíření podpory zajištění lesních porostů i na 
základní dřevinu v lesích hospodářských, zatímco 
podpora výsadby základních dřevin zůstává bez 
aktualizace a rozšíření. 

10.K příloze č. 1 NV č. 30/2014 Sb., část II. 
řádek 4., 5. a 6. 

Navrhujeme: sjednotit zajištění bez ohledu na to, 
jakým způsobem byl porost obnoven; ve skupině 
SLT 3 nepodporovat dřeviny základní cílové a 
vtroušené; finanční příspěvek na břízu bělokorou 
poskytovat ve stejné výši jako pro dřeviny základní 
cílové, přimíšené a vtroušené. 
 
Odůvodnění: Lze jen těžko rozlišit, jakým 
způsobem byl porost obnoven. Při zachování 
navrhovaného znění by došlo ke zbytečnému 
administrativnímu zatížení žadatelů a pracovníků 
KÚ. Zajistit obnovovanou plochu cílovými dřevinami 
je výlučně rozhodnutím vlastníka, na kterém 
společnost, na rozdíl od  MZD, nemá žádný zájem. 
Z hlediska odrůstání a prospívání dřevin je skupina 
SLT č. 3 nejvhodnější. 

Akceptováno. 

11.K § 35  
Navrhujeme: podporovat zařízení LHP metodou 
statistické provozní inventarizace 
 
Odůvodnění: Stávající metody HÚL pro strukturně 
bohatý les jsou nedostatečné. Metoda SPI 
umožňuje lépe popsat strukturně bohaté, pestré 
lesy a zjištění  zásob se známou přesností. Je 
možné aplikovat i na výběrný les. 

Vysvětleno. 
Pokud budou splněny současné podmínky pro 
poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního 
hospodářského plánu (soulad s informačním standardem 
lesního hospodářství, způsobilost dat k předání do 
datového skladu státní správy lesů), poskytne se 
finanční příspěvek i na lesní hospodářský plán 
postavený na metodě statistické provozní inventarizace. 
Prostřednictvím finančních příspěvků na vyhotovení LHP 
již takové plány byly podpořeny. 
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12.K § 36 odst. 3  
Navrhujeme: text: „žádost se podává za každou 
honitbu samostatně“ změnit na „podává se jedna 
žádost za uvedené období za každou honitbu 
samostatně“  
 
Odůvodnění: Snížení administrativní náročnosti. 

Akceptováno. 

13.K § 41 odst. b) 
Navrhujeme: zvážení ponechání tohoto finančního 
příspěvku. 
 
Odůvodnění: Neúměrné zvýšení administrativní 
zátěže při zpracování žádostí krajskými úřady při 
nesystémovosti tohoto opatření. Tlak zvěře na lesy 
a škody okusem, ohryzem a loupáním jsou 
naprosto zásadním faktorem ovlivňujícím stav 
našich lesů. K jejich snížení a dosažení únosných 
stavů spárkaté zvěře je třeba motivovat žadatele 
odlovem i ostatní spárkaté zvěře. 

Vysvětleno. 
§ 41 odst. b) (?) není předmětem novelizace. 

14.K § 41c  
Navrhujeme: zvážení ponechání tohoto finančního 
příspěvku. 
 
Odůvodnění: Jedná se o činnosti dotované z MŽP, 
resp. AOPK např. program péče o krajinu (problém 
možné duplicity ve výplatě finančních příspěvků na 
stejnou činnost). Navrhované činnosti jsou z těchto 
zdrojů dotovány vyšší sazbou. 

Vysvětleno. 
Ačkoliv jsou uvedené činnosti podporovány i 
prostřednictvím jiných podpůrných nástrojů, skutečná 
situace v honitbách vypovídá o tom, že příslušná 
administrativa je pro uživatele honitby zcela demotivující. 
Proto je navrhován jednoduchý finanční příspěvek 
v režimu nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Aby byla 
vyloučena dvojí podpora na stejnou činnost, v žádosti 
žadatel čestným prohlášením deklaruje, že takový stav 
nenastal (ani nenastane). 

15.K příloze č. 1 NV č. 30/2014 Sb., část II. 
řádek 1. a 2. 

Navrhujeme: v této části sjednotit příspěvky 
přirozená obnova a umělá obnova síjí. 
Odůvodnění: Z hlediska výše finančních příspěvků 
se jedná  

Akceptováno. 
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o stejné částky, navíc se použitím stejné 
identifikace příspěvku zjednoduší administrace a 
zpracování žádostí.  

16.K přílohám č. 2, 3, 5 a 7 (formuláře žádostí) 
Navrhujeme: doplnit kolonku pro evidenci 
registrace, resp. registračního čísla a data doručení 
této registrace 
 
Odůvodnění: ve formulářích žádostí tyto kolonky 
chybí. 

Vysvětleno. 
Pro doplnění dalších položek do formulářů žádostí není 
prostor, ostatní krajské úřady tuto potřebu ani neindikují. 
Na žádostech podaných v listinné podobě je možné 
uvedený údaj evidovat v položkách vyhrazených pro 
potřeby poskytovatele nebo krajského úřadu, vazbu 
ohlášení a žádosti se navrhuje řešit spíše v informačním 
systému Národní dotace MZe. 

Karlovarský kraj  
 

§ 2 odst. 1 písm. a) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V současném znění NV 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 „NV“), je uvedena kategorie lesa 
„vojenské lesy“, která však nekoresponduje 
s ustanovením § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně  a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „lesní zákon“), který uvádí kategorii „lesy, 
které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu“, 
nutné je také vycházet z ustanovení § 29 zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh nového znění: 
a) Ministerstvu obrany, jde-li o lesy nezbytné pro 
potřeby obrany státu a je-li předmětem žádosti 
poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé 
tohoto nařízení,   

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka zavedena přímo ve zmocňovacím 
právním předpisu pro nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pro 
které tím pádem také platí (§ 19 odst. 3 lesního zákona). 

§ 2 odst. 6 – úprava tohoto ustanovení Vysvětleno. 
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Odůvodnění: 
Jde pouze o upřesnění formy souhlasu vlastníka 
lesa, kdy v praxi  
se setkáváme se souhlasy, které jsou uvedené 
přímo v pachtovní nebo nájemní smlouvě. 
 
Návrh nového znění: 
Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku 
na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto 
nařízení nájemce nebo pachtýř, přikládá k žádosti 
kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy a souhlas 
vlastníka pozemku s poskytnutím finančního 
příspěvku nájemci nebo pachtýři. Souhlas 
vlastníka lze nahradit souhlasem uvedeným 
v nájemní nebo pachtovní smlouvě. 

Již současné znění nařízení vlády nevylučuje udělení 
souhlasu vlastníka lesa s poskytnutím finančního 
příspěvku nájemci nebo pachtýři prostřednictvím nájemní 
nebo pachtovní smlouvy. 

§ 2 odst. 7 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sjednotit termín pro veškeré dotace do 
30. června. V mnoha případech žádá jeden žadatel 
o více příspěvků a není žádoucí na různé předměty 
příspěvků stanovovat odlišné lhůty příjmu žádostí  
a ohlášení. 
 
Návrh nového znění: 
Žadatel o poskytnutí finančního příspěvku na 
hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, 
IV a VII před zahájením prací v rámci plnění 
předmětu finančního příspěvku doručí Ministerstvu 
obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo 
příslušnému krajskému úřadu své ohlášení. 
Ohlášení je platné pro období ode dne doručení 
ohlášení  
do 30. června. Ohlášení se podává souhrnně za 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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všechny práce prováděné v období platnosti 
ohlášení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 3 odst. 2 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V současném znění NV je uvedena kategorie lesa 
„vojenské lesy“, která však nekoresponduje 
s ustanovením § 19 odst. 3 lesního zákona, který 
uvádí kategorii „lesy, které jsou nezbytné pro 
potřeby obrany státu“, nutné je také vycházet 
z ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb.,          o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.   
 
Návrh nového znění: 
Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření  v lese se 
poskytuje, jde-li o lesy nezbytné pro potřeby 
obrany státu, lesy na území národních parků a 
jejich ochranných pásem a, nejsou-li ve vlastnictví 
státu, také o ostatní lesy. 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka zavedena přímo ve zmocňovacím 
právním předpisu pro nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pro 
které tím pádem také platí (§ 19 odst. 3 lesního zákona). 

§ 3 odst. 5 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k nárůstu předmětů podpory dojde 
k další administrativní zátěži krajských úřadů, které 
v mnoha případech musí (u žádostí do jedné 
strany) zanášet údaje v žádosti ručně do 
Informačního systému národní dotace, což vede 
k chybovosti. V mnoha případech také dochází ze 
strany žadatelů k záměrnému rozdělování žádostí 
s cílem vyhnout se podávání žádostí elektronicky, 
což uměle zvyšuje počet vydávaných rozhodnutí o 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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poskytnutí příspěvku. 
 
Návrh nového znění: 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lese se podává na formuláři, jehož 
vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
Žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a 
její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem 
stanoveným Ministerstvem zemědělství, 
Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob 
na svých internetových stránkách. Na vyžádání 
poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se 
jako doklad o splnění předmětu finančního 
příspěvku předkládají kopie faktur, výpis z lesní 
hospodářské evidence nebo jiné výrobně technické 
doklady. V případě finančního příspěvku podle 
odstavce 3 písm. c) se na vyžádání poskytovatele 
nebo příslušného krajského úřadu předkládá také 
kopie technického průkazu nebo technického 
osvědčení vozidel použitých pro soustřeďování 
dříví vyvážením v lese. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 4 odst. 1 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V současném znění NV 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 „NV“), je uvedena kategorie lesa 
„vojenské lesy“, která však nekoresponduje 
s ustanovením § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka zavedena přímo ve zmocňovacím 
právním předpisu pro nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pro 
které tím pádem také platí (§ 19 odst. 3 lesního zákona). 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), 
který uvádí kategorii „lesy, které jsou nezbytné pro 
potřeby obrany státu“, nutné je také vycházet 
z ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Návrh nového znění: 
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout 
vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento 
finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o lesy 
nezbytné pro potřeby obrany státu, které nejsou 
v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8), nebo o 
ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu  
a nejsou na území národních parků a jejich 
ochranných pásem nebo  
v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8).  
 

§ 4 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k nárůstu předmětů podpory dojde 
k další administrativní zátěži zpracovatelů, kteří 
v mnoha případech musí u žádostí do jedné strany 
zanášet údaje v žádosti ručně do Informačního 
systému národní dotace, což vede k chybovosti. 
V mnoha případech také dochází  
ze strany žadatelů k záměrnému rozdělování 
žádostí s cílem vyhnout  
se podávání žádostí elektronicky, což uměle 
zvyšuje počet vydávaných rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

                                            
8)  Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. 
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Návrh nového znění: 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
obnovu, zajištění  
a výchovu lesních porostů do 40 let věku se 
podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení. V případě žádosti 
doručované krajskému úřadu, žadatel poskytne 
údaje obsažené  
v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky 
způsobem stanoveným Ministerstvem 
zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní 
tento způsob na svých internetových stránkách. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 5 – doplnění odst. 3 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 6 – doplnění odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 

Částečně akceptováno. 
Grafické zákresy budou žadatelé poskytovat pouze na 
vyžádání, průvodní listy (nebo příslušné prohlášení podle 
§ 29 odst. 5 lesního zákona) se nadále budou přikládat 
k žádosti, jsou nezbytné pro kontrolu dodržení pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
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Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá list o původu reprodukčního 
materiálu a obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Rozpor byl odstraněn. 

§ 7 odst. 3 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Například v případě podpory melioračních a 
zpevňujících dřevin (dále jen „MZD“) je cílem, aby 
podporovaná dřevina byla po dobu  
5 let od výsadby na stanovišti. V současném znění 
může být druhové složení jedinců na ploše rozdílné 
od žádosti a žadatel tak může  
např. nahradit MZD základní dřevinou. 
 
Návrh nového znění: 
Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou 
první se může neposkytnout nebo odejmout, pokud 
počet životaschopných jedinců zjištěný při kontrole 
na místě v době do 5 let od výsadby je nižší než  
80 % počtu jedinců druhového složení uvedeného 
v žádosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
%). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 7 – doplnění odst. 6 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 

Částečně akceptováno. 
Grafické zákresy budou žadatelé poskytovat pouze na 
vyžádání, průvodní listy (nebo příslušné prohlášení podle 
§ 29 odst. 5 lesního zákona) se nadále budou přikládat 
k žádosti, jsou nezbytné pro kontrolu dodržení pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá list o původu reprodukčního 
materiálu a obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 10 odst. 1 písm. b) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme změnu písm. b) ustanovení § 10, kdy 
podle současného lesního zákona je nutné výjimku 
provádět těžbu mýtní úmyslnou v porostech 
mladších než 80 let udělit při schvalování plánu 
nebo při zpracování lesní hospodářské osnovy, 
nebo povolit výjimku orgánem státní správy lesů na 
žádost vlastníka lesa. Výjimka tak musí být 
orgánem státní správy lesů výslovně udělena, 
nikoliv pouze doporučena. 
 
Návrh nového znění: 
b)  k přeměně nebo rekonstrukci porostu 
byla orgánem státní správy lesů povolena 
výjimka při schvalování lesního hospodářského 
plánu nebo při zpracování lesní hospodářské 
osnovy nebo o ní rozhodl orgán státní správy lesů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 10 odst. 3 – doplnění odst. 3 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 

Vysvětleno. 
V případě podpory přeměn a rekonstrukcí lesních 
porostů nemají zákresy těžby do lesnické mapy využití. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem plochy, na které byla přeměna nebo 
rekonstrukce porostu realizována. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 11 – doplnění odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem plochy výchovy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V případě podpory výchovy lesních porostů nemají 
zákresy těžby do lesnické mapy využití. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 13 – doplnění odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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§ 14 – doplnění odst. 5 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků a list o původu 
reprodukčního materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 
Grafické zákresy budou žadatelé poskytovat pouze na 
vyžádání, průvodní listy (nebo příslušné prohlášení podle 
§ 29 odst. 5 lesního zákona) se nadále budou přikládat 
k žádosti, jsou nezbytné pro kontrolu dodržení pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 15 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Například v případě podpory MZD je cílem, aby 
podporovaná dřevina byla po dobu 5 let od 
výsadby na stanovišti. V současném znění může 
být druhové složení jedinců na ploše rozdílné od 
žádosti a žadatel tak může např. nahradit MZD 
základní dřevinou. 
 
Návrh nového znění: 
Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních 
a zpevňujících dřevin sadbou první se může 
neposkytnout nebo odejmout, pokud počet 
životaschopných jedinců zjištěný při kontrole na 
místě v době do 5 let od výsadby je nižší než 80 % 
počtu jedinců druhového složení uvedeného 
v žádosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
%). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 15 – doplnění odst. 7 
 

Částečně akceptováno. 
Grafické zákresy budou žadatelé poskytovat pouze na 
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Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků a list o původu 
reprodukčního materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyžádání, průvodní listy (nebo příslušné prohlášení podle 
§ 29 odst. 5 lesního zákona) se nadále budou přikládat 
k žádosti, jsou nezbytné pro kontrolu dodržení pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 16 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Například v případě podpory MZD je cílem, aby 
podporovaná dřevina byla po dobu 5 let od 
výsadby na stanovišti. V současném znění může 
být druhové složení jedinců na ploše rozdílné od 
žádosti a žadatel tak může např. nahradit MZD 
základní dřevinou. 
Návrh nového znění: 
Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních 
a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se může 
neposkytnout nebo odejmout, pokud počet 
životaschopných jedinců zjištěný při kontrole na 
místě v době do 5 let od výsadby je nižší než 80 % 
počtu jedinců druhového složení uvedeného 
v žádosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
%). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 16 – doplnění odst. 8 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 

Částečně akceptováno. 
Grafické zákresy budou žadatelé poskytovat pouze na 
vyžádání, průvodní listy (nebo příslušné prohlášení podle 
§ 29 odst. 5 lesního zákona) se nadále budou přikládat 
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v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků a list o původu 
reprodukčního materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

k žádosti, jsou nezbytné pro kontrolu dodržení pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 18 odst. 1 písm. b) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme změnu písm. b) ustanovení § 10, kdy 
podle současného lesního zákona je nutné výjimku 
provádět těžbu mýtní úmyslnou v porostech 
mladších než 80 let udělit při schvalování plánu 
nebo při zpracování lesní hospodářské osnovy, 
nebo povolit výjimku orgánem státní správy lesů na 
žádost vlastníka lesa. Výjimka tak musí  
být orgánem státní správy lesů výslovně udělena, 
nikoliv pouze doporučena. 
 
Návrh nového znění: 
b)  k přeměně nebo rekonstrukci porostu 
byla orgánem státní správy lesů povolena 
výjimka při schvalování lesního hospodářského 
plánu nebo při zpracování lesní hospodářské 
osnovy nebo o ní rozhodl orgán státní správy lesů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 18 odst. 3 – doplnění odst. 3 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 

Vysvětleno. 
V případě podpory přeměn a rekonstrukcí lesních 
porostů nemají zákresy těžby do lesnické mapy využití. 
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v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem plochy, na které byla přeměna nebo 
rekonstrukce porostu realizována. 
Tato připomínka je zásadní. 

Rozpor byl odstraněn. 

§ 19 – doplnění odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem plochy výchovy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V případě podpory výchovy lesních porostů nemají 
zákresy těžby do lesnické mapy využití. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 22 odst. 5 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k nárůstu předmětů podpory dojde 
k další administrativní zátěži krajských úřadů, které 
v mnoha případech musí u žádostí do jedné strany 
zanášet údaje v žádosti ručně do Informačního 
systému národní dotace, což vede k chybovosti. 
V mnoha případech také dochází ze strany 
žadatelů k záměrnému rozdělování žádostí s cílem 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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vyhnout se podávání žádostí elektronicky, což 
uměle zvyšuje počet vydávaných rozhodnutí o 
poskytnutí příspěvku. 
 
Návrh nového znění: 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů 
chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se 
podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 
č. 5  
k tomuto nařízení. Žadatel poskytne údaje 
obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž 
elektronicky způsobem stanoveným 
Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo 
zemědělství zveřejní tento způsob na svých 
internetových stránkách. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 23 – doplnění odst. 3 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 
podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele nebo krajského 
úřadu se jako doklad  
o splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 24 – doplnění odst. 4 
 
Odůvodnění: 

Částečně akceptováno. 
Grafické zákresy budou žadatelé poskytovat pouze na 
vyžádání, průvodní listy (nebo příslušné prohlášení podle 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4QBBL71)



62 
 

Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly, by měl poskytovatel mít 
možnost požadovat podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků a list o původu 
reprodukčního materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 29 odst. 5 lesního zákona) se nadále budou přikládat 
k žádosti, jsou nezbytné pro kontrolu dodržení pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 25 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Například v případě podpory MZD je cílem, aby 
podporovaná dřevina byla po dobu 5 let od 
výsadby na stanovišti. V současném znění může 
být druhové složení jedinců na ploše rozdílné od 
žádosti a žadatel tak může např. nahradit MZD 
základní dřevinou. 
 
Návrh nového znění: 
Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou 
první se může neposkytnout nebo odejmout, pokud 
počet životaschopných jedinců zjištěný při kontrole 
na místě v době do 5 let od výsadby je nižší než  
80 % počtu jedinců druhového složení uvedeného 
v žádosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
%). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 25 – doplnění odst. 6 
 
Odůvodnění: 
Před zahájením veřejnosprávní kontroly, nebo 
v průběhu kontroly,  
by měl poskytovatel mít možnost požadovat 

Částečně akceptováno. 
Grafické zákresy budou žadatelé poskytovat pouze na 
vyžádání, průvodní listy (nebo příslušné prohlášení podle 
§ 29 odst. 5 lesního zákona) se nadále budou přikládat 
k žádosti, jsou nezbytné pro kontrolu dodržení pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
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podklady ke kontrole. 
 
Návrh nového znění: 
Na vyžádání poskytovatele se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládá obrysová mapa s grafickým 
zákresem obnovních prvků a list o původu 
reprodukčního materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 35 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme specifikovat pojem „splnění předmětu 
finančního příspěvku“. 
 
Návrh nového znění: 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
vyhotovení lesních hospodářských plánů doručí 
žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního 
prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu do 3 
měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, 
nejpozději však do 31. srpna za období platnosti 
ohlášení. Splněním předmětu finančního 
příspěvku se rozumí předání digitální formy do 
datového skladu organizační složky státu 
zřízené Ministerstvem zemědělství. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Popis předmětu finančního příspěvku je uveden v § 35 
odst. 3 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., splněním 
předmětu se (obdobně jako např. u výsadby nebo 
zajištění) rozumí dosažení cílového stavu, kterým u 
tohoto finančního příspěvku je předání dat lesního 
hospodářského plánu do datového skladu státní správy 
lesů. Současnou formulaci považuje MZe za dostačující, 
může být zpřesněna v publikačních materiálech 
souvisejících s finančními příspěvky na hospodaření 
v lesích. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 36 odst. 2 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sjednotit termín pro veškeré dotace do 
30. června. V mnoha případech žádá jeden žadatel 
o více příspěvků a není žádoucí  
na různé předměty příspěvků stanovovat odlišné 
lhůty příjmu žádostí   a ohlášení. 

Vysvětleno. 
Termíny pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké 
činnosti zůstanou zachovány. MZe bude po rozpočtové 
stránce přistupovat k finančním příspěvkům na 
hospodaření v lesích a k finančním příspěvkům na 
vybrané myslivecké činnosti odlišně, takže dvěma 
různými termíny ke dvěma různým skupinám finančních 
příspěvků nebude docházet ke zpoždění při vyplácení 
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Návrh nového znění: 
Žádost o poskytnutí finančních příspěvků 
uvedených v této hlavě doručí žadatel příslušnému 
krajskému úřadu po splnění předmětu finančního 
příspěvku do 30. června za období 12 
kalendářních měsíců bezprostředně 
předcházejících uvedenému datu, v případě 
finančního příspěvku uvedeného v § 41b po 
splnění předmětu finančního příspěvku do 30. 
června za bezprostředně předcházející 
hospodářský rok33).  
Tato připomínka je zásadní. 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 37 odst. 2 písm. a) – doplnění tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V nově navrhovaném ustanovení není definováno 
stáří souhlasu vlastníka honebního pozemku. 
Žadatel by tak mohl dokládat souhlas starý několik 
let. 
 
Návrh nového znění: 
Souhlas vlastníka dotčeného honebního 
pozemku nesmí být starší než 12 měsíců před 
datem podání žádosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Zůstane stávající úprava. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 37 odst. 3 písm. f) – doplnění tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme jazykovou úpravu navrhovaného 
ustanovení. 
 
Návrh nového znění: 
f) četnost odchytových zařízení na spárkatou zvěř 
nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby a odchytové 
zařízení, pokud je konstruováno jako klec, je 

Akceptováno. 
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vybaveno přítlačnou posuvnou stěnou a zařízením 
pro přenos signálu o uzavření klece k uživateli 
honitby. 

§ 37a odst. 2 písm. b) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme pouze doplnění tohoto bodu, kdy 
podle § 36 odst. 1 může žádat pouze uživatel 
honitby. Pokud tedy není současně i držitelem, 
musí podle tohoto ustanovení předložit souhlas 
držitele honitby. 
 
Návrh nového znění: 
b) v případě, že žadatelem o poskytnutí finančního 
příspěvku není současně držitel honitby, souhlas 
držitele honitby se zřízením přezimovací obůrky, 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Od návrhu finančního příspěvku MZe upustilo. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 41b odst. 2 písm. a) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Současný návrh NV vůbec neřeší změny honiteb, 
vznik nových honiteb (společenstevních i vlastních) 
u nichž vzhledem k výrazným změnám výměry, 
hranice, popřípadě i změn v zařazení honiteb do 
jakostních tříd  
a změn normovaných a minimálních stavů 
v honitbě nelze objektivně zjistit průměr odlovů 
prasat za předchozích pět let. 
 
Návrh nového znění: 
Výpočet průměru se zaokrouhluje na celé kusy 
směrem nahoru.  
U nových honiteb, nebo honiteb, u kterých 
nelze pětiletý průměrný odlov stanovit, 
popřípadě v tomto období došlo ke změně 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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výměry honitby o více než 30 % je předmětem 
dotace pouze počet ulovených kusů prasete 
divokého převyšující 3 ks na 100 ha honitby. 
Tento výpočet se zaokrouhluje na celé kusy 
směrem nahoru. 
Tato připomínka je zásadní 

§ 41b – doplnění odst. 3 
 
Odůvodnění: 
Podle současného návrhu novely NV je 
požadováno vyšetření na přítomnost svalovce 
pouze u tzv. nárokových kusů prasat tj. těch, které 
převyšují pětiletý průměr odlovů v honitbě. 
Uživatelé honiteb tak mohou do odlovu zařadit i 
prasata, která nejsou vyšetřena a nebyla předána 
k vyšetření na svalovce. Tím může dojít 
k účelovému navyšování odlovů o prasata, která 
nebyla vyšetřena (tj. předána k vyšetření včetně 
pírka). 
 
Návrh nového znění: 
Krajský úřad po obdržení žádosti o finanční 
příspěvek na snižování početních stavů prasete 
divokého prověří u všech ulovených kusů  
v  hospodářském roce, pro který je požadován 
finanční příspěvek, zda byla evidována Státní 
veterinární správou jako vyšetřená na 
přítomnost svalovce (trichinel)36). U kusů, u 
kterých v aktuálním hospodářském roce, pro 
který je požadován finanční příspěvek, není 
doloženo vyšetření na přítomnost svalovce, 
nebo byla předána k vyšetření bez pírka, budou 
odečteny z ročního průměru odlovu prasat za 
aktuální hospodářský rok, pro který je 
požadován finanční příspěvek.  

Vysvětleno. 
Návrh upraven v tom smyslu, že všechna odlovená 
prasata za poslední hospodářský rok musí být evidována 
SVS jako vyšetřená na přítomnost svalovce a odevzdaná 
s ocasem. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je zásadní 

§ 41 b – doplnění odst. 4 a změna Přílohy č. 3 
k Příloze č. 9 NV 
 
Odůvodnění: 
V příloze, ani v celém NV, není řešeno předávání 
dat o vyšetřených kusech prasat na svalovce od 
KVS. Požadujeme doplnit povinnost předávání dat 
KVS. 
 
Návrh nového znění: 
Státní veterinární správa (SVS) nejpozději do 
31.05. po skončení příslušného hospodářského 
roku předá příslušnému krajskému úřadu 
přehled vyšetřených prasat na svalovce 
v členění: číslo honitby, okres, druh zvířete, 
druh vzorku (s pírkem, bez pírka), číslo plomby, 
odesílatel, počet vzorků, parazit, datum příjmu 
vzorku a výsledek vyšetření. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Údaj o počtech prasat divokých vyšetřených za danou 
honitbu za hospodářský rok bude kraj přebírat z interní 
evidence SVS, kterou pro tyto potřeby zajistí a zpracuje 
MZe (předkládání protokolů o veterinárním vyšetření by 
značně navýšila administrativní zátěž žadatelů i 
krajských úřadů). 
 
Rozpor byl odstraněn. 

§ 44 – doplnění odst. 6 
 
Odůvodnění: 
Cílem NV bylo primárně finančně podpořit 
chovatele dravců a jejich následný výcvik pro 
sokolnictví, nikoliv podpora chovu, který  
je následně po kontrole krajského úřadu na místě 
rozprodán převážně  
do arabských zemí. Od roku 2016 je české 
sokolnictví zapsáno organizací UNESCO na 
seznamu Mistrovských děl ústního  
a nehmotného dědictví lidstva. Podpora by tak 
měla směřovat k podpoře sokolnictví a nikoliv 
k chovům převážně ziskovým, které  
se živí převážně exportem mláďat mimo Českou 

Vysvětleno. 
Smyslem finančního příspěvku je podpora umělých 
chovů dravců (podle právní úpravy mohou dravci 
používaní v rámci sokolnictví pocházet výhradně 
z umělých chovů). 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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republiku. V případě prodeje dravce v rámci České 
republiky lze tuto podmínku smluvně ošetřit ve 
smlouvě o koupi. 
 
Návrh nového znění: 
Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých 
dravců se může odejmout, pokud v době do 5 
let od obdržení žádosti o finanční příspěvek 
nebude dravec chován nebo cvičen pro 
sokolnictví  
na území České republiky.   
Tato připomínka je zásadní 

 Změna Přílohy č. 1 k NV – I. Sazby finančního 
příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lese 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme razantní zvýšení sazby u 
soustřeďování dříví koněm v lese  
u všech kategorií lesa. Současná sazba je 
nedostačující. Tato ekologicky  
a k přírodě šetrná technologie je vzhledem k nízké 
sazbě nahrazována ostatními méně šetrnými 
technologiemi. 
 
Návrh nového znění: 
Soustřeďování dříví koněm v lese 150 Kč/m3 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Návrh novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. navyšuje 
sazbu uváděného finančního příspěvku o 100 % na 
úroveň odůvodněnou analýzou předpokladů využívání 
koní v lesním hospodářství. Další navýšení bez řádného 
odůvodnění není možné. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Změna Přílohy č. 1 k NV – VII. Sazby finančních 
příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů 
a loveckých dravců 
 
Odůvodnění: 
Z důvodu návrhu na zpřísnění podmínek chovu a 
výcviků loveckých dravců a 5 letý navrhovaný 

Vysvětleno. 
Nedojde ke změně pravidel pro poskytování uvedeného 
finančního příspěvku, není proto důvod k navýšení jeho 
sazeb. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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zákaz prodeje mimo Českou republiku navrhujeme 
zvýšení sazby za odchov. 
 
Návrh nového znění: 
Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného 
z umělého chovu 
jestřáb lesní 10.000 Kč/ks 
sokol stěhovavý 7.000 Kč/ks 
raroh velký 7.000 Kč/ks 
orel skalní 7.000 Kč/ks 
Tato připomínka je zásadní 

Změna Přílohy č. 1 k Příloze č. 9 NV 
 
Odůvodnění: 
V kolonce splnění předmětu finančního příspěvku 
(měsíc/rok) požadujeme doplnit „neuvádí se“. 
 
Návrh nového znění: 
Ulovení kormorána velkého neuvádí se 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Změna Přílohy č. 2 k Příloze č. 9 NV 
 
Odůvodnění: 
V rámci kontroly ulovených kormoránů za 
hospodářský (resp. myslivecký) rok je nutné, aby 
krajský úřad mohl zkontrolovat, zda předložené 
markanty kormoránů, byly z ptáků, které byly 
odloveny za aktuální hospodářský rok. 
 
Návrh nového znění: 
Potvrzujeme, že výše uvedená osoba předala 
Státní veterinární správě ke zničení …. kusů 
markantů (horních částí zobáků oddělených na 
úrovni ozobí) kormorána velkého za hospodářský 
rok 20../20.. 

Vysvětleno. 
Doba, za kterou je finanční příspěvek na ulovení 
kormorána velkého poskytován, se shoduje 
s příspěvkovým obdobím, nikoliv s hospodářským 
rokem. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Vložení tabulky s názvem sloupců „datum 
ulovení“ a „datum předání markantů SVS“ 
Tato připomínka je zásadní 

Změna Přílohy č. 3 k Příloze č. 9 NV 
 
Odůvodnění: 
Výše odlovů má možnost ověřit přímo krajský úřad 
v rámci předání každoročního výkazu Mysl 1-01, 
který je zpracováván v programu Evidence 
myslivosti. Krajský úřad tak může sám potřebné 
údaje zjistit z programu až na samotnou úroveň 
honitby, není tedy efektivní zatěžovat obecní úřady 
obce s rozšířenou působností, kam by musel 
žadatel doručit žádost k potvrzení správnosti údajů. 
 
Návrh nového znění: 
Výše a průměr odlovu prasat divokých 
v uvedené honitbě v pěti hospodářských rocích 
předcházejících hospodářskému roku, za který 
je finanční příspěvek požadován (údaje uvádí 
žadatel a na základě údajů z myslivecké 
statistiky potvrzuje orgán státní správy 
myslivosti – krajský úřad po podání žádosti) 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Ústecký kraj  
 
 
 

1. K Čl. I bod 1 materiálu 
Jako bod 1 navrhujeme vložit následující 
ustanovení a veškeré současné body 
odpovídajícím způsobem posunout a přečíslovat. 
Nový bod. 1 zní: 
 
„V § 2 odst. 2 se za slova „nižší než 1 000 Kč“ 
vkládá text „, nebo byla–li vlastníku nebo osobě 
podle § 2 odst. 5. uložena pokuta podle zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

Vysvětleno. 
Požadované ustanovení je součástí zmocňovacího 
právního předpisu (§ 46 odst. 7 lesního zákona), a to 
jako možnost, nikoliv jako povinnost (uložená pokuta 
nemusí mít žádný vztah k předmětu finančního 
příspěvku).  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 226/2013 
Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného k 
obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s 
reprodukčním materiálem lesních dřevin)“ 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že poskytování finančních 
příspěvků by nemělo být v kolizi za skutky, které 
jsou postihovány pravomocným uložením pokuty 
podle uvedených souvisejících zákonů. Časové 
„omezení“ (např. za předcházejících 5, 10 let) 
neposkytnutí příspěvku ve vazbě na uloženou 
pokutu neurčujeme. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

2. K Čl. I bod 11 (dříve 10) materiálu 
Jako bod 11 navrhujeme vložit následující 
ustanovení a veškeré současné body 
odpovídajícím způsobem posunout a přečíslovat. 
Nový bod 11 zní: 
„V § 5 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který 
zní: „(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu 
melioračních a zpevňujících dřevin sadbou 
opakovanou se může neposkytnout nebo 
odejmout, pokud počet životaschopných jedinců 
zjištěný při kontrole na místě v době do 5 let od 
výsadby je nižší než 80 % počtu jedinců uvedeného 
v žádosti.“. 
 
Odůvodnění: 
Pro vykonání kontrol splnění předmětu příspěvku 

Vysvětleno. 
Zmatečná připomínka se zřejmě týká předkládání 
zákresů obnovních prvků do lesnických map. Této 
připomínce uplatněné i jinými připomínkujícími bylo 
vyhověno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4QBBL71)



72 
 

jsou nutné základní podklady, podle kterých se lze 
orientovat, lze je evidovat, a které může předložit 
pouze žadatel. Domníváme se, že v případě 
potřeby by měl mít správní orgán zákonné právo 
toto po žadateli požadovat. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

3. K Čl. I bod 12 (dříve 10) materiálu 
V současném textu bodu 10 po shora uvedených 
úpravách číslovaný jako bod 12 navrhujeme za 
slova „původu reprodukčního materiálu12)“ vložit 
text „Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného 
krajského úřadu se předkládá obrysová mapa s 
grafickým zákresem obnovních prvků“. 
 
Odůvodnění: 
Pro vykonání kontrol splnění předmětu příspěvku 
jsou nutné základní podklady, podle kterých se lze 
orientovat, lze je evidovat, a které může předložit 
pouze žadatel. Domníváme se, že v případě 
potřeby by měl mít správní orgán zákonné právo 
toto po žadateli požadovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K Čl. I bod 13 (dříve 11) materiálu 
V současném textu bodu 11 po shora uvedených 
úpravách číslovaný jako bod 13 navrhujeme za 
slova „původu reprodukčního materiálu12)“ vložit 
text „Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného 
krajského úřadu se předkládá obrysová mapa s 
grafickým zákresem obnovních prvků“. 
 
Odůvodnění: 
Pro vykonání kontrol splnění předmětu příspěvku 
jsou nutné základní podklady, podle kterých se lze 
orientovat, lze je evidovat, a které může předložit 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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pouze žadatel. Domníváme se, že v případě 
potřeby by měl mít správní orgán zákonné právo 
toto po žadateli požadovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. K Čl. I bod 14 (dříve 12) materiálu 
Navrhujeme současné znění tohoto bodu nahradit 
textem: „V § 7 se odstavec 3 zrušuje.“ 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že se jedná o nadbytečné 
konstatování jednak o neposkytnutí nebo odejmutí 
finančního příspěvku a jednak o zjišťování, pokud 
počet životaschopných jedinců zjištěný při kontrole 
na místě v době do 5 let od výsadby je nižší než 80 
% počtu jedinců uvedeného v žádosti. Snížení, 
popř. neposkytnutí příspěvku je možné u všech 
předmětů finančních příspěvků v okamžiku 
prováděné kontroly před poskytnutím finančního 
příspěvku. Přesto, kromě předmětu „Umělá obnova 
sadbou první“, není jinde výslovně zmiňována. 
Domníváme se, že je-li předmětem příspěvku 
sadba první, pak je splnění tohoto předmětu 
v okamžiku první výsadby. Podporu v této 
myšlence spatřujeme i v tom, že současný návrh 
nařízení vlády zrušil finanční příspěvek na umělou 
obnovu sadbou opakovanou. Účelnost 
vynaložených finančních prostředků na udržitelnost 
předmětu (počet životaschopných jedinců) je plně 
ošetřena v § 9 „Zajištění lesních porostů v zákonné 
lhůtě“. Kvalitní výsadba, její udržení a dovedení do 
stavu zajištěné kultury je žádaným cílem z pohledu 
poskytnutých finančních prostředků a zároveň je ve 
vlastním zájmu žadatele, neboť případné 
vylepšování (sadba opakovaná) je výhradně jeho 

Vysvětleno. 
S ohledem na účelnost vynaložených finančních 
prostředků nelze požadavek na udržitelnost výsadeb 
zrušit, dochází pouze k jeho úpravě ve smyslu 
obdobných připomínek. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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finančním nákladem. Péče o výsadbu do doby 
zajištění i přes veškerou snahu žadatele však může 
být negativně ovlivněna jevy, kterým nelze zabránit 
– sucho, přemnožení biotických škůdců, požár, 
poničení třetí stranou, apod. Nepovažujeme za 
důvodné právě v případě uvedených jevů odnímat 
finanční prostředky v následných letech po 
výsadbě. Nicméně návrh nařízení vlády nerozlišuje 
případný pokles počtu sazenic způsobený 
nedostatečnou péčí žadatele nebo neovlivnitelnými 
jevy. Proto se domníváme, že splnění předmětu je 
v okamžiku první výsadby a poskytnuté finanční 
prostředky by neměly být v následných letech 
revidovány. 
Tato připomínka je zásadní. 
6. K Čl. I bod 28 (dříve 26) materiálu 
Navrhujeme v textu nahradit slova „poskytují 
v lesních porostech“ textem „na obnovovaných 
částech porostních skupin“ a dále nahradit slova 
„nepřevyšujícím 40 %“ textem „0 % až 40 % 
včetně“ takto: 
 
„V § 22 odstavec 9 zní: 
„(9) Finanční příspěvky podle § 23 až 25 a 27 až 29 
se poskytují v lesních porostech poskytují na 
obnovovaných částech porostních skupin se 
skutečným celkovým zastoupením všech druhů 
smrku s výjimkou smrku ztepilého, všech druhů 
břízy a modřínu a všech druhů borovice s výjimkou 
borovice lesní nepřevyšujícím 40 % 0 % až 40 % 
včetně, nebo v lesních porostech, jejichž věk v 
roce splnění předmětu finančního příspěvku je 
vyšší než 55 let.“ 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno. 
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Domníváme se, že jednoznačné definování limitů 
pro možnost uplatnění žádosti o příspěvek na 
uváděné předměty je srozumitelnější, přehlednější 
a bez nejednoznačných pojmů. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

7. K Čl. I bod 31 (dříve 29) materiálu 
Jako bod 29 navrhujeme vložit následující 
ustanovení a veškeré současné body 
odpovídajícím způsobem posunout a přečíslovat. 
Nový bod 29 zní: 
 
„V § 25 se odstavec 9 zrušuje.“ 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že se jedná o nadbytečné 
konstatování jednak o neposkytnutí nebo odejmutí 
finančního příspěvku a jednak o zjišťování, pokud 
počet životaschopných jedinců zjištěný při kontrole 
na místě v době do 5 let od výsadby je nižší než 80 
% počtu jedinců uvedeného v žádosti. Snížení, 
popř. neposkytnutí příspěvku je možné u všech 
předmětů finančních příspěvků v okamžiku 
prováděné kontroly před poskytnutím finančního 
příspěvku. Přesto, kromě předmětu „Umělá obnova 
sadbou první“, není jinde výslovně zmiňována. 
Domníváme se, že je-li předmětem příspěvku 
sadba první, pak je splnění tohoto předmětu 
v okamžiku první výsadby. S ohledem na náročné 
podmínky v lesích v imisních pásmech ohrožení A 
+ B pro dopěstování výsadby do zajištěné kultury, 
jsou stále poskytovány příspěvky na ochranu 
lesních porostů do stadia jejich zajištění. 
Nedomníváme se však, že by toto bylo v kolizi s 
předmětným příspěvkem nebo podporovalo 

Vysvětleno. 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
%). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 
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potřebu možnosti odnímat finanční prostředky v 
následných letech po výsadbě. Navrhujeme pro 
další období sjednocení parametrů ve smyslu 
obnovy do stadia zajištění s předmětem příspěvku 
poskytovaného v imisních pásmech ohrožení C + 
D, rozlišených pouze výší sazby. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

8. K Čl. I bod 50 (dříve 47) materiálu 
Navrhujeme v nadpisu vkládaného ust. § 41b za 
slova „prasete divokého“ doplnit text „, zvěře jelení 
samičí a samčí do dvou let věku, daňčí zvěře 
samičí a samčí do dvou let věku, mufloní zvěře 
samičí a samčí do dvou let věku a jelena siky 
samičí a samčí do dvou let věku“ takto: 
 
„(41b) Finanční příspěvek na snižování početních 
stavů prasete divokého zvěře jelení samičí a samčí 
do dvou let věku, daňčí zvěře samičí a samčí do 
dvou let věku, mufloní zvěře samičí a samčí do 
dvou let věku a jelena siky samičí a samčí do dvou 
let věku“ 
 
A dále navrhujeme v textu ust. § 41b odst. 1 za 
slova „prasete divokého“ doplnit text „, zvěře jelení 
samičí a samčí do dvou let věku, daňčí zvěře 
samičí a samčí do dvou let věku, mufloní zvěře 
samičí a samčí do dvou let věku a jelena siky 
samičí a samčí do dvou let věku je ulovení těchto 
druhů zvěře“.  
V ust. § 41b odst. 2 navrhujeme za slova „prasete 
divokého“ doplnit text „, zvěře jelení samičí a samčí 
do dvou let věku, daňčí zvěře samičí a samčí do 
dvou let věku, mufloní zvěře samičí a samčí do 
dvou let věku a jelena siky samičí a samčí do dvou 

Vysvětleno. 

Pro navrhovaný finanční příspěvek chybí dostačující 
finanční zdroje (státní rozpočet, kapitola 329). 
Disponibilní zdroje jsou alokovány zejména 
k financování příspěvků na hospodaření v lesích, 
které řeší akutní potřebu pomoci vlastníkům lesů 
zasažených rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. 
Podpořena musí být přednostně opatření k ochraně 
lesa před kalamitními hmyzími škůdci a k obnově 
postižených lesů, jakož i adaptace lesů na změnu 
klimatu (podpora odolnějších dřevin, přípravných 
dřevin na kalamitních holinách, přirozená obnova 
apod.). 
 
Ministerstvo zemědělství si uvědomuje regionálně 
vysoké stavy spárkaté zvěře, která v současné době 
způsobují vysoké škody na lesních a zemědělských 
pozemcích a plodinách, avšak s ohledem na 
nedostatek finančních prostředků nelze v současně 
připravované novele nařízení rozšířit podporu 
zástřelného i na ostatní spárkatou zvěř vyjma zvěře 
černé. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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let věku“.  
V ust. § 41b odst. 2, písm. a) navrhujeme za slova 
„prasat divokých“ doplnit text „, zvěře jelení samičí 
a samčí do dvou let věku, daňčí zvěře samičí a 
samčí do dvou let věku, mufloní zvěře samičí a 
samčí do dvou let věku a jelena siky samičí a 
samčí do dvou let věku“.  
V ust. § 41b odst. 2, písm. a) dále navrhujeme 
nahradit slovo „pět“ slovem „deset“.  
V ust. § 41b odst. 2, písm. b) navrhujeme za slovo 
„svalovce“ doplnit slova „(u prasete divokého)“ a 
dále na konci věty doplnit slovo „nebo“.  
Konečně pak v ust. § 41b odst. 2, doplnit písm. c), 
které zní „u kterého Státní veterinární správa 
potvrdí převzetí ke zničení vypreparované lebky 
zvěře jelení samičí a samčí do dvou let věku, daňčí 
zvěře samičí a samčí do dvou let věku, mufloní 
zvěře samičí a samčí do dvou let věku a jelena siky 
samičí a samčí do dvou let věku dle přílohy č. 2 
žádosti.“. 
 
Ustanovení § 41b tedy po všech úpravách zní 
takto: 
 

„§ 41b 
Finanční příspěvek na snižování početních stavů 

prasete divokého, zvěře jelení samičí a samčí do 
dvou let věku, daňčí zvěře samičí a samčí do 

dvou let věku, mufloní zvěře samičí a samčí do 
dvou let věku a jelena siky samičí a samčí do 

dvou let věku. 
 
(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování 
početních stavů prasete divokého je ulovení 
prasete divokého, zvěře jelení samičí a samčí do 
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dvou let věku, daňčí zvěře samičí a samčí do 
dvou let věku, mufloní zvěře samičí a samčí do 
dvou let věku a jelena siky samičí a samčí do 
dvou let věku je ulovení těchto druhů zvěře. 
 
(2) Finanční příspěvek na snižování početních 
stavů prasete divokého, zvěře jelení 
samičí  samčí do dvou let věku, daňčí zvěře 
samičí a samčí do dvou let věku, mufloní zvěře 
samičí a samčí do dvou let věku a jelena siky 
samičí a samčí do dvou let věku lze poskytnout 
na každý kus 
a)  kterým byl v příslušné honitbě v 
hospodářském roce33) překročen roční průměr 
odlovu prasat divokých, zvěře jelení samičí a 
samčí do dvou let věku, daňčí zvěře samičí 
a samčí do dvou let věku, mufloní zvěře samičí 
a samčí do dvou let věku a jelena siky samičí a 
samčí do dvou let věku v příslušné honitbě za 
deset pět hospodářských roků bezprostředně 
předcházejících hospodářskému roku, za který je 
finanční příspěvek požadován, a 
b)  který je evidován Státní veterinární správou 
jako vyšetřený na přítomnost svalovce (u prasete 
divokého), nebo“ 
c)  u kterého Státní veterinární správa 
potvrdí převzetí ke zničení vypreparované lebky 
zvěře jelení samičí a samčí do dvou let věku, 
daňčí zvěře samičí a samčí do dvou let věku, 
mufloní zvěře samičí a samčí do dvou let věku a 
jelena siky samičí a samčí do dvou let věku dle 
přílohy č. 2 žádosti.“ 
 
Odůvodnění: 
Předložený návrh na podporu snižování početních 
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stavů prasete divokého založen na vyplácení 
zástřelného za kusy, které budou v hospodářském 
roce a honitbě odloveny nad roční průměr odlovu z 
předchozích pěti let, bude mít za následek plošné 
chránění a zašetřování bachyní. Uživatel honitby 
(tak jako to bylo v minulosti u většiny honiteb) zcela 
zakáže (nevyplní v povolence) držitelům povolenek 
odlov bachyní, aby mohlo být dosaženo 
„nadprůměrného“ odlovu selat a lončáků. Bachyně 
jako nositelky přírůstku nebudou žádným 
způsobem početně redukovány. Ústecký kraj tento 
předkládaný návrh pokládá dokonce za značně 
kontraproduktivní. Snížení stavů černé zvěře se 
tímto opatřením nedosáhne a vynaložené finanční 
prostředky státu nebudou mít v žádném případě 
pozitivní dopad na snížení početního stavu prasat 
divokých.  
V kapitole IV. ODŮVODNĚNÍ – OBECNÁ ČÁST - 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, 
odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení 
platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti 
jeho změny, v bodě 47 je uvedeno, že 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). Zástřelné vyplácené za 
odevzdání vzorku na vyšetření Aujeszkyho choroby 
nelze s výše navrhovaným opatřením vůbec 
srovnávat, neboť toto zástřelné bylo vypláceno za 
každý odlovený kus černé zvěře a k tomu přímo 
lovci a nikoliv uživateli honitby.  
 
Z minulosti jsou známy také případy, kdy většina 
selat metaných časně z jara uhynula vlivem 
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nízkých teplot, a odlov selat byl v následujícím 
mysliveckém roce minimální. V takovémto 
modelovém případě opět nebude ze strany 
uživatele ani lovců žádná finanční motivace na 
další snížení početního stavu dospělé černé zvěře 
v daném roce. Veškerá zbývající dospělá černá 
zvěř bude naopak všemi způsoby chráněna ze 
strany uživatelů honiteb. 
 
Dalším úskalím navrhovaného systému je 
skutečnost, že v mnoha honitbách v České 
republice se ročně loví jen několik jednotlivých kusů 
černé zvěře a proplácený „nadprůměr“ spočívající v 
proplacení zástřelného za několik jednotlivých kusů 
nebude pro uživatele honitby motivační ani k úkonu 
podání žádosti, natož ke zvýšení snahy o odlov. 
 
Ústecký kraj navrhuje zavést zástřelné za odlov 
bachyní (dvouletých a starších) jako nositelek 
přírůstku (a to ve výši skutečně motivující uživatele 
i samotné lovce). Popřípadě zavést plošné 
zástřelné za každý odlovený kus černé zvěře v 
nižní finanční relaci. 
 
Avšak pokud nebudou předkladatelem 
respektovány tyto námitky, navrhuje Ústecký kraj 
upravit znění § 41b, alespoň do výše navrhované 
podoby (viz znění § 41b tučným písmem). Toto 
ustanovení navrhujeme rozšířit i na další druhy 
spárkaté zvěře, a sice o samičí zvěř a samčí zvěř 
do dvou let věku jelena evropského, daňka 
evropského, muflona a jelena siky. Tyto druhy 
zvěře, včetně prasete divokého, považujeme v 
současné době na území České republiky za 
nejvíce konfliktní ve vztahu ke škodám 
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způsobovaných na zemědělských a lesních 
kulturách. Vzhledem ke skutečnosti, že legislativní 
„represivní“ nástroje (např. ukládání pokut za 
překročení normovaných stavů) vůči uživatelům 
honiteb doposud selhaly nebo měly jen nepatrný 
účinek na snížení reálných stavů spárkaté zvěře, 
měly by být plošně zavedeny nástroje „motivační“. 
Prodloužení výpočtu průměrného odlovu z 
pětiletého na desetileté období navrhujeme z 
důvodu zvýšení „nadprůměrného odlovu“. Ze 
statistických údajů o odlovu spárkaté zvěře v 
Ústeckém kraji je zřejmé, že výše odlovu všech 
druhů spárkaté zvěře má neustálou stoupající 
tendenci a tudíž při započítání delšího časového 
úseku bude možno vyplatit výší částku za 
„nadprůměrný odlov“. Vyšší počet proplacených 
odlovených kusů bude i větší motivací pro uživatele 
honiteb. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

Liberecký kraj  
 
 

1) Novela extenzívně rozšiřuje množství 
podpor a nezaměřuje se na podstatné věci. 
Motivační charakter se tak ztrácí a 
administrativa narůstá. Okrajové činnosti 
s nízkými sazbami by se měly vyřadit a 
posílit prioritní činnosti. Jako zbytečné a 
problematické se jeví např. řada podpor 
uživatelům honiteb, podpora přibližování 
železným koněm či vyvážecími soupravami. 
Naopak např. u výchovných zásahů 
odhadujeme nárůst ceny výkonů za 20 let 
na trojnásobek a sazby se prakticky 
nezměnily. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Návrh novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. navýšením 
sazeb finančních příspěvků zvyšuje jejich motivační 
charakter, a to zejména u prioritních činností (obnova 
MZD, přirozená obnova, zajištění lesních porostů). U 
zmiňovaného finančního příspěvku na výchovu lesních 
porostů dojde ve smyslu ostatních připomínek 
k navýšení sazby také o 50 %. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2) V rámci části první nařízení vlády 
navrhujeme doplnit do § 2  požadavek 

Vysvětleno. 
Soulad provedených prací s ustanoveními právních 
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nezbytné podmínky souladu provedených 
prací s právními předpisy. V současně 
platném nařízení vlády není uvedena 
podmínka souladu provedených prací 
s lesním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy. (Např. Poskytnutí dotace lze 
odmítnout, pokud žadateli bylo za činnosti, 
jež souvisí s předmětem dotace, v 
uplynulých 2 letech uložena pokuta nebo 
opatření k nápravě dle lesního zákona. To 
platí i pro právní nástupce a pachtýře) 
Tato připomínka je zásadní 

předpisů upravujících hospodaření v lesích potvrzuje 
v žádosti odborný lesní hospodář. Pokud je zjištěno 
porušení tohoto souladu, není tak splněna podmínka pro 
poskytnutí finančního příspěvku. 
Požadovaná možnost neposkytnutí dotace v případě 
uložení pokuty podle lesního zákona je obsažena v § 46 
odst. 7 lesního zákona. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

3) Minimální výši dotace dle § 2 odst. 2 
navrhujeme zvýšit na 2 000,- Kč. Tímto 
opatřením by se částečně snížila 
administrativní náročnost mj. i tím, že by 
vyřadilo drobné (a obvykle často chybující) 
žadatele 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Ve smyslu ostatních připomínek je navrhováno podávání 
všech žádostí podle části druhé hlavy I, II a IV 
elektronicky, čímž se sníží administrativní náročnost 
způsobovaná zejm. chybami žadatelů. Účelem 
novelizace nemůže být vyřazení drobných vlastníků lesa. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4) Povinnost podávat žádosti v elektronické 
podobě  v případě více než jednostránkové 
přílohy žádosti navrhujeme zavést pro 
všechny žádosti. PC gramotnost je dnes 
standardně vyžadována ve všech oblastech 
společnosti. Liberecký kraj u všech svých 
dotačních programů též požaduje podání 
elektronického formuláře Někteří žadatelé 
současnou povinnost při rozsahu přílohy 
nad jednu stranu obcházejí podáváním 
vícero žádostí. Opatření by vedlo ke snížení 
administrativní náročnosti. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

5) Podpora lovu černé zvěře – Navrhované 
opatření povede pouze k byrokracii, ke 

Vysvětleno. 
Pro snížení enormní administrativní náročnosti bylo 
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zvýšení příjmů uživatelů honiteb a ne 
k redukci zvěře. Administrativní náročnost je 
enormní a zasahuje i obce s rozšířenou 
působností. Stavět podporu na nespolehlivé 
myslivecké statistice a u černé zvěře navíc 
v místě a čase značně rozkolísaném lovu, je 
špatné řešení. Buď je třeba problém 
vyhodnotit jako prioritní a podporovat 
veškerý lov, případně zvýhodnit lov samičí 
zvěře, nebo opatření nezavádět. Z návrhu 
navíc není patrné, jakým způsobem bude 
žadatel dokládat předání příslušného počtu 
vzorků na Státní veterinární správu. 
Tato připomínka je zásadní 

potvrzení údajů od obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností vypuštěno. Návrh finančního příspěvku není 
postaven na údajích z myslivecké statistiky, ale na počtu 
skutečně vyšetřených jedinců podle údajů Státní 
veterinární správy. Tyto údaje budou krajským úřadům 
poskytovány prostřednictvím Ministerstva zemědělství. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

6) Navrhujeme používané výrazy „doručí“ a 
slova odvozená, nahradit slovem „podá“. 
Jedná se o sjednocení terminologie se 
správním řádem. Občan podává, doručuje 
správní orgán. Současné znění vyvolává 
pochybnosti, zda je lhůta k „doručení“ 
zachována i při podání k poštovní přepravě. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Změna zavedené aplikační praxe by vyvolala nežádoucí 
počet nových novelizačních bodů. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

7) Přeměny porostů a rekonstrukce (§ 10) – 
navrhujeme omezit věk porostů, u nichž lze 
poskytnout podporu (např. 40 let). 
Současné znění nevylučuje poskytnutí 
podpory i při mýtní těžbě porostu 
s nevhodnou skladbou nebo nahodilé těžbě 
mýtně zralých porostů. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

8) Finanční příspěvky uživatelům honiteb a 
rozsah dotovaných úkonů se neustále (a 
v tomto návrhu obzvlášť) extenzívně 
rozšiřují a zvyšují, bez konkrétního 
zaměření. V návrhu je již těžko uvěřitelných 

Vysvětleno. 
V rámci zmocnění v § 62 zákona o myslivosti je nově 
navrhována zejm. podpora úpravy životního prostředí 
drobné zvěře a další návrhy řešící nejvýznamnější 
aktuální problémy myslivosti. 
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27 dotovaných položek. Dochází 
k neustálému nárůstu byrokracie, výdajů 
státního rozpočtu a příjmů uživatelů honiteb 
bez zjevné koncepce. Podpora nijak 
nekoresponduje s největším problémem 
naší myslivosti – vysokými stavy zvěře a 
působenými škodami. Navrhujeme 
myslivecké zásadně dočasně přepracovat, 
aby byly plněny cíle státní politiky, 
poskytnutí podmiňovat zákonnými stavy 
zvěře a zaměřit se na podstatné věci. Do té 
doby nepřidávat žádné tituly navíc. 
Tato připomínka je zásadní 

Podmínění finančních příspěvků poskytovaných 
uživatelům honiteb udržováním základních stavů zvěře 
je možné až v okamžiku, kdy potřebný mechanismus 
bude podrobně upraven v zákoně o myslivosti. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

9) Dotace na technologie – v rámci 
zjednodušení ponechat pouze 
soustřeďování lanovkou a koněm a zde 
možné zvýšení sazeb. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
MZe zachová stávající strukturu finančních příspěvků na 
ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lese, u některých z nich dochází 
k navýšení sazby (soustřeďování dříví koněm, 
štěpkování klestu). 
 
Rozpor byl odstraněn. 

10) Rozdělení sazeb finančního příspěvku na 
zajištění porostu podle způsobu provedení 
obnovy porostu navrhujeme zrušit a zavést 
jednotnou sazbu na zajištění porostu. Není 
reálné na konkrétní ploše zkontrolovat podíl 
přirozené a umělé obnovy, navíc dle druhů 
dřevin. Návrh přináší komplikace bez 
zjevného účelu. Pokud jím má být podpora 
přirozené obnovy, bylo by namístě zvýšit 
sazby na přirozenou obnovu. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

11) Sazby příspěvků na obnovu navrhujeme 
zjednodušit (např. vyřazením parametru 
LZU nebo SLT). Je nezbytné sjednotit 

Akceptováno, vysvětleno. 
Strukturu sazeb finančních příspěvků na obnovu lesních 
porostů MZe zachová. 
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terminologii s návrhem nové vyhlášky o 
OPRL a HS. Zcela nesystematická a 
nepochopitelné je navrhované výsostné 
postavení modřínu, který má být 
podporován jako MZD, a to i na nevhodných 
stanovištích. V návrhu vyhlášky o OPRL a 
HS se s MD pro některá stanoviště jako 
s MZD počítá, není důvod ho najednou 
prémiově podporovat všude. Totéž platí 
obdobně  o BR v řádcích dřevin základních 
cílových a přimíšených a vtroušených. 
Pokud se nepodaří novela NV a nová 
vyhláška časově zkoordinovat, je nejlepším 
řešením doplnit NV o přílohu, která 
tabulkově přiřadí dotované dřeviny 
jednotlivým souborům lesních typů. 
Tato připomínka je zásadní 

Navrhovaná terminologie je v souladu s návrhem nové 
vyhlášky o vymezení hospodářských souborů a budou 
zohledněny i případné změny v průběhu legislativního 
procesu tohoto návrhu. 
Navrhované rozšíření podpory modřínu zrušeno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Královéhradecký kraj  
 

Bez připomínek. 
 

Pardubický kraj 
 

k § 2 odst. 7  
Navrhujeme nové znění druhé věty:  „Ohlášení je 
platné pro období ode dne doručení ohlášení do 
30. června, v případě finančního příspěvku na 
hospodaření v lesích podle části druhé hlavy VII do 
30. června.“ 
 
Odůvodnění: Sjednocení termínů finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 k § 6 odst. 1, § 7 odst. 1,  § 14 odst. 1,  § 15 odst. 
1,  § 16 odst. 1, § 24 odst. 1 
Stávající znění: „čestné prohlášení vlastníka lesa o 
původu reprodukčního materiálu12“ -  odkaz na § 29 
odst. 5 lesního zákona - „dovoz semen a sazenic 

Vysvětleno. 
Návrh odpovídá současnému znění § 29 odst. 5 lesního 
zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4QBBL71)



86 
 

lesních dřevin ze zahraničí pro obnovu lesa je 
možný jen se souhlasem ministerstva“ 
Navrhované znění: zrušit odkaz 12 

 
Odůvodnění: Odkaz nedává smysl. 
Tato připomínka je doporučující. 

 k § 18, nadpis: „Přeměna porostů s nevhodnou 
nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo 
rekonstrukce porostů po škodách“ 
Navrhujeme definovat pojem „rekonstrukce 
porostů po škodách“. 
Odůvodnění: V textu § 18 ani v dalším znění 
novely není vysvětlen pojem „rekonstrukce porostů 
po škodách“. Jedná se o libovolné škody, např. 
suchem nebo zvěří – tento pojem je třeba 
definovat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Poskytnutí finančního příspěvku je vázáno na výjimku ze 
zákazu mýtní úmyslné těžby v lesních porostech 
mladších 80 let. Posouzení nutnosti přeměny nebo 
rekonstrukce je proto na orgánu státní správy lesů, který 
má z terénu nejvíce potřebných informací. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

 k § 37  odst. 2 písm. a) 
 
Navrhujeme ponechat původní znění: 
„prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem 
dotčeného honebního pozemku byl vydán 
předchozí souhlas s vybudováním a umístěním 
zařízení, na které je požadován finanční příspěvek, 
nebo se založením a údržbou políček pro zvěř, na 
jeho honebním pozemku, spolu s uvedením 
parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního 
území, v němž se pozemek nachází,“ 
 
Odůvodnění: Předpokládáme, že je zájem na tom, 
aby po založení mysliveckého políčka bylo toto 
políčko využíváno a obnovováno i v následujících 
letech po co nejdelší dobu. Každoroční dokládání 
souhlasu vlastníků pozemku je zbytečnou 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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byrokratickou zátěží. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 k § 37 odst. 3 písm. f)  
 
Znění „četnost odchytových zařízení na spárkatou 
zvěř nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby a 
odchytové zařízení, pokud je konstruováno jako 
klec, je vybavenou přítlačnou posuvnou stěnou a 
zařízením pro přenos signálu o uzavření klece 
k uživateli honitby,“ navrhujeme doplnit 
následovně: „…pokud je konstruováno jako klec, 
musí být vstupní otvor do chytacího zařízení 
upraven tak, aby tvořil jeden nebo více segmentů o 
šířce maximálně 20 cm tak, aby umožňoval do 
chytacího zařízení vstup a odchyt pouze selat. Klec 
musí být vybavena přítlačnou ….“.   
Dále navrhujeme doplnit a definovat konstrukci 
spouštěcího mechanismu tak, aby jej nemohla 
aktivovat srnčí zvěř a doplnit, že příspěvek je 
poskytnut mimo jiné za podmínky, že chytací 
zařízení budou skutečně využívána.  
Navrhujeme zvýšit finanční příspěvek na částku 
alespoň 20 000,- Kč 

 
Odůvodnění: Pardubický kraj poskytoval příspěvek 
na chytací zařízení na divoká prasata již v letech 
2004 až 2008 a to v částce 15 000,- Kč. Za tu dobu 
bylo pořízeno několik chytacích zařízení od 
přenosných chytacích klecí typu „Libavá“ až po 
velké stacionární chytací zařízení. Nejlepší 
zkušenosti z pohledu ochrany zvířat proti týrání 
byly v zařízeních umožňující pouze odchyt 
samotných selat a to co nejmenších. V případě 
odchytu i lončáků nebo dospělých kusů se chycená 

Vysvětleno. 
Otázka zřízení selekční mříže se ponechává na uživateli 
honitby. 
Podmínit poskytnutí finančního příspěvku požadavkem 
na jeho „skutečné využití“ není vhodné, v okamžiku 
rozhodování o finančním příspěvku nelze míru využití 
v budoucnu posoudit. 
Navrhovaná sazba finančního příspěvku vychází z cen 
zařízení vybavených požadovanými prvky. Připomínáme, 
že smyslem finančního příspěvku je pokrýt část 
celkových nákladů. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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zvěř chovala značně vystresovaně a pokoušela se 
dostat ven i za cenu těžkých poranění. Chytací 
zařízení typu klec by měla být určena výhradně 
k odchytu co nejmenších selat do max. hmotnosti 
cca 25 kg. Tomu odpovídá maximální rozteč 
segmentů u vstupu do chytací klece max. cca 20 
cm, z praxe lze doporučit i rozteč menší cca 17 cm 
pro odchyt selat do cca 20 kg. Tato malá selat se 
v odchytové kleci chovají relativně klidně a lze je 
snadněji usmrtit. V praxi často spouštěla odchytové 
zařízení srnčí zvěř, proto by bylo vhodné definovat 
podmínku konstrukce spouštěcího zařízení.  Pokud 
má být klec vybavena funkční posuvnou přítlačnou 
stěnou (musí být masivnější konstrukce klece, 
nebude to fungovat, pokud se odchytne více zvířat 
rozdílného staří…) a zařízením pro přenos signálu, 
je částka 16 000,-  Kč nízká a nebude uživatele 
motivovat k jejich pořizování.   
 

Tato připomínka je zásadní. 

 k § 37 odst. 3 písm. h)   
Navrhujeme nové znění: „četnost akusticko-
světelných plašičů zvěře nepřevyšuje 5 ks na 
honitbu.“ 
Odůvodnění: Funkční plačič funguje na ploše 3 až 
5 ha, orientačně se najednou seká plocha 20 ha, 
z toho vychází počet plašičů na honitbu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 
Ve smyslu ostatních připomínek dosažen kompromis „1 
plašič na 150 ha zemědělské půdy v honitbě“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

 k § 41b odst. 2 písm. a)   
Navrhujeme nové znění: „kterým byl v příslušné 
honitbě v hospodářském lese překročen roční 
průměr odlovu prasat divokých v příslušné honitbě 
za deset hospodářských roků bezprostředně 
předcházejících hospodářskému roku, za který je 
finanční příspěvek požadován, a“ 

Vysvětleno. 
MZe preferuje konsenzus dosažený nad návrhy od 3 do 
10 let. 
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Odůvodnění: 10 let má větší vypovídající 
schopnost. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 k § 41c odst. 2 písm. d) 
Navrhujeme nové znění: „projekt obsahující výčet 
pozemků, na nichž byl založen remízek nebo 
vysazeny plodonosné dřeviny, dřevinnou skladbu 
výsadby, včetně doložení dokladu o původu dřeviny 
a v případě remízku i jeho plochu“ 
 
Odůvodnění: Je třeba sjednotit pojmosloví pro 
doložení příloh, druhovou skladbu je nutno doložit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
K žádosti bude požadována kopie dokladu obsahujícího 
mj. požadovaný údaj o druhu dřeviny. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Kraj Vysočina  
 

1. V ust. § 37 odst. 2 navrhujeme doplnit 
písmeno e): „vyjádření, závazné stanovisko 
nebo rozhodnutí orgánu ochrany přírody a 
krajiny, pokud je jej třeba podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny.“ 
Zdůvodnění: 
Některé činnosti a zařízení, na které se poskytuje 
příspěvek podle ust. § 37 odst. 1 návrhu, podléhají 
posouzení orgánu ochrany přírody, který k nim má 
případně vydat příslušný individuální právní akt 
(např. podle ust. § 4 odst. 2, 56, 77 odst. 3 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 
V praxi jsou ale některé z těchto činností provedeny 
respektive zařízení instalována bez toho, aby byl 
orgán ochrany přírody a krajiny osloven.    
V hnízdních budkách mohou zahnízdit zvláště 
chráněné druhy ptáků (morčák velký, hohol 
severní), přičemž zkušenosti ukázaly, že nevhodně 
umístěné budky mohou přispět ke zdecimování 
místních populací (vysoké riziko predace norkem 
nebo kunou). Je tedy nutné zajistit, že instalace 
budek v dané lokalitě nebude škodlivým zásahem 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů.  
U betonových nor a lapacích zařízení je důvod 
podobný - použití těchto pastí je často v rozporu se 
zákonem o ochraně přírody a krajiny, neboť 
zde  reálně dochází k odchytu zvláště chráněné 
vydry říční. Reálně nezřídka dochází také k 
porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání 
(sklopce zjevně nejsou každodenně kontrolované, 
dochází tam velmi často k smrti chycených 
zvířat hladem). 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Prevenci negativního vlivu opatření na předmět zájmu 
ochrany přírody řeší v konkrétních případech právní 
úprava ochrany přírody. Zavést požadovaný 
mechanismus pro všechna prováděná opatření (bez 
ohledu na to, zda se dotýkají nějakého předmětu zájmu 
ochrany přírody) by bylo zbytečným a neodůvodněným 
navýšením byrokracie. 
Na rámec současné právní úpravy a povinnost ve 
vyjmenovaných případech plánované opatření projednat 
s orgány ochrany přírody budou žadatelé upozornění ve 
veřejně dostupné metodice pro poskytování finančních 
příspěvků. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. V ust. § 41c odst. 2 navrhujeme doplnit 
písmeno e): „vyjádření, závazné stanovisko 
nebo rozhodnutí orgánu ochrany přírody a 
krajiny, pokud je jej třeba podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny.“ 
Zdůvodnění: 
Zakládání remízků a ozeleňování krajiny je pro 
složky životního prostředí většinou pozitivní. Záleží 
na lokalizaci takových opatření. Teoreticky může 
dojít k nevhodné lokalizaci do míst jinak (především 
ekologicky) cenných. Uvedená opatření podléhají 
posouzení orgánu ochrany přírody, který k nim má 
případně vydat příslušný individuální právní akt 
(např. podle ust. § 4 odst. 2 a 3, 56 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Do návrhu novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. bude 
doplněn požadavek na to, aby předmětem výsadby nebyl 
invazní nepůvodní druh, a odkaz na příslušné nařízení 
1141/2016. Protože v tomto seznamu v současnosti 
nejsou uvedeny žádné dřeviny, nemůže formulace 
„vhodné druhy keřů a stromů“ vést k podpoře invazních 
nepůvodních druhů. Co se týká nepůvodnosti v rámci 
regionu, platí § 5 odst. 4 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, což není třeba v nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
duplikovat. 
Na rámec současné právní úpravy a povinnost ve 
vyjmenovaných případech plánovanou výsadbu 
projednat s orgány ochrany přírody budou žadatelé 
upozornění ve veřejně dostupné metodice pro 
poskytování finančních příspěvků. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Jihomoravský kraj 
 

1. 
§ 5, § 6 a § 7 návrhu nařízení: 
Doplnit do výše uvedených ustanovení samostatný 
odstavec v tomto znění: „Na vyžádání 
poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu 
předloží žadatel obrysovou mapu s grafickým 
zákresem obnovních prvků“.  
 
Zrušení obecné povinnosti žadatele přikládat 
k žádosti grafické zákresy obnovních prvků je 
z důvodu snížení administrativní zátěže žadatelů 
opodstatněné. Nicméně je nutné uvážit, že při 
provádění kontroly splnění předmětu finančního 
příspěvku, je tento podklad velmi efektivním 
nástrojem pro účelné provedení kontroly, a to 
především v případech, kdy se obnova 
předmětných lesních porostů provádí vícefázově. 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Z těchto důvodu doporučujeme ponechat v 
pravidlech možnost, aby si v případě pochybnosti, 
zda nedochází k duplicitnímu (opakovanému) 
nárokování příspěvku na stejné ploše, mohl 
kontrolní orgán výše uvedené podklady vyžádat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

2.  
§ 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 návrhu nařízení: 
Změnit znění textu takto: „K žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku na umělou obnovu síjí/sadbou 
první se přikládají průvodní list použitého 
sadebního materiálu. V případě, že bude k umělé 
obnově síjí/sadbou první použit reprodukční 
materiál z vlastních lesních porostů, přikládá se 
k žádosti průvodní list použitého sadebního 
materiálu nebo čestné prohlášení vlastníka lesa o 
původu reprodukčního materiálu“ (odkaz na 
příslušné ustanovení lesního zákona). 
 
Dle znění odůvodnění předmětného návrhu je tato 
změna spojena se změnou legislativy (§ 29 odst. 5 
lesního zákona). Nicméně formulovaný text 
v návrhu nařízení může zavádějícím způsobem 
evokovat, že žadatel má při prokázání původu 
použitého reprodukčního materiálu při obnově lesa 
možnost přiložit jako povinnou přílohu k žádosti: a) 
průvodní list použitého sadebního materiálu nebo 
b) jej nahradit čestným prohlášením vlastníka lesa 
o původu reprodukčního materiálu. Z výkladu 
odůvodnění vyplývá, že čestné prohlášení se 
vztahuje pouze na případy, kdy byl k obnově lesa 
použit sadební materiál z vlastního lesního porostu, 
což nebývá častým jevem, ale spíše výjimkou. 
Z těchto důvodu navrhujeme upřesnit znění výše 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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uvedeného ustanovení, tak aby nevznikaly při 
vlastní administraci výkladové spory (riziko výkladu, 
že možnost výše uvedené volby se vztahuje na 
všechny žadatele, tj. i na ty, kteří použili k obnově 
lesa reprodukční materiál z cizích zdrojů). 
Tato připomínka je zásadní. 

3.  
§ 37a návrhu nařízení: 
Finanční příspěvek na zřízení a provoz 
přezimovacích obůrek doporučujeme z návrhu 
nařízení zcela vypustit. 
 
Předmětná problematika zřizování přezimovacích 
obůrek pro jelení zvěř, která by byla spojená 
s realizací oplocení převážně v lesních částech 
honitby, je v rozporu se zněním ustanovení § 32 
odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní 
zákon“). Na základě tohoto ustanovení je zakázáno 
oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za 
účelem omezení obecného užívání lesa (§ 19 odst. 
1 lesního zákona). Taxativně je v tomto ustanovení 
uveden výčet výjimek, za kterých se toto zákazové 
ustanovení neuplatní, přičemž přezimovací obůrky 
nejsou v tomto okruhu uvedené. Přezimovací 
obůrky nelze považovat za oboru nebo oplocení 
zřízené k ochraně lesních porostů.  
Dále se domníváme, že za předpokladu odstranění 
této legislativní překážky, by efektivní úlohu mohly 
přezimovací obůrky plnit pouze v některých 
regionech České republiky se zavedenými oblastmi 
chovu jelení zvěře. Současná průměrná velikost 
lesních honiteb v Jihomoravském kraji nepřesahuje 
velikost 1 000 ha. S tím je spojená problematika 
normování spárkaté zvěře a řádného mysliveckého 

Vysvětleno. 
MZe od návrhu finančního příspěvku upustilo.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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hospodaření s optimálními stavy, které by za těchto 
podmínek neměly překračovat řádově ani desítky 
kusů jedinců jelení zvěře.  
Na území Jihomoravského kraje je, vzhledem ke 
zdejším klimatickým a přírodním podmínkám, 
mírnému průběhu počasí během zimního období a 
výskytu druhů jelení zvěře, finanční podpora na 
zřízení a provoz přezimovacích obůrek zcela 
neopodstatněná a přinesla by sebou spíše řadu 
problematických jevů. Možnost zneužívání tohoto 
finančního příspěvku k jiným účelům je vysoká a 
komplikace spojené s následným prokazováním 
účelu oplocení, ve vazbě na absenci v návrhu 
nařízení blíže definovaných podmínek posouzení 
záměru, nevyváží celkový přínos vedoucí ke 
snížení škod způsobovaných zvěří na lesních 
porostech.  
Předpokládané snížení škod jelení zvěře na okolní 
lesní porosty v případě instalace přezimovacích 
obůrek může lokálně a za ideálních podmínek 
nastat, nicméně neřeší problém s obecně 
přemnoženými druhy spárkaté zvěře. Základním 
nástrojem ke snížení škod zvěří na lesních 
porostech je odpovědné naplňování stále platného 
Metodického pokynu pro redukci početních stavů 
spárkaté zvěře pro období 2013 – 2018 a 
Strategického cíle Ministerstva zemědělství do roku 
2030 týkající se optimalizace početních stavů 
jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví v 
souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců 
honebních pozemků a přírodními podmínkami 
krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací a 
ekosystémů bez škod zvěří. Vzhledem k výše 
uvedenému lze tento dotační nástroj považovat za 
systémově kontraproduktivní, své uplatnění by 
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našel pouze ve zcela specifických případech. 
Tato připomínka je zásadní. 

4.  
§ 41b návrhu nařízení: 
Navrhujeme úpravu znění textu odst. 2 písm. a) 
předmětného ustanovení, které zní takto takto: 
„kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském 
roce překročen roční průměr odlovu prasat 
divokých v příslušné honitbě za pět let 
hospodářských roků bezprostředně předcházejících 
hospodářskému  roku, za který je finanční 
příspěvek požadován“, změnit  na následující 
znění: „kterým byl v příslušné honitbě 
v hospodářském roce překročen roční průměr 
odlovu prasat divokých v příslušné honitbě za 
deset let hospodářských roků bezprostředně 
předcházejících hospodářskému  roku, za který je 
finanční příspěvek požadován“. 
 
Důvodem navrhované úpravy podmínky získání 
finančního příspěvku na snižování početních stavů 
prasete divokého je zvýšení motivačního účinku ze 
strany uživatelů honiteb při snižování početních 
stavů prasete divokého. Pětiletý průměr odlovu 
prasat divokých v rámci celé České republiky je 
vzhledem k rekordním úlovkům v posledních letech 
dosti vysoký a lze očekávat, že i vzhledem ke 
zvýšenému odlovu černé zvěře v minulém roce, 
který byl finančně podpořen, bude jeho překročení 
pro některé uživatele honiteb nemožné. Získání 
finančního příspěvku na každý kus prasete 
divokého ulovený nad průměr vypočtený 
z předchozích deseti let v rámci honitby, bude 
snazší a bude více motivovat uživatele honiteb, aby 
se k tomuto průměru přiblížili a pokud možno i 

Vysvětleno. 
MZe preferuje konsenzus dosažený nad návrhy od 3 do 
10 let. Navrhovaný finanční příspěvek na snižování 
početních stavů prasete divokého je kompromisem mezi 
možnostmi státního rozpočtu a potřebou zajistit co 
nejvyšší odlov této zvěře. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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překročili. Desetileté období sledování odlovu 
prasat divokých zohledňuje více reálné podmínky 
populační exploze tohoto druhu zvěře na území 
České republiky. 
Tato připomínka je zásadní. 

5. 
§ 41c návrhu nařízení: 
Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně 
oplocování dřevin doporučujeme z návrhu nařízení 
zcela vypustit. 
 
Finanční podpora na ozeleňování krajiny je již 
v rámci České republiky podporována 
prostřednictvím Evropských strukturálních a 
investičních fondů prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o 
podporovanou oblast 4.3 - Posílení přirozené 
funkce krajiny, ve které je jedním z podporovaných 
opatření tvorba, regenerace či posílení funkčnosti 
krajinných prvků a struktur. V rámci této podpory je 
možné realizovat liniové a skupinové výsadby 
dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, 
remízky). Vzhledem k tomu, že realizací tohoto 
opatření by docházelo ke změně charakteru a 
způsobu využití pozemků, je zcela nezbytné, aby 
tato činnost byla spojená nejen se souhlasem, ale i 
aktivním projevem jejich vlastníků. Taktéž není 
vyřešena otázka případné udržitelnosti 
realizovaných opatření ze strany uživatelů honiteb, 
jelikož by k těmto založeným biologickým 
strukturám na cizích pozemcích neměly, vzhledem 
k současné občanskoprávní legislativě, vlastnické 
právo. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Ačkoliv jsou uvedené činnosti podporovány i 
prostřednictvím jiných podpůrných nástrojů, skutečná 
situace v honitbách vypovídá o tom, že příslušná 
administrativa je pro uživatele honitby zcela demotivující. 
Proto je navrhován jednoduchý finanční příspěvek 
v režimu nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Aby byla 
vyloučena dvojí podpora na stejnou činnost, v žádosti 
žadatel čestným prohlášením deklaruje, že takový stav 
nenastal (ani nenastane). 
Z důvodů uvedených v připomínce není otázka 
udržitelnosti výsadby v návrhu novely nařízení vlády č. 
30/2014 Sb. navrhována. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Olomoucký kraj  1. K bodu 4 návrhu: Akceptováno. 
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Do výčtu ustanovení, ve kterých se slova: „31. 
srpna“ mění na „30. června“ požadujeme doplnit i 
ustanovení § 35 odst. 4.  
Zdůvodnění: 
Vnitřní logika nařízení vlády je postavena na 
shodném datu pro podávání žádostí  
o finanční příspěvky na hospodaření v lesích do 30. 
června a pro podávání žádostí  
o finanční příspěvky na vybrané myslivecké 
činnosti do 31. srpna. Nezahrnutím ust. § 35 odst. 4 
do změny termínu by došlo k nelogickému vyjmutí 
jednoho lesnického finančního příspěvku a tím 
k narušení celkové jednotnosti nařízení vlády. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K bodu 36. a 42. návrhu:  
S navrhovanou úpravou znění § 37 odst. 1 písm. f) 
a odst. 3 písm. f) zásadně nesouhlasíme, 
navrhujeme ponechat stávající, vyhovující, úpravu. 
Zdůvodnění: 
V navrhovaném bodu 36 se slova „na prasata 
divoká“ nahrazují slovy: „na spárkatou zvěř“ a 
v bodu 42 se mění znění § 37 odst. 3 písm. f) 
nařízení tak, že je změněn předmět finančního 
příspěvku na cit.: „četnost odchytových zařízení 
na spárkatou zvěř nepřevyšuje 1 kus na 150 ha 
honitby a odchytové zařízení, pokud je 
konstruováno jako klec, je vybavenou 
přítlačnou posuvnou stěnou a zařízením pro 
přenos signálu o uzavření klece k uživateli 
honitby.“ 
V současnosti platném nařízení vlády § 37 odst. 3 
písm. f) zní: „Finanční příspěvek lze poskytnout, 
jestliže četnost odchytových zařízení na prasata 

Vysvětleno. 
Rozšíření podpory i na odchytová zařízení pro ostatní 
spárkatou zvěř vychází z požadavku jiných krajů na 
řešení neúměrných stavů této zvěře. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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divoká nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby.“  
Tento finanční příspěvek měl být nápomocen pro 
snižování vysokých stavů černé zvěře. Po změně 
budeme přispívat na odchyt srnčí, mufloní, vysoké, 
daňčí, sičí zvěře, u kterých nehrozí vysoce 
nakažlivé onemocnění - mor prasat. V podmínkách 
nařízení vlády není specifikováno, zda v žadatelem 
držené honitbě je daná zvěř normována či nikoliv.    
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

3. K bodu 45. návrhu:  
a) § 37a odst. 4: Navrhujeme za stávající slova doplnit 

písmeno f), které zní: „f) je jelení zvěř 
v honitbách normována.“ 
Zdůvodnění: 
Přezimovací obůrku si může postavit uživatel 
honitby kdekoli, např. na Hané, v honitbě bez 
výskytu jelení zvěře. Mohlo by docházet 
k oplocování lesa bez návaznosti na výskyt 
normované zvěře. 
 

b) Za stávající slova § 37a odst. 6 navrhujeme doplnit 
slova: „Příspěvek bude odejmut, pokud 
v přezimovací obůrce nebyla po dobu 5 let 
nejméně dvakrát uzavřena jelení zvěř. O 
uzavření zvěře bude vždy proveden zápis za 
účasti zástupce krajského úřadu.“ 
Zdůvodnění: 
V navrhovaném znění § 37a není nikde uvedena 
podmínka, že přezimovací obůrka musí sloužit 
svému účelu tj. odchytu jelení zvěře. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Vysvětleno. 
MZe od návrhu finančního příspěvku upustilo. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. Celé nařízení vlády je potřeba upravit po stránce 
odkazů pod čarou. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Vysvětleno. 
Provedena revize odkazů, neshledán žádný problém. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Moravskoslezský kraj 
 

V platném znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je 
vždy v prvním odstavci v § 5, § 6, § 7, § 13, § 14, § 
15, § 16, § 23, § 24 a § 25 uvedeno, že se 
k žádosti přikládají obrysové mapy s grafickým 
zákresem obnovních prvků. V rámci předloženého 
návrhu je tato příloha vyškrtnuta, aniž je to blíže 
odůvodněno. Doporučujeme do návrhu nařízení 
vlády zapracovat, aby tyto mapy s grafickým 
zákresem obnovních prvků žadatelé předkládali 
na vyžádání. Zůstane tak nejen kontrolní nástroj 
na problematické žadatele, ale získá se i lepší 
celkový přehled.  
 
Stejný princip je ostatně uplatněn v rámci návrhu 
nařízení vlády v čl. I bod 5, tj. v § 3 odst. 5, kde je 
uvedeno:  
„(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lese se podává na formuláři, jehož 
vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. V 
případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku na ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření v lese doručená 
příslušnému krajskému úřadu má více než jednu 
stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti 
a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem 
stanoveným Ministerstvem zemědělství, 
Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na 
svých internetových stránkách. K žádosti se jako 

Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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doklad o splnění předmětu finančního příspěvku 
uvedeného v odstavci 3 přikládají kopie faktur s 
uvedením druhu použitých technologií a počtu 
technických jednotek, odpovídajících části I přílohy 
č. 1 k tomuto nařízení. Ke kopiím faktur se přikládá 
výpis z lesní hospodářské evidence, případně 
výrobně technické doklady, s uvedením porostních 
skupin, ve kterých byly technologie použity, a 
odpovídajícího počtu technických jednotek. V 
případě splnění předmětu finančního příspěvku 
svépomocí se jako doklad o splnění předmětu 
finančního příspěvku přikládá výpis z lesní 
hospodářské evidence nebo výrobně technické 
doklady Na vyžádání poskytovatele nebo 
příslušného krajského úřadu se jako doklad o 
splnění předmětu finančního příspěvku 
předkládají kopie faktur, výpis z lesní 
hospodářské evidence nebo jiné výrobně 
technické doklady. V případě finančního 
příspěvku podle odstavce 3 písm. c) se na 
vyžádání poskytovatele nebo příslušného 
krajského úřadu předkládá také kopie 
technického průkazu nebo technického 
osvědčení vozidel použitých pro soustřeďování 
dříví vyvážením v lese.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Zlínský kraj  
 
 

1. 
1. V § 37 odst. 2 navrhujeme doplnit nové písmeno 

e), které zní: „v případě předmětu příspěvku 
uvedeného v odstavci 1 písm. h) výčet pozemků a 
jejich výměr s trvalým travním porostem, 
dokumentace obsahující zejména parcelní číslo 
pozemku, název katastrálního území, v němž se 
pozemek nachází“. 
 

Vysvětleno. 
Umístění plašičů je přinejmenším v době sklizně 
zemědělských plodin proměnlivé, z toho důvodu se 
zákresy umístění nepožadují. 
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Odůvodnění:  
Pro kontrolu čerpání finančního příspěvku na 
pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její 
ochranu při zemědělských činnostech je třeba mít 
k dispozici údaje o místu instalace těchto plašičů. 

2. 2. 
3. V § 37 odst. 3 písm. h) navrhujeme nahradit 

stávající text: „1 ks na 500 ha honitby“ textem: „1 
ks na 2 ha trvalých travních porostů v honitbě“. 
 
Odůvodnění: 
Pro efektivní využití plašičů je třeba jejich 
rozmístění v počtu 1 ks na 1 – 2 ha trvalých 
travních porostů, poskytování příspěvku na 1 ks na 
500 ha honitby je nastaveno chybně. 

Vysvětleno. 
Za honitbu je známa pouze plocha zemědělské půdy, ve 
smyslu ostatních připomínek je navrhována 
podporovaná četnost 1 ks na 150 ha zemědělské půdy 
v honitbě. 

4. 3. 
5. V § 37 odst. 4 navrhujeme doplnit v textu „v případě 

předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. 
e)“ odkaz na písm. h).  
§ 37 odst. 4 tak nově bude znít: „Finanční 
příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře 
se v případě předmětu příspěvku uvedeného v 
odstavci 1 písm. b) až d) a f) až g) poskytuje 
jedenkrát za 10 let a v případě předmětu příspěvku 
uvedeného v odstavci 1 písm. e) a h) jedenkrát za 
5 let.“. 
 
Odůvodnění: 
Akusticko-světelné plašiče zvěře mohou být plně 
funkční běžně po dobu 5 let. Proto by další žádosti 
o příspěvek mohly být podány až po uplynutí této 
doby. 

Akceptováno. 

6. 4. 
7. V § 37a odst. 1 písm. a) navrhujeme doplnit za text 

„přezimovací obůrky“ následující text: „pro jelení 

Vysvětleno. 
MZe od návrhu finančního příspěvku upustilo. 
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zvěř“. § 37a odst. 1 písm. a) tak nově bude znít: „je 
zřízení oplocení přezimovací obůrky pro jelení 
zvěř, nebo“. 
 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění pro žadatele, který by neměl 
mít pochybnost o tom, že pro jiné druhy spárkaté 
zvěře než jelení zvěř nelze o příspěvek na oplocení 
přezimovací obůrky žádat. 

Magistrát hl. m. Prahy  
 
 

K článku I bodu 47  -  k § 41b odst. 2 
V  § 41b požadujeme v odstavci 2 zrušit písmeno 
a),  zároveň se zruší označení písmena b). 
Požadované znění odstavce 2:  
„(2) Finanční příspěvek na snižování početních 
stavů prasete divokého lze poskytnout na každý 
kus, který je evidován Státní veterinární správou 
jako vyšetřený na přítomnost svalovce.“. 
Odůvodnění: 
Z dosavadní praxe je známo (viz zástřelné 
vyplácené na přelomu let 2017 a 2018 v režimu 
monitoringu Aujeszkyho choroby), že nejlepším 
motivačním účinkem k redukci divočáků 
v honitbách je zavedení plošného zástřelného za 
každý střelený a veterinárně vyšetřený kus této 
zvěře. Snižování populační hustoty prasete 
divokého je v zájmu státu, a to ať už z důvodu 
zpomalení nebo zastavení afrického moru prasat, 
pro prevenci škod na zemědělské půdě a 
zemědělských plodinách nebo pro omezení 
možného ohrožování osob v okrajových částech 
intravilánu či v zahrádkářských koloniích.  
Novelou navrhované znění § 41b odst. 2 písm. a), 
které de facto umožní vyplácení zástřelného pouze 
nad roční průměr odlovu z předchozích pěti let  tuto 
motivaci nezajišťuje a vážnou situaci neřeší 

Vysvětleno. 
Navrhovaný finanční příspěvek na snižování početních 
stavů prasete divokého je kompromisem mezi 
možnostmi státního rozpočtu a potřebou zajistit co 
nejvyšší odlov této zvěře. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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dostatečně. Navíc takto nastavené vyplácení 
zástřelného znevýhodňuje ty uživatele honiteb, 
kteří se lovu prasat dlouhodobě každoročně 
intenzivně věnují. V těchto honitbách by totiž 
odstřely divočáků v dalších letech rozhodně neměly 
mít výrazně stoupající tendenci. 
Tato připomínka je zásadní 

K článku I bodu 48 - k příloze č. 1 část VI 
V příloze č. 1 „Výše sazeb finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké 
činnosti“, v části VI. „Sazby finančních příspěvků 
poskytovaných uživatelům honiteb“, řádku č. 7 
„Ulovení prasete divokého“ požadujeme snížit 
sazbu za ulovení prasete divokého z navrhovaných 
2000 Kč na 1000 Kč.  
Odůvodnění: 
V návaznosti na předchozí požadavek k bodu 47 
požadujeme snížení sazby za odstřel divočáků 
z navrhovaných 2000 Kč na 1000 Kč. Důvodem je 
ta skutečnost, že v případě zavedení plošného 
zástřelného dojde k razantnímu zatížení státního 
rozpočtu. Touto cestou – snížením sazby 
zástřelného – se toto zatížení státního rozpočtu 
přece jen sníží. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Navrhovaný finanční příspěvek na snižování početních 
stavů prasete divokého je kompromisem mezi 
možnostmi státního rozpočtu a potřebou zajistit co 
nejvyšší odlov této zvěře. 
 
Rozpor byl odstraněn.  

K bodu 10 - k poznámce pod čarou č. 12 
Za slova „zákona č. 289/1995 Sb.“ je třeba doplnit 
slova „ve znění zákona č. 62/2017 Sb.“. 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku, lesní zákon se rozumí včetně všech 
pozdějších předpisů. 

K bodu 47 -  k poznámce pod čarou č. 34 
Za slova „zákona č. 114/1992 Sb.“ je třeba doplnit 
slova „ve znění pozdějších předpisů“. 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku, zákon o ochraně přírody a krajiny se 
rozumí včetně všech pozdějších předpisů. 

Nad rámec návrhu 
V době, kdy hrozí rozšíření nákazy africkým morem 
prasat a kdy jsou vyhlášena mimořádná veterinární 
opatření, lze výše uvedené plošné zástřelné 

Vysvětleno. 
Podle spodní čelisti nelze pohlaví jedince prasete 
divokého jednoznačně rozlišit. 
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vyplácet přímo Státní veterinární správou (jak bylo 
rovněž diskutováno dne 18.04.2018 na dotační 
poradě ve Křtinách).  
Další možnost, která by mohla být funkční a 
nezatížila by tolik státní rozpočet, je vyplácet 
zástřelné pouze za divoká prasata samičího 
pohlaví, která jsou nositeli přírůstu. K prokázání, že 
se jedná o odstřel samičí zvěře, by se Státní 
veterinární správě v rámci evidence předkládala 
spolu s vyšetřením na přítomnost svalovce 
například i spodní čelist uloveného divočáka.   

Svaz měst a obcí České republiky Bez připomínek.  

Asociace krajů ČR Bez připomínek.  

Sdružení místních samospráv ČR Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR Doporučujeme vypuštění pojmu „imise“ z návrhu 
vládního nařízení.  
 
Odůvodnění:  
Nové vládní nařízení by mělo být schopné odlišit 
jednotlivé škodlivé činitele a nadále neužívat pojem 
„imise“, který je v tomto kontextu neurčitý, 
nespecifický a matoucí pojem. Tento pojem je již 
dnes diskutabilním pojmem, který vede k řadě 
soudních sporů a jako takový by neměl být užíván 
v právních předpisech.  

Vysvětleno. 
Pojem „imise“ je použit jen v odborných termínech 
převzatých z lesního zákona, právní předpis samotný 
pojem „imise“ nedefinuje. Co se týká diskutabilnosti 
pojmu, je definován v § 2 písm. d) zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší (imise = znečišťující látky 
v ovzduší). 

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek. 
 

Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek. 
 

Asociace samostatných odborů Bez připomínek.  

Rada hospodářské a sociální 
dohody 

Bez připomínek. 
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Státní pozemkový úřad 
 
 
 

Str. 21 § 35 odst. 6 je uveden odkaz na odkaz pod 
čarou na poř. číslo 21, kdežto pod čarou je 
uvedeno č. 31. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Str.21 v §36 odst. 2 odkaz na odkaz poř. číslo 33), 
odkaz pod čarou je uvedeno č. 33). Opravit oba 
odkazy na č. 23. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Str. 22 odkaz pod čarou má pořadové číslo 23), 
správně má být 24). 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 22 bod (1) odst. d – je uvedeno - pořízení a 
instalace anebo výroba lapacích zařízení splňující 
podmínky zákona o myslivosti s odkazem pod 
čarou 23) na § 45 zákona č. 449/2001 Sb. 
Tento § vyjmenovává zakázané způsoby lovu a 
upravuje podmínky v rozhodnutí o povolení výjimek 
z odst. 1. Lovit zvěř pomocí lapacího zařízení není 
v zákoně definováno. Tudíž pakliže by měla být 
podporována činnost z odst. d) v bodě 1 § 37 
finančním příspěvkem, je potřeba upravit podmínky 
jak, kdo z rozhodnutí orgánu státní správy 
myslivosti bude nakládat se zvěří (popř. s jinými 
živočich, které nejsou zvěří) lapenou do lapacího 
zařízení. 
Dále, kdo bude posuzovat, zda lapací zařízení 
z hlediska ochrany živočichů proti týrání splňuje 
tyto parametry. 
Vzhledem k nejasně definovaným podmínkám 
navrhujeme vypustit z § 37 v bodě 1 odst. d). 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Uvedené ustanovení není dotčené novelizací, 
požadovaná úprava by navýšila počet novelizačních 
bodů. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Str. 22 § 37bod 1 odst. h) doplnit v textu slovo 
„účinných“ 
Nový text „pořízení účinných akusticko-světelných 
plašičů……“. 

Vysvětleno. 
Do návrhu doplněna technická specifikace zařízení. 
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Str. 23 §37a Finanční příspěvek na zřízení a 
provoz přezimovacích obůrek  
Sice se v § 62 zákona o myslivosti v bodě (1) uvádí 
„Finanční příspěvky mohou být poskytnuty 
zejména na“  
a) až h). 
Přesto se domníváme, že zřízení a provoz 
přezimovacích obůrek spárkaté zvěře je 
především nástrojem pro ochranu lesních 
porostů před škodami způsobených zvěří  a 
tudíž( při absenci v demonstrativním výčtu § 62 
zákona o myslivosti) navrhujeme tento § 37a 
vypustit, popřípadě přesunout pod § 20 nebo 21 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb.  
 
Pakliže by požádal uživatel honitby, kde jsou 
překročné normované stavy zvěře (skutečné, ne ty 
ve výkaznictví), pak podpora výstavby obůrky je 
nekoncepčním opatřením.  
Odkaz:  
„Budování přezimovacích obůrek je účinným 
nástrojem pro snížení impaktu jelení zvěře v období 
nouze na lesní porosty, nikoliv však konečným 
řešením pro neúnosné stavy jelení zvěře v daném 
prostředí. Prvořadé by mělo být snížení stavů jelení 
zvěře na únosnou míru.“ 
Ing. Zdeněk VALA, Ph.D., Ústav ochrany lesů a 
myslivosti, LDF, Mendelu v Brně 
 
Jestliže by toto ustanovení zůstalo v nařízení 
zachováno, upozorňujeme na zásadní otázky při 
vybudování a provozu přezimovací obůrky 
neřešené v předloženém materiálu. A dále 
z hlediska náročnosti výstavby a dlouhodobosti 
provozu přezimovacích obůrek navrhujeme 

Vysvětleno. 
MZe od návrhu finančního příspěvku upustilo. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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poskytovat finanční příspěvek dle §36 spíše držiteli 
honitby a ne uživateli. 
Tato připomínka je zásadní 

Str. 24 odkaz pod čarou 24) přečíslovat na 25). 
Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 24 v § 38 bod (2) odst. a) zaměnit slova 
koncepce podpory za „odsouhlasenou koncepcí 
podpory ohroženého druhu zvěře, nebo zajíce 
polního odborným pracovištěm mysliveckého 
výzkumu“ 

Vysvětleno. 
Uvedené ustanovení není dotčené novelizací, pro proces 
odsouhlasení koncepce podpory chovu chybí právní 
úprava. 

Str. 25 v § 39 bod (2) zaměnit slova koncepce 
podpory za „odsouhlasenou koncepcí oborního 
chovu odborným pracovištěm mysliveckého 
výzkumu“  

Vysvětleno. 
Uvedené ustanovení není dotčené novelizací, pro proces 
odsouhlasení koncepce podpory chovu chybí právní 
úprava. 

Str. 25 poznámky pod čarou 25), 26), 27) 
přečíslovat na 26), 27), 28). 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 26 v § 41 bod (3) odst. c)  - přečíslovat odkaz 
na poznámku pod čarou z 27) na 28) 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 26 přečíslovat odkazy pod čarou 34), 35) na  
29), 30) 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 28) v § 44 bod (2) přečíslovat odkaz (28) na 
(31) a v bodu (4) odst. a) přečíslovat odkaz z (24) 
na (25) 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 28 odkaz pod čarou přečíslovat z 28) na 31) 
Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 29 v § 44 bod (4) přečíslovat odkaz z 29) na 
32) a odkaz pod čarou přečíslovat z 29) na 32) 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 26 v § 41 bod (3) odst. b) opravit slovo 
laboratorně. Chybí písmeno „b“, 
odst. .c) opravit odkaz z 27) na 28). 

Vysvětleno. 
Odkaz je v pořádku. 

Str. 26 § 41 b 
- Doporučujeme zrušit finanční příspěvek 

dle dle § 41 b, a to z důvodu ustanovení § 
39 zák. č. 449/2001 Sb., kdy snižování 
stavů zvěře lze uložit uživateli honitby 

Vysvětleno. 
Návrh MZe vychází z potřeby snížit početní stavy 
prasete divokého a snížit tak potenciál dalšího šíření 
afrického moru prasat. 
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opatřením orgánem státní správy myslivosti.  
Udržovat stavy prasete divokého na dle § 3 zásady 
chovu, bod (1)  „…úprava stavů zvěře na optimální 
stav.“ Je základní povinností uživatele honitby a při 
zanedbání této povinnosti nemůže být poskytnuta 
tato dotace z důvodů dodržení 3E (hospodárnost, 
účelnost, efektivnost), 
Tato připomínka je zásadní. 

Rozpor byl odstraněn. 

Příloha 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
Rozšířit tabulku v  „příloze č. 1 žádosti o poskytnutí 
finančních příspěvků poskytovaných uživatelům 
honiteb“ o pole s řádky v kterých se uvedou názvy 
příloh a počet listů, které se povinně přikládají 
k jednotlivým příspěvkům dle konkrétních §. 

Vysvětleno. 
Seznam příloh je uveden v nařízení vlády č. 30/2014 
Sb., přehledně je zpracován i v příručce pro žadatele o 
finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti. 

Příloha10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb 
Rozšířit tabulku ve „vzoru žádosti o poskytnutí 
finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům 
loveckých psů a loveckých dravců“ o pole s řádky 
v kterých se uvedou názvy příloh a počet listů, 
které se povinně přikládají k jednotlivým 
příspěvkům dle konkrétních §. 

Vysvětleno. 
Seznam příloh je uveden v nařízení vlády č. 30/2014 
Sb., přehledně je zpracován i v příručce pro žadatele o 
finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti. 

Potravinářská komora ČR Bez připomínek.  

Česká akademie zemědělských věd Bez připomínek.  

Asociace soukromého zemědělství 
ČR 

Bez připomínek. 
 

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Českomoravský svaz zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek. 
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR Bez připomínek.  

Svaz marginálních oblastí Bez připomínek.  

Svaz ekologických zemědělců ČR Bez připomínek.  

Bioinstitut, o.p.s. Bez připomínek.  

Společnost mladých agrárníků ČR Bez připomínek.  

Lesnicko-dřevařská komora Bez připomínek.  
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Sdružení vlastníků obecních a 
soukromých lesů v ČR 
 
 

1. Změna sazeb u jednotlivých dotačních titulů - 
sazby všeobecně nereflektují valorizaci cen v LH 
od roku 2005. 
 
I. Ekologické a k přírodě šetrné technologie: 
 – požadujeme navýšení sazby štěpkování nebo 
drcení klestu na 20 000 Kč/ha, skutečné náklady 
jsou kolem 30 000 Kč/ha. Podpora ekologických a 
k přírodě šetrných technologií při hospodaření 
v lesích (včetně ponechávání klestu v lesních 
porostech po jeho seštěpkování) přispěje 
k naplnění Koncepce ochrany před následky sucha, 
schválené usnesení vlády č. 528 ze dne 27.7.2017.  
Ponechání klestu na pasece silně napomáhá 
rozmnožení hmyzích škůdců, naopak štěpka 
ponechaná na ploše obohacuje stanoviště a 
odpadají další operace zatěžující životní prostředí 
(odvoz klestu ev. jeho pálení, odvoz štěpky 
spotřebiteli). 
Zásadní připomínka. 
 
- soustřeďování dříví železným koněm v lese – 
navýšit na 50,- Kč/m3 ve všech kategoriích lesa 
z důvodu vysoké pořizovací hodnoty stroje (cca 
700 000,- Kč). 
Zásadní připomínka. 
 
II. Obnova, zajištění a výchova do 40 let 
Přirozená obnova – sazby navýšit alespoň na 
úroveň 30 000,- Kč/ha – motivační efekt. 
Zásadní připomínka. 
 
Umělá obnova sadbou první – požadujeme 
zahrnout do příspěvku dřeviny základní i přimíšené 
v hospodářských lesích ve skupině SLT 3, sazba 

1. Vysvětleno. 
Dochází k navýšení sazeb alespoň u zásadních 
z podporovaných činností. 
 
I. Částečně akceptováno. 
Sazba finančního příspěvku na štěpkování klestu 
navýšena na 18 000 Kč (ve smyslu připomínek i od 
ostatních připomínkových míst). 

 
Sazba v rámci této novelizace nebude navýšena, 
současná hodnota odpovídá stropu podle dotačního 
rámce. 
 
Rozpor byl odstraněn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Částečně akceptováno. 
Sazba navrhována s navýšením o 50 % v souladu 
s NAP, pro další navýšení chybí odůvodnění. 
 
 
Podpora výsadby základních dřevin do návrhu 
zapracována za současného omezení výsadby 
smrku ztepilého pouze na vyšší polohy odpovídající 
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4,- Kč/sazenici. Důvodem je podpora zachování 
trvale udržitelného hospodaření v lesích. 
Zásadní připomínka. 
 
Umělá obnova sadbou opakovaná – nerušit 
příspěvek nebo zařadit alespoň příspěvek na 
umělou obnovu MZD opakovanou. Aplikovat při 
ztrátách nad 20 % obnovované plochy. Hlavní 
argument pro změnu – sucho a obrovské 
nezdary na kalamitních holinách! 
Zásadní připomínka. 
 
Zajištění lesních porostů z umělé obnovy 
sadbou – zahrnout do příspěvku dřeviny základní 
a přimíšené v hospodářských lesích, ve 
skupině SLT 3 sazba 16 000,- Kč/ha a navýšit 
sazbu v lesích zvláštního určení u skupiny SLT 
3 na 16 000,- Kč/ha. 
Zásadní připomínka. 
 
Zajištění lesních porostů z přirozené obnovy - 
navýšit sazbu u dřevin základních v lesích 
hospodářských i zvláštního určení ve skupině SLT 
3 na 16 000,- Kč/ha.   
Zásadní připomínka. 
 
Výchova lesních porostů – navýšit sazbu na 
6 000,- Kč/ha, prudce rostoucí mzdové náklady! 
Částka je stejná řadu let a na vývoj mezd 
nereaguje! 
Zásadní připomínka. 
 
III. Zvyšování podílu MZD (NP) 
Výchova lesních porostů – navýšit sazbu na 
6 000,- Kč/ha, prudce rostoucí mzdové náklady! 

jeho ekologickému optimu. 
 
 
Podpora opakované výsadby základních dřevin do 
návrhu zapracována s omezením na sazenice. 
 
 
Rozšíření podpory i na lesní porosty základních 
dřevin v hospodářských lesích na třetí skupině SLT 
akceptováno, navýšení sazby neakceptováno (nad 
rámec rozpočtových možností MZe). 
 
 
 
Tabulky sazeb pro zajištění lesního porostu ve 
smyslu ostatních připomínek sloučeny. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 
 
 
 
 
III. Akceptováno. 
Poskytovatel (MŽP) návrh akceptuje. 
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Částka je stejná řadu let a na vývoj mezd 
nereaguje! 
Zásadní připomínka. 
 
IV. Obnova lesů poškozených imisemi a lesů 
chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 
Přirozená obnova – zvýšit sazbu u MZD na 
25 000,- Kč/ha, u ostatních dřevin na 20 000 Kč/ha 
Zásadní připomínka. 
 
Umělá obnova síjí – zvýšit sazbu u MZD na 
25 000,- Kč/ha, u ostatních dřevin na 20 000 Kč/ha 
Zásadní připomínka. 
 
Umělá obnova sadbou opakovaná – nerušit 
příspěvek nebo zařadit alespoň příspěvek na 
umělou obnovu MZD opakovanou. Aplikovat při 
ztrátách nad 20 % obnovované plochy. Hlavní 
argument pro změnu – sucho a obrovské 
nezdary na kalamitních holinách! 
Zásadní připomínka. 
 
Výchova lesních porostů – zvýšit sazbu na 
6 000,- Kč/ha 
Zásadní připomínka. 

Rozpor byl odstraněn. 
 
 
 
IV. Částečně akceptováno. 
 
Sazba navrhována s navýšením o 50 % v souladu 
s NAP, pro další navýšení chybí odůvodnění. 
 
 
Sazba navrhována s navýšením o 50 % v souladu 
s NAP, pro další navýšení chybí odůvodnění. 
 
 
Podpora opakované výsadby základních dřevin do 
návrhu zapracována s omezením na sazenice. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. Úprava pravidel 
 

Požadujeme rozšíření výčtu MZD dle navrhované 
novely vyhlášky č. 83/1996 Sb. do doby platnosti 
novely nařízení vlády týkající se příspěvků!  
Zásadní připomínka. 
 
U výchovy mladých porostů žádáme možnost 
poskytnutí příspěvků na provedení 2 zásahů 

2. Vysvětleno. 
 
Ve věci stanovištní vhodnosti dřevin bude vždy 
zachována vazba na příslušnou vyhlášku (v současnosti 
vyhláška č. 83/1996 Sb.). 
 
 
Z rozpočtových důvodů nelze počet zásahů 
podporovaných za decenium navýšit. Podpora jen do 40 
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(prořezávky, probírky do 40 let) za období. 
Zejména s ohledem na zpracování kůrovcové 
kalamity zrušit podmínku provedení zásahu 
pouze do skutečného věku 40 let, ale poskytovat 
na plochu, která je v LHO/LHP jako závazný 
ukazatel.  
Zásadní připomínka. 
 
Z hlediska závěrkových prací navrhujeme 
posunout termín podání žádosti do 15. 
července. 
Doporučující připomínka. 
 
II. Obnova, zajištění a výchova do 40 let 
 
Doplnit § 7 odst. (3) 
Jedince z přirozené obnovy, kteří splňují podmínky 
uvedené v jiném právním předpisu, lze při kontrole 
do tohoto počtu započítat.  
Zásadní připomínka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravit § 10, odst. 1 b) 

 …..přeměna nebo rekonstrukce porostu byla 
doporučena lesním hospodářským plánem nebo 
lesní hospodářskou osnovou nebo rozhodnutím 
orgánu státní správy lesů o provedení těžby 

let skutečné věku je dána dotačním rámcem a její 
porušení by bylo možné jen v režimu de minimis, který 
MZe odmítá. 
 
 
 
 
 
Požadované prodloužení příjmu žádostí jde proti 
navrhovanému dřívějšímu ukončení příjmu žádostí a 
požadovanému dřívějšímu vyplacení finančních 
příspěvků. 
 
II. Vysvětleno. 
 
MZe od formulační úpravy požadavku na udržitelnost 
výsadeb upouští. S ohledem na nepříznivé počasí 
v průběhu vegetační sezóny v posledních letech je 
vykazována nadstandardní míra neúspěšnosti výsadeb 
(místo obvyklých 15 % je to aktuálně odhadem přes 40 
%). Z tohoto důvodu MZe přistupuje i k podpoře náhrady 
neúspěšných výsadeb, kterou by i stávající požadavek 
na udržitelnost blokoval – z tohoto důvodu je navrhováno 
vypuštění stávajících formulací a opětovné řešení 
požadavku na udržitelnost až při budoucích novelách 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., pokud nastanou běžné 
klimatické poměry. 
 
 
 
Ve smyslu ostatních připomínek bude finanční příspěvek 
omezen na lesní porosty do 40 let věku a podmíněn 
uvedenou výjimkou. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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úmyslné v porostech mladších 80 let. rozhodl 
orgán státní správy lesů.  
Zásadní připomínka. 

3. Návrh nového finančního příspěvku na 
ochranu lesa 
 
Z důvodu kalamitní situace žádáme doplnit tyto 
nové finanční příspěvky na ochranu lesa: 
 

- chemická ochrana – lokalita P, OM 70,- 
Kč/m3, 

- mechanická ochrana (odkornění ruční i 
mechanizované) – lokalita P, OM 100,- 
Kč/m3, 

- použití insekticidních sítí – 250,- Kč/m3, 
- suché sklady (provoz a chemická ochrana 

na lokalitě suchý sklad) – dle našich 
informací je připravován návrh příspěvku 
ve výši 200,- Kč. V této souvislosti se 
odvoláváme na jednání ke kalamitní situaci 
v lesích ČR, které proběhlo na Úřadu vlády 
31. května a kde jsme žádali vládu a 
Ministerstvo zemědělství o zavedení 
sazbové dotace pro vlastníky nestátních 
lesů ve výši 600 Kč/m3 vytěžené dřevní 
kůrovcové hmoty (sazba zahrnuje náklady 
na těžbu, přiblížení, odvoz a manipulaci 
dřevní hmoty na sklad včetně asanace). 
Pan premiér označil náš požadavek za 
reálný a uložil Ministerstvu zemědělství 
realizovat jej okamžitě. Žádáme proto 
o vysvětlení situace. Pokud má navrhovaný 
dotační titul ve výši 200,- Kč nahradit náš 
požadavek prezentovaný panu premiérovi, 
rozhodně s tím nemůžeme souhlasit a 

3. Částečně akceptováno. 
 
 
Chemická i mechanická asanace kůrovcového dříví 
doplněna mezi podporované činnosti. Při provedení 
mimo les budou částečně kompenzovány i náklady na 
přibližování a odvoz dříví. Pro další navýšení nemá MZe 
od MF přislíbeny dostatečné rozpočtové prostředky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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žádáme o nápravu.  
Připomínka je zásadní. 

 
4. Návrh nového finančního příspěvku na 
rekonstrukci lesních porostů do 40 let 
(lýkožrouti, václavka) 
  
Z důvodu kalamitní situace žádáme doplnit nový 
finanční příspěvek na rekonstrukci lesních porostů 
do 40 let zasažených lýkožrouty a václavkou, 
sazba 30 tis. Kč/ha. 
Připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
MZe finanční podporu zavede se sazbou 26 000 Kč/ha, 
odpovídající dříve poskytovanému finančnímu příspěvku 
na odstranění porostů náhradních dřevin. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Českomoravská myslivecká jednota 

  

 

 1. Dotace na opticko-akustické plašiče: doplnit 
parametry tj. opticko-akustický plašič spínající se s 
prodlevami (např. 15 min., 30 min. a pod.)  a  funkcí 
změn  frekvence zvuku, jeho modulace a frekvence 
blikání světelného zdroje. (popis předmětu dotace 
je velmi obecný) 

Akceptováno. 
Do návrhu finančního příspěvku doplněna technická 
specifikace. 

2. Dotace na vypouštěnou zvěř (zajíc, koroptev): 
podmínit zajištěním vypouštěcího 
zařízení (oplocenka nebo voliera) pro aklimatizaci 
zvěře na přírodní prostředí (potrava, počasí, 
stanoviště, atd.). 

Vysvětleno. 
Připomínka se netýká novelizačních bodů. 

3. Medikované premixy zůstávají stále ve 
finančních příspěvcích, přitom již v loňském roce 
MZe odsouhlasilo na návrh MK ČMMJ změnu 
z medikovaného premixu na medikované krmivo 
(dle zákona o léčivých přípravcích mohou 
medikované premixy používat pouze schválení 
výrobci medikovaných krmiv a ne uživatelé 
honiteb). 

Akceptováno. 

4. Doplnit do seznamu podporovaných keřů ještě 
další druhy, vhodné pro biotopy pro zajíce a 
koroptve, jako např. trnka, šípková růže, hloch, atd. 

Akceptováno. 

5. Zavést každoroční příspěvek 8000/ha na 
vytvořené biotopy pro zajíce či koroptve (na které 
se nevztahují dotace na myslivecká políčka. 
Biotopy vytvořené na zemědělské půdě již nebudou 
pobírat zemědělské dotace, které jsou vyšší než 
navrhovaná částka, stát při změně využití pozemků 
ještě ušetří). 

Vysvětleno. 
Připomínka se netýká novelizačních bodů. 

6. 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. 

Vysvětleno. 
Navrhovaný finanční příspěvek neodpovídá příslušnému 
zmocnění v zákoně o myslivosti. 
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Z tohoto důvodu máme následující připomínku: 
V současné době nezahrnuje nabídka podpůrných 
programů pro uživatele honiteb program pro přímou 
podporu nákupu půdy, která je vhodná pro 
zakládání krajinotvorných prvků, 
agroenvironmentálních a klimatických opatření, 
políček pro zvěř či jiných kompenzačních ploch 
významných pro poskytování ekosystémových 
služeb. 
 
Odůvodnění: 
Zcela běžná je v současné době přímá podpora 
nákupu půdy pro zemědělce  v rámci dotačního 
programu PGRLF, obdobná schémata jsou 
uplatňována v resortu Ministerstva životního 
prostředí prostřednictvím dotačního programu 
ČSOP pozemkovým spolkům. Uživatelé honiteb  
však dosud podporováni při přímém nákupu půdy 
nejsou a nebyli. 
Smyslem podpory je (by bylo) umožnit uživatelům 
honiteb daleko významněji naplnit ustanovení 
platného zákona o myslivosti, které ukládá 
uživatelům honiteb zakládat a pečovat o 
krajinotvorné prvky a políčka pro zvěř. Právní důvod 
užívání pozemků (pacht, ale také vlastnictví)   je  
významným předpokladem právě pro aktivní a 
efektivní čerpání finančních příspěvků navrhované 
právní úpravy zaměřené na hospodaření v lesích a 
finančních příspěvků na vybrané činnosti 
mysliveckého hospodaření.  
Návrh reaguje zejména na skutečnost, že 
dlouhodobě klesají stavy drobné zvěře (zvěře zaječí, 
králičí, koroptví a vodní atd.), způsobené 
nedostatečnou fragmentací volné krajiny, 
nedostatkem skupin keřů a stromů v zemědělské 
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krajině, nízkou přirozenou nabídkou vhodných druhů 
krmiva pro drobnou zvěř i častým usmrcením zvěře 
při zemědělských pracích. V neposlední řadě 
předkládaný návrh  do připravovaného nařízení vlády 
reaguje na poznatky z aplikační praxe. 
Navrhovaná změna – doplnění je plně v souladu s 
Národním akčním plánem adaptace na změnu 
klimatu a  Strategií resortu Ministerstva zemědělství 
na období 2017-2020. 

 
V Praze dne 13. září 2018 
Vypracovala: Mgr. Kamila Brunovská 
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