
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 28860/2017-MZE-12152, ze dne 27. října 2017, s termínem dodání stanovisek do 20. listopadu 2017, vyhodnocení tohoto 
řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  
Ministerstvo financí 
 

1. K § 2 odst. 7: 
Příslušná vyhláška obsahuje způsob výpočtu 
náhrady škod, které hradí především osoby, 
které je způsobily. V případě hrazení této škody 
se nejedná o zdanitelné plnění, proto má být 
příslušná náhrada škody bez zahrnutí daně z 
přidané hodnoty. Z téhož důvodu do vstupních 
údajů pro výpočty těchto náhrad nevstupuje 
daň z přidané hodnoty. Není tedy dán důvod, 
aby příslušné ustanovení o dani z přidané 
hodnoty ve vyhlášce bylo. Proto se požaduje 
ustanovení § 2 odst. 7 návrhu vyhlášky vypustit 
pro nadbytečnost. 
Zásadní připomínka. 

Akceptováno. 
Byl vypuštěn celý bod 4 v návrhu novely vyhlášky a 
přečíslovány ostatní body novely vyhlášky. 
Byl vypuštěn celý text „K bodu 4“ ve zvláštní části 
odůvodnění a opraveno číslování v následujícím textu tak, 
aby odpovídalo návrhu novely vyhlášky. 

2. K odůvodnění, Závěrečné zprávě RIA 
V Odůvodnění, na str. 2 a v Závěrečné zprávě 
RIA na str. 3 je dokládán průměrný 
hospodářský výsledek vlastníků lesů 
dosahovaný za 1 rok z 1 ha lesa v posledních 
letech prostřednictvím tabulky s údaji za období 

Vysvětleno a akceptováno doplnění údajů za rok 2016. 
 
Údaj o hospodářském výsledku vlastníků lesa za roky 2012-
2015 je pouze jedním z podkladů pro změnu (navýšení) 
potenciální renty z lesa. Navíc, jak již vyplývá z uvedeného, 
jedná se o potenciál vycházející z dlouhodobého průměru 
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2012-2015, převzaté ze Zprávy o stavu lesa a 
lesního hospodářství ČR v roce 2015. 
Vzhledem k tomu, že od září 2017 je již k 
dispozici Zpráva o stavu lesa a lesního 
hospodářství ČR v roce 2016, doporučujeme v 
rámci této tabulky uvést i aktuální údaje za rok 
2016, na kterých je vidět výrazný propad zisků 
(průměrný zisk v roce 2016 činil 3 867 Kč/ha 
oproti 4 546 Kč/ha v roce 2015). V této 
souvislosti považujeme za zavádějící kalkulovat 
opodál na str. 5 s potenciální roční rentou z 
lesa na základě údajů z roku 2015. 
Zásadní připomínka. 

ekonomických výsledků lesního hospodaření. Změny hodnot 
vyhlášky na základě meziročních změn nejsou opodstatněné, 
protože ekonomické výsledky kolísají zejména vlivem kalamit, 
ale i dalších nepředvídatelných vlivů mimo možnost ovlivnění 
ze strany vlastníků lesů. 
 
V rámci MPŘ nicméně byla doplněna tabulka na str. 2 
odůvodnění a str. 3 Závěrečné zprávy RIA o požadované 
údaje. 
 Zároveň byly upraveny i roky v textu nad tabulkou – místo 
„2015“ na „2016“. 
 

3. K odůvodnění, Závěrečné zprávě RIA 
Trend za poslední dva roky naznačuje, že 
výnosy z lesů (bez příspěvků na hospodaření v 
lesích) budou zřejmě dále klesat. 
Doporučujeme vysvětlit, zda v takovém případě 
Ministerstvo zemědělství bude počítat s 
opětovnou úpravou výše náhrady 
za újmy a škody způsobené vlastníkům lesa. 
Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 
V případě výraznějších a dlouhodobějších změn 
ekonomického prostředí v lesním hospodářství (nákladů nebo 
výnosů) se předpokládá, že se hodnoty v přílohách vyhlášky 
č. 55/1999 Sb. budou v budoucnu podle potřeby aktualizovat. 
K aktualizaci se nebude přistupovat na základě meziročních 
změn, ale na základě výraznějších změn v průměrných 
víceletých hodnotách porovnávaných veličin (nákladů, cen 
apod.). 

4. K odůvodnění, Závěrečné zprávě RIA 
K důvodové zprávě, Obecné části, písmeno e) 
a Závěrečné zprávě RIA: 
Tato část není podle našeho názoru napsána 
úplně jasně. Předpokládáme však, že se počítá 
s razantním možným navýšením výdajů ze 
státního rozpočtu (např. u trvalého či 
dočasného odnětí plnění produkční funkce lesa 
z 2,8 mld. Kč na 12,9 mld. Kč). 
Do důvodové zprávy je třeba doplnit, že toto 

Vysvětleno a akceptováno. 
 
V připomínce jsou uvedeny chybné údaje - uváděné hodnoty 
jsou správně v miliónech. 
 
Do odůvodnění a závěrečné zprávy na str. 7 byl doplněn 
odstavec: „Výše uvedené navýšení náhrady za trvalé či 
dočasné odnětí plnění produkční funkce lesa bude hrazeno 
každoročně v rámci rozpočtových výdajů dotčených kapitol 
státního rozpočtu.“. 
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navýšení bude hrazeno v rámci rozpočtovaných 
výdajů dotčených kapitol státního rozpočtu jak v 
roce 2018, tak i v letech následujících. 
Zásadní připomínka. 

5. K odůvodnění, Závěrečné zprávě RIA 
V Odůvodnění na str. 7 a v Závěrečné zprávě 
RIA na str. 7 se uvádí, že „Navýšení náhrady 
škody oproti současné právní úpravě u těchto 
subjektů je popsáno v úvodu kapitoly „3.1.1. 
Náklady - Úroveň navýšení výše škod oproti 
současné právní úpravě.““ V Odůvodnění ani v 
Závěrečné zprávě RIA však takto označená 
kapitola není. Požadujeme dát tuto skutečnost 
do pořádku. Zároveň uvedený předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad navrhované 
právní úpravy považujeme za nedostatečný, 
není zcela jasné, jaké dopady bude mít 
navrhovaná právní úprava na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty jako celek a z jakého 
zdroje budou navýšené náklady financovány. K 
dopadům, tak jak jsou aktuálně uvedeny, se 
tedy není možné vyjádřit a za této situace s 
případným navyšováním zdrojů pro financování 
ve vyhlášce uváděných újem 
a škod nelze souhlasit. 
Zásadní připomínka. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno označení jednotlivých částí odůvodnění a 
závěrečné zprávy následujícím způsobem: 
- na str. 2 odůvodnění zaměnit: „a) na lesním pozemku“ za 

„1) na lesním pozemku“; 
- na str. 5 odůvodnění zaměnit: „b) na lesním porostu“ za 

„2) na lesním porostu“; 
- na str. 6 v bodě e) odůvodnění zaměnit:  

„ a) trvalé či dočasné……lesa“ za „1) trvalé či 
dočasné……lesa“; 

„ b) omezení lesního……přírody“ za „2) omezení 
lesního……přírody“;  

„ a) Trvalé či dočasné……lesa“ za „1) Trvalé či 
dočasné……lesa“; 

- na str. 7 Odůvodnění zaměnit: „ b) Omezení 
lesního……….…přírody“ za „2) Omezení 
lesního……..…přírody“; 

- a dále v tomto bodě v 2. odstavci vynechat text: „ 
Navýšení náhrady škody…………….“ až do konce 
odstavce. Ve 3. řádku odstavce dát po slově porostu 
místo tečky čárku a pokračovat textem: „které byly 
popsány výše v obecné části odůvodnění v bodě a) 1 a 
v bodě a) 2. 

- na str. 7 závěrečné zprávy v bodě b) v 2. odstavci 
vynechat text: „ Navýšení náhrady škody…………….“ až 
do konce odstavce. Ve 3. řádku odstavce dát po slově 
porostu místo tečky čárku a pokračovat textem: „které byly 
popsány výše v obecné části odůvodnění v bodě 3.2a) a 
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3.2b).  
 
Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet je závislý na kvantifikaci stávajících či 
očekávaných rozsazích újem na lesních pozemcích a lesních 
porostech, k čemuž je nezbytné, aby všichni významní 
původci újem (MŽP, uživatelé honiteb apod.) tento rozsah 
dostatečně přesně určili. Jinak není možné předpokládané 
dopady dostatečně přesně a objektivně stanovit a bude se 
jednat pouze o velmi hrubé odhady (do odůvodnění bude 
z tohoto důvodu doplněn pouze nepřímý dopad na 
rozpočtovou kapitolu MŽP vznikající aplikací vyhlášky č. 
55/1999 Sb. prostřednictvím vyhlášky č. 335/2006 Sb. při 
výpočtu náhrad za újmy vzniklé omezením lesního 
hospodářství a vyhlášky č. 360/2000 Sb. při výpočtu náhrad 
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
na lesních porostech, pro něž jsou hrubé údaje umožňující 
kvantifikaci k dispozici od MŽP). 
 
Byl doplněn odstavec mezi 4. a 5 odstavec na str. 7 
odůvodnění a stejně i v závěrečné zprávě. 
„MŽP vyčíslilo průměrnou roční hodnotu vyplacených náhrad 
podle vyhlášek č. 335/2006 Sb. a 360/2000 Sb. na 114 mil. 
Kč a odhaduje zvýšení této částky v důsledku novelizace 
vyhlášky na 15 %, což zvýší každoroční požadavek na 
rozpočtovou kapitolu MŽP o 17 mil. Kč. Tato částka 
představuje nepřímé navýšení dopadu na státní rozpočet 
prostřednictvím vyhlášky č. 335/2006 Sb. při výpočtu náhrad 
za újmy vzniklé omezením lesního hospodářství a vyhlášky č. 
360/2000 Sb. při výpočtu náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy na lesních 
porostech.“. 

6. K úvodní větě vyhlášky: Akceptováno. 
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Legislativní zkratku „zákon“ v návrhu vyhlášky 
je třeba vypustit pro nadbytečnost – návrh tento 
pojem vůbec nepoužívá. 

7. K čl. I bod 2: 
Na začátek uvozující věty je třeba doplnit 
předložku „V“. V textu navrhovaného odstavce 
3 doporučujeme nahradit nenormativní odkaz 
na jiný právní předpis odkazem normativním, tj. 
nahradit slova „jiného právního předpisu“ slovy 
„zákona upravujícího obchod s reprodukčním 
materiálem“ (a v této souvislosti pak zvážit 
vypuštění poznámky pod čarou č. 7). 

Akceptováno. 
Nenormativní odkaz byl nahrazen odkazem normativním, 
který se týká zákona o oceňování majetku. 

8. K odůvodnění, Závěrečná zpráva RIA: 
Vzhledem k tomu, že podnikající FO a PO 
mohou mít zvýšené náklady vlivem větších 
výdajů, daných navrhovanou vyhláškou (v 
souvislosti s újmami a škodami způsobenými 
vlastníkům lesa), nebo naopak vlastníci lesů 
budou mít oproti současnému stavu zvýšené 
výnosy v důsledku navýšení odškodnění, 
doporučujeme zvážit, zda navrhovaná právní 
úprava opravdu nebude mít dopady i na 
podnikatelské prostředí, jak se uvádí 
v Odůvodnění a v Závěrečné zprávě RIA. 

Akceptováno. 
V odůvodnění byl doplněn 2. odstavec na str. 7 v bodě e2) a 
na str. 7 v 2. odst. bodu b) Závěrečné zprávy - Omezení 
lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody byl doplněn 
na konec upraveného odstavce následující text: „Jako 
nejvýznamnější příklad dopadu na podnikatelské prostředí se 
uvádí změna výše náhrad za škody, které platí původci emisí 
každoročně státnímu podniku Lesy ČR a které činí cca 45 
mil. Kč. Dopady na podnikatelské prostředí jsou po 
vypořádání připomínek s emitenty v rámci MPŘ eliminovány. 

9. K odůvodnění: 
Zvláštní část odůvodnění neobsahuje vůbec 
odůvodnění čl. II – Účinnost - nutno doplnit. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

1. Obecně k novele vyhlášky k ustanovením  
s aktualizovanými údaji hodnot koeficientů  
Nelze vyjádřit souhlas s aktualizovanými údaji 

Vysvětleno. 
Ministerstvo obrany souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky a na připomínce netrvá. 
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 hodnot v celém rozsahu jednotlivých 
ustanovení předloženého návrhu. Žádáme o 
doplnění odůvodnění, jak byly navrhované 
hodnoty zjištěny. Současně žádáme o doplnění 
informace do zprávy RIA, o jakou částku se 
navyšuje odškodnění ve srovnání se stávajícím 
stavem podle jednotlivých druhů poškození. 
Odůvodnění: 
Návrh novely vyhlášky je postaven především 
na změnách údajů hodnot koeficientů 
používaných ve vzorcích výpočtu jednotlivých 
škod. Hodnoty jsou nově uváděny jako 
aktualizované, ale bez odůvodnění jejich výše, 
tj. jak k nim bylo dospěno. Pokud nebude 
známo odvození konkrétní výše každého 
číselného údaje koeficientů, lze se domnívat, 
že stanovení výše koeficientů proběhlo 
odhadem tak, aby bylo dosaženo předem 
naplánovaného výsledku. Navrhované zvýšení 
neodpovídá cenovým hladinám vstupních 
materiálů v lesním hospodářství mezi 
sledovanými obdobími ani inflačnímu 
koeficientu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Z připomínky MO není zřejmé, z jakého důvodu 
s aktualizovanými údaji (konkrétně s koeficienty) 
nesouhlasí, ze strany MO ani není předložen alternativní 
návrh.  
Nové koeficienty pro výpočet tabulkové hodnoty lesního 
porostu a procenta mýtní nezralosti vychází 
z aktualizovaných hodnot nákladů a výnosů v lesním 
hospodářství za období 2012-2014, přičemž správnost 
těchto vstupních údajů byla potvrzena Lesy České 
republiky, s. p., Sdružením vlastníků obecních a 
soukromých lesů (SVOL) i Ministerstvem financí jako 
spolupředkladatelem návrhu. Nepřipadá tedy v úvahu, že 
koeficienty byly stanoveny ad hoc, aby bylo dosaženo 
předem naplánovaného výsledku. 
Koeficient pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního 
porostu v důsledku imisí je oproti původnímu návrhu ve 
smyslu ostatních připomínek kompromisně pozměněn. 
Důvody pro změny koeficientů K2 a K3 jsou uvedeny u 
následujících připomínek MO. 
Vzhledem k soukromoprávní povaze uplatňování požadavků 
na náhradu škod na lesích není tato oblast předmětem 
žádné statistiky nebo evidence a nelze proto odhadnout 
celkové zvýšení uplatňovaných náhrad v absolutní hodnotě. 
Pro průměrné vstupní veličiny se návrhem novely škodní 
vyhlášky škody na lesních pozemcích relativně zvyšují o 
350 % (z důvodů uvedených v odůvodnění) a škody na 
lesních porostech v průměru o 23 %. Protože je 
v připomínce odkazováno k údajnému nepoměru ke 
kumulované inflaci nebo změně nákladových a výnosových 
poměrů v LH za sledované období, uvádíme, že za 
příslušné období mezi přípravou stávající vyhlášky a 
přípravou nové vyhlášky (tedy za období 1997-2014) činí 
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kumulovaná meziroční inflace podle indexu spotřebitelských 
cen +61,5 %, nárůst těžebních nákladů + 44 % (za období 
1997-2014), a dále nárůst průměrného zpeněžení dříví (jen 
za období 2006-2014, dřívější údaje nejsou k dispozici) + 43 
%. Podotýkáme ale, že jen některé z uvedených 
makroekonomických veličin jsou ke změnám ve škodní 
vyhlášce správně vztahovány, nelze to prohlásit zejm. o 
relaci ke kumulované inflaci.  

 2. K příloze č. 6 a č. 8 
Nesouhlasíme s aktualizovanými údaji hodnot 
ročního přírůstu podle skupin dřevin „Z" 
uvedených v tabulkovém přehledu v příloze č. 6 
a koeficientů vyjadřujících míru poškození podle 
stupňů poškození „K2" uvedených v 
tabulkovém přehledu v příloze č. 8 a 
požadujeme odůvodnění, jak byly zde uvedené 
hodnoty zjištěny. 
Odůvodnění: 
Ve vzorci výpočtu škody ze snížení přírůstu 
lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo 
hospodářskými zvířaty je používána hodnota 
ročního přírůstu podle skupin dřevin označená 
jako „Z" a koeficient „K2" vyjadřující míru 
poškození podle stupňů poškození. Hodnoty 
obou těchto proměnných jsou pak uvedeny v 
tabulkách v přílohách č. 6 resp. č. 8.  V 
odůvodnění je uveden jako modelový příklad 
princip vztahu mezi normálním výškovým 
vývojem nepoškozeného porostu a vývojem 
porostu po okusu, ale opět nikoliv odůvodnění 
konkrétního číselného údaje. Vzorec výpočtu 
škod ze snížení přírůstu lesního porostu 
zůstává beze změn a vypočtená výše škod je 

Vysvětleno a akceptováno doplnění odůvodnění.  
Ministerstvo obrany souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky a na připomínce netrvá. 
 
Vysvětlení: 
Výše škod okusem vycházející dle aktuálně platné vyhlášky 
neodpovídá skutečné výši škod. To lze dokumentovat mimo 
jiné i tím, že v praxi se tuto škodu nevyplatí vlastníkům lesů 
vůbec vyčíslovat s využitím externích služeb znalců, protože 
cena za znalecký posudek se blíží nebo je dokonce vyšší 
než výše škod na plošně významné výměře lesa. 
Vyčíslování této škody tak provádějí pouze větší vlastníci 
lesa, kteří jsou schopni výpočet škod provádět vlastními 
zaměstnanci s potenciální úsporou nákladů na vyčíslení 
škody. 
 

Aktualizované hodnoty „Z“ a „K2“ v přílohách novely vyhlášky 
jsou výsledkem standardních oceňovacích výpočetních 
modelů blíže popsaných v odůvodnění návrhu vyhlášky. 
Změna uvedených hodnot je způsobena použitím 
aktualizovaných hodnot nákladů a výnosů v lesním 
hospodářství, jejichž jednotlivé položky byly po odvětvovém 
šetření a statistickém zpracování Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů odsouhlaseny Ministerstvem zemědělství (po 
konzultaci s Lesy České republiky, s. p. a Sdružením 
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pak ovlivňována pouze hodnotou „Z" a 
koeficientem „K2". Předložený výpočet byl 
přepočítán a výsledek vychází u škod okusem 
zvěří na zvýšení o cca 70 % oproti současně 
stanoveným hodnotám. Navrhované zvýšení 
neodpovídá cenovým hladinám vstupních 
materiálů v lesním hospodářství mezi 
sledovanými obdobími ani inflačnímu 
koeficientu. 
Tato připomínka je zásadní. 

vlastníků obecních a soukromých lesů) i Ministerstvem 
financí. 
V případě koeficientu K2 se jedná o expertní odhad vlivu 
okusu na růst jednotlivých dřevin, který vychází 
z obdobných právních předpisů k náhradě škod zvěří a ze 
zkušeností s jejich vyčíslováním v sousedních, lesnicky 
vyspělých zemích. Princip této změny bude do odůvodnění 
doplněn. 
 
Konkrétní vysvětlení metodiky výpočtu koeficientu Z: 
Výpočet ztráty ročního přírůstu „Z“ je v návrhu novely 
vyhlášky založen na celkovém průměrném přírůstu (CPP) a 
jeho hodnotovém vyjádření v Kč označovaném jako CPPh. 
     
                      Au +  Σ D 
     CPPh =         
                              u 
 kde 
Au   ……..hodnota mýtní výtěže lesního porostu v obmýtí 

dané skupiny dřevin v Kč.ha-1 
Σ D   …… suma hodnoty probírek za obmýtí v Kč.ha-1 
u  ……….. obmýtí  (roky) 
   
„Z odvození CPPh je vidět, že nezávisí na věku porostu, a 
proto se používá i pro vyjádření ztráty ročního přírůstu 
lesního porostu „Z“  podle skupin dřevin do věku 5 let.  
 
Hodnota ročního přírůstu „Z“ je konstruována na bázi 
výnosové a nikoliv nákladové hodnoty lesního porostu, 
takže nelze porovnávat změnu v cenové hladině vstupních 
nákladů (cca 70 %, jak se uvádí v připomínce) a v cenové 
hladině výnosů z tržeb surového dříví mezi sledovanými 
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obdobími. 
Dále je nutno konstatovat, že hodnota ročního přírůstu 
lesního porostu „Z“ nemá žádnou korelaci s inflačním 
koeficientem za nějaké období, jelikož ceny surového dříví 
se v čase na středoevropském trhu vyvíjejí zcela jinak než 
je růst cenové hladiny zboží v tzv. spotřebním koši (index 
spotřebitelských cen – CPI), na základě něhož se inflace 
v ČR počítá.  
 
Doplněno do Odůvodnění:  
 
K bodu 16: 
Za první větu byl doplněn text: 
Příklad výpočtu koeficientu „Z“ pro smrk: 
3. bonitní stupeň, obmýtí 120 let:  
Hodnoty ve vzorci byly použity z aktualizovaných 
oceňovacích modelů. 
 
                      869 418 + 2 236 
CPPh = Z =  = 7 264 Kč.ha-1 = 0,7264 Kč.m-2 
                                120 
 
K bodu 18: 
Za graf byl doplněn  text: 
„Aktualizace číselné hodnoty koeficientu „K2“ byla 
provedena na základě poznatků z praxe o schopnosti 
odrůstání sazenic poškozených okusem zvěří. Hodnoty 
vznikly expertním odhadem jako konsensus v rámci 
pracovního jednání na MZe mezi odborem hospodářské 
úpravy, ochrany lesa a odborem státní správy, myslivosti a 
rybářství a dalšími účastníky, na základě předloženého 
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podrobnějšího návrhu, který měl odstranit současný 
nevyhovující stav při klasifikaci míry poškození jedinců 
okusem zvěří podle místa a intenzity jejich poškození.  
Výsledkem jednání bylo určité zjednodušení návrhu 
konstrukce koeficientu „K2“, přičemž se dospělo 
k společnému názoru, že zničení terminálu např. u jedle 
představuje minimálně dvouletou ztrátu ročního přírůstu, 
což zcela koresponduje s publikovanými výsledky 
v sousedních lesnicky vyspělých zemích. Z důvodu 
srovnatelnosti přírodních a růstových podmínek mezi ČR a 
např. Německem či Rakouskem, lze zahraniční poznatky 
v této oblasti vnímat i jako objektivně použitelnou referenční 
srovnávací hladinu pro naše podmínky.“ 
 
Nelze akceptovat připomínku, že zvýšení vypočtené škody 
neodpovídá respektování cenových hladin vstupních 
materiálů, protože hodnoty ve vzorci ve vyhlášce opět 
nemají nic společného s cenami materiálů vynaložených na 
obnovu porostu (tedy s náklady), a tak nelze porovnávat 
změny v těchto nákladech mezi sledovanými obdobími a 
změnami, ke kterým došlo v hodnotě lesního porostu, 
z něhož vychází i změněné hodnoty v předkládané právní 
úpravě. Jedná se o absolutní neporovnatelnost 
porovnávaných veličin. 

 3. K § 11 odst. 1 
Nesouhlasíme s aktualizovanými údaji hodnot 
charakterizujícími snížení kvality lesního 
porostu způsobených mechanickým 
poškozením, loupáním a ohryzem zvěří 
označených jako koeficient „K3" a požadujeme 
odůvodnění, jak byly zde uvedené hodnoty 
zjištěny.  

Akceptováno doplnění odůvodnění.  
Ministerstvo obrany souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky a na připomínce netrvá. 
 
K bodu 19: 
Za první odstavec doplnit text (druhý a třetí odstavec 
odstranit): 
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Odůvodnění: 
Ve vzorci výpočtu škody ze snížení kvality 
lesního porostu způsobenou mechanickým 
poškozením, loupáním a ohryzem zvěří je 
používán koeficient „K3". Hodnoty tohoto 
proměnného koeficientu jsou pak uvedeny v 
tabulce v příloze č. 9. V odůvodnění je uveden 
jako modelový příklad princip vztahu mezi 
normálním hodnotovým vývojem 
nepoškozeného porostu a hodnotovým vývojem 
stromu po loupání, ale opět nikoliv odůvodnění 
konkrétního číselného údaje každého „K3“. 
Předložený výpočet byl přepočítán a výsledek 
vychází u škod loupáním zvěří ke zvýšení o 
cca 38% oproti současně stanoveným 
hodnotám. Navrhované zvýšení neodpovídá 
cenovým hladinám vstupních materiálů v 
lesním hospodářství mezi sledovanými 
obdobími ani inflačnímu koeficientu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Hodnota koeficientu „K3“ byla stanovena na základě 
porovnání výsledků ocenění lesního porostu získaných 
použitím oceňovacích modelů při změně kvality dřeva 
v čase, tj. při měnících se parametrech z hlediska postupu 
hniloby kmenem v čase, která v důsledku loupání zvěří 
(poškození kambia) vzniká a rozšiřuje se v kmenech 
stromů.  
Postup hniloby je vyjádřen zhoršující se sortimentní 
skladbou, což odpovídá změně kvality lesního porostu podle 
sortimentačních tabulek a současně to odpovídá snížení 
hodnoty lesního porostu z důvodu sníženého zpeněžení 
dřeva. Toto je graficky vyjádřeno právě v modelovém 
příkladu v odůvodnění včetně znázornění, že současné 
poškození má ekonomické dopady až v budoucnosti. 
 
Pokud porovnáme průběh hodnoty zdravého lesního 
porostu (referenční srovnávací úroveň) a průběh hodnoty 
poškozeného lesního porostu (konkrétní lesní porost 
mechanicky poškozený v určitém věku), tak dostaneme údaj 
(koeficient „K3“) o rozsahu postupu hniloby v kmenech 
stromů od okamžiku vzniku poškození do obmýtí s dopady 
do snížení hodnoty lesního porostu.   
Koeficient „K3“ ze snížení kvality lesního porostu tak 
vyjadřuje diferencovaně rozsah této škody podle bonity a 
okamžiku vzniku 
Příklad výpočtu koeficientu K3 pro smrk: 
3. bonitní stupeň, obmýtí 120 let, kvalita zdravého porostu 1 
(kategorizace podle sortimentačních tabulek), kvalita 
poškozeného porostu v obmýtí 7 (kategorizace podle 
sortimentačních tabulek), hodnoty porostu v obmýtí Hlpu 
jsou převzaty z aktualizovaných oceňovacích modelů:  
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               Hodnota porostu v obmýtí, když k poškození  
             loupáním zvěří došlo ve věku do 29 let (Kč.ha-1) 

K3 = (1 -    )  
                     Hodnota zdravého porostu v obmýtí (Kč.ha-1) 
 
 
                       587 156 
       = (1  -    ) = 1 - 0,56 = 0,44 
                     1 049 416 
 
Nelze akceptovat připomínku, že zvýšení vypočtené škody 
neodpovídá respektování cenových hladin vstupních 
materiálů, protože hodnoty ve vzorci ve vyhlášce opět 
nemají nic společného s cenami materiálů vynaložených na 
obnovu porostu (tedy s náklady), a tak nelze porovnávat 
změny v těchto nákladech mezi sledovanými obdobími a 
změnami, ke kterým došlo v hodnotě lesního porostu, 
z něhož vychází i změněné hodnoty v předkládané právní 
úpravě. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

K obecné části odůvodnění 
Ministerstvo pro místní rozvoj vzhledem ke svým 
působnostem stanoveným zákonem o státní 
pomoci při obnově území spolupracovalo v r. 2007 
s Ministerstvem financí a Ministerstvem 
zemědělství při přípravě dokumentu nazvaného 
Metodika Ministerstva financí určená krajům pro 
stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu 
lesa a lesního hospodářství (č.j. 12/15 851/2007-
124; dále jen „Metodika MF“). 
Uvedený dokument je k dispozici, jako součást 

Vysvětleno. 
 
Zmiňovaná metodika MF byla určena pro ad hoc vzniklou 
kalamitní situaci v lesích v roce 2007. Vzhledem k její časové 
omezenosti a značnému obsahovému zjednodušení 
z důvodu nutnosti rychlého vyčíslení škod na obrovských 
lesních plochách ji nelze aplikovat pro běžně se vyskytující 
nekalamitní situace u vlastníků lesa.  
Metodika MF je zjednodušeného charakteru a zabývá se 
postupem pro stanovení předběžného odhadu nákladů na 
obnovu lesa a lesního hospodářství, a to buď pro celoplošně 
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metodik k postupům podle zákona o státní pomoci 
při obnově území, na adrese:  
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-
cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-
Dotace/Archiv-programu-a-dotaci-regionalni-
politiky-(1)/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-
nebo-jine-poh/Metodika-k-postupum-podle-zakona-
o-statni-pomo 
Z povahy Metodiky MF plyne její určení pro rychlé 
provedení odhadu nákladů v zákonem stanovené 
lhůtě po ukončení vyhlášených krizových stavů 
oproti (podle našeho názoru výrazně náročnějšímu) 
vyčíslování náhrady škody podle vyhlášky o 
způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích. 
Z hlediska možností praktické aplikace obou 
rozdílných postupů doporučujeme v obecné části 
odůvodnění předkládaného návrhu uvést také 
Metodiku MF a stručně zhodnotit její úlohu po 
nabytí účinnosti navrhované novely vyhlášky č. 
55/1999 Sb.   

zničený lesní porost (výměra) nebo pro jednotlivé či 
skupinovitě rozptýlené stromy (ks).  
Škody a újmy, které jsou reálně způsobovány vlastníkům lesa 
na jejich lesním majetku, jsou však v praxi mnohem 
rozmanitějšího charakteru a výpočet škody musí respektovat 
individuální situaci vlastníků lesa, tedy různé výrobní a 
přírodní podmínky (typologii, různou dřevinnou skladbu, věk, 
bonity, zakmenění, kvalitu atd.) a náhrada škody proto 
nemůže být realizována (až na výjimky) formou nějakého 
paušálu. Jelikož celková škoda podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. 
se vypočítá jako součet jednotlivých škod, je i posouzení a 
výpočet škody ve složitějších případech odborně náročnější, 
kdy se výpočtem výše škody zabývají znalci s příslušnou 
odborností.  
V tomto smyslu je aplikace metodiky MF pro výpočet výše 
škody na lese mimo kalamitní situace nevhodná, neboť 
neumožňuje provést objektivní a spravedlivé vyčíslení výše 
způsobené škody u konkrétně poškozeného vlastníka lesa. 
Z tohoto důvodu zmiňovaná metodika nebude v odůvodnění 
zmiňována. 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
  

1. Úvod 
Jedním z předmětů úpravy vyhlášky je stanovení 
způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích způsobených imisemi. Toto téma bylo 
předmětem jednání veřejného ochránce práv JUDr. 
Stanislava Křečka dne 4. 10. 2017. Předložená 
novela vyhlášky však vůbec nereflektuje průběh 
jednání o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích a nadále udržuje letitou 
koncepci pásem ohrožení lesů pod vlivem emisí 
vycházející z vyhlášky č. 78/1999 Sb.  
Jelikož má koncepce vyhlášky bezprostřední 

Nová úprava Přílohy č. 7 k návrhu novely vyhlášky. 
 
Ve smyslu této a obdobných připomínek je předložen 
alternativní přístup ke stanovení koeficientu K1, který je 
odvozen pouze od stupně poškození porostu a umožňuje 
údaj o stupni poškození lesního porostu přebíraný z lesního 
hospodářského plánu (lesní hospodářské osnovy) upravit 
podle skutečného stavu. Dlouhodobě neměnné pásmo 
ohrožení lesního porostu imisemi tak do výpočtu nebude 
vstupovat. Navrhujeme Přílohu č. 7 návrhu novely vyhlášky 
upravit následujícím způsobem: 
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vazbu k soukromoprávní úpravě škody 
z provozní činnosti podle NOZ, jsme přesvědčeni, 
že výpočet způsobu škody musí reflektovat tvrzení 
Nejvyššího soudu, vyjádřené v jeho rozhodnutí ze 
dne 17. ledna 2013, sp. zn. 25 Cdo 3636/2012, a 
sice že i při určování škody vzniklé vlivem 
provozní činnosti na okolí bude nutné 
prokázání příčinné souvislosti vzniku škody 
s předmětným provozem. 
Pod tímto úhlem pohledu vnímáme, že platná 
vyhláška vytváří prostor pro svévoli, 
netransparentnost, přispívá 
k nepředvídatelnosti práva a ve svém důsledku 
až k porušení práva na spravedlivý proces. 

Stupeň poškození 
lesního porostu 
imisemi 

Koeficient 
K1 

0 1,00 
I 1,00 
II 0,95 
IIIa 0,75 
IIIb 0,55 
IV 0,35 

 
Dále byly provedeny textové úpravy § 2 odst. 2 a 7, § 9 a § 
10. 
  

2. Požadujeme zrušit přílohu č. 7 a současně 
ust. § 9 odst. 1 až 3. 
Odůvodnění: Závažným faktorem výpočtu 
emisních škod na lesích je provázanost 
s vyhláškou č. 78/1996 Sb., o stanovení 
pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. Letitá 
kategorizace do pásem ohrožení podle 
paušálního ohrožení lesů neurčitými imisemi 
v kombinaci s dlouhodobým veřejně 
nedostupným zákresem pásem ohrožení do 
lesnických map odporuje ústavněprávním 
principům. 
Kategorizace do pásem ohrožení vychází 
z hypotéz platných na přelomu 80. a 90. let 20 
stol. poplatných tehdejším imisním kalamitám a 
od té doby tato koncepce nebyla upravena. 
Vyčíslení škody by mělo vycházet z konkrétních 
poznatků z terénu a nikoli ho paušálně 

Vysvětleno a akceptováno úpravou § 9 odst. 3 návrhu 
novely vyhlášky. 
MPO souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
 
Současný § 9 odst. 1 až 3 stanoví postup pro výpočet škody 
ze snížení přírůstu lesního porostu, ke které reálně dochází, 
a proto návrh na její zrušení nelze akceptovat. Pro výpočet 
škody imisemi bude při stanovení koeficientu K1 použito 
pouze jednoho kritéria, a sice stupně poškození porostu viz 
tabulka uvedená výše.  
Ke zrušení § 9 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 55/1999 Sb. není 
důvod, ke škodám ze snížení přírůstu působením imisí 
dochází i po snížení imisní zátěže z energetických podniků 
nadále např. v okolí některých průmyslových závodů. 
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vztahovat k pásmům ohrožení imisemi, a to 
proto, že tato pásma již dnes v důsledku 
zásadního snížení emisí jednotlivých 
znečišťujících látek naprosto neodpovídají 
realitě.   
Vyhláška by měla přesně stanovit působením, 
jakých konkrétních znečišťujících látek vzniká 
škoda na lesích. Navrhujeme provázat způsob 
výpočtu výše škody na lesích způsobené 
imisemi se zákonem č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.  
Vyhláška č. 78/1996 Sb. ve svém ustanovení § 
2 odst. 1 a 2 stanoví, že: „pásma ohrožení lesů 
pod vlivem imisí jsou zakreslena do lesnických 
map v souvislém zobrazení. Lesnické mapy se 
zákresem pásem ohrožení jsou veřejně 
přístupné od 1. ledna 1997 na okresních 
úřadech.“ Na krajských úřadech ani na 
obecních úřadech obcí s rozšířenou pravomocí 
(na které přešly pravomoci po zrušení 
okresních úřadů k 31. 12. 2002) se žádné 
lesnické mapy ale nenacházejí. 
Konflikt platné právní úpravy shledáváme 
v porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy, čl. 36 
v kombinaci s čl. 11 odst. 1 Listiny 
základních práva a svobod. 
Ústavní soud ve své ustálené judikatuře 
mnohokrát konstatoval, že ke znakům právního 
státu a mezi jeho základní principy 
neoddělitelně patří také zásada právní jistoty, 
přičemž její nezbytnou součástí je jak 
předvídatelnost práva, tak i legitimní 
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předvídatelnost postupu orgánů veřejné 
moci v souladu s právem a zákonem 
stanovenými požadavky. Ten, kdo se spolehne 
na platné právo, nemůže být ve svém 
očekávání zklamán. Jedině takto předvídatelné 
chování vylučuje prostor pro případnou 
svévoli, pro niž v demokratickém právním státě 
není místa. (Srov. nález Ústavního soudu sp. 
zn. IV. ÚS 690/01, N 45/29 SbNU 417, nález 
Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 487/03, N 
103/37 SbNU 383 či nález Ústavního soudu sp. 
zn. II. ÚS 2070/07 dostupný na 
http://nalus.usoud.cz). 
Požadavek právní jistoty se pak dotýká jak 
tvorby práva (otázka stability práva a 
zákonnosti jeho tvorby), tak aplikace práva. S 
procesem aplikace práva princip právní jistoty 
souvisí z toho důvodu, že „prvním 
předpokladem jistoty v oblasti aplikace práva je 
seznatelnost právní normy, resp. seznatelnost 
právního stavu a předvídatelnost právního 
rozhodnutí“ (Knapp, V. Teorie práva. Praha: 
C.H. Beck, s. 206). 
Ústavní soud konečně dodává, že porušením 
základního práva na spravedlivý proces 
podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod může být i situace, kdy v hodnocení 
skutkových zjištění absentuje určitá část 
skutečností, která vyšla v řízení najevo, 
eventuálně - nebo tím spíše - pokud byla 
účastníkem řízení namítána, nicméně obecný 
soud ji právně nezhodnotil v celém souhrnu 
posuzovaných skutečností, aniž by např. 
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dostatečným způsobem odůvodnil jejich 
irelevantnost. Pokud obecný soud postupuje 
takto, dopouští se mj. i libovůle, zakázané v 
článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a 
svobod. 
Tato připomínka je zásadní. 

3. Alternativně, nedojde-li ke zrušení přílohy č. 
7 (dle bodu 1 připomínek) jí požadujeme 
nahradit níže uvedeným zněním a spolu s 
tím požadujeme nahradit větu první v § 9 
odst. 3 tímto zněním: „Pro škody působené 
emisemi se koeficient K1 stanoví postupem 
podle přílohy č. 7“. 

                              
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. 

Koeficient K1 pro výpočet snížení přírůstu 
lesního porostu v důsledku imisí v případě, že 
imisní limity stanovené pro ochranu ekosystémů 
a vegetace podle jiného právního předpisux) pro 
znečišťující látky nejsou překročeny, se stanoví 
ve výši 1,00. 
Pokud jsou imisní limity stanovené pro ochranu 
ekosystémů a vegetace podle jiného právního 
předpisux) pro znečišťující látky v určité oblasti 
překročeny, stanoví se koeficient K1 pro 
jednotlivé znečišťující látky uvedené 
v tabulkách A. až C. v rozlišení podle 
skutečného stavu stupňů poškození lesního 
porostu danou znečišťující látkou. 
Koeficient K1 pro oxid siřičitý 

 

Vysvětleno a akceptováno úpravou § 2 odst. 2 a 5, 
přílohy 7 návrhu novely vyhlášky a doplněním v § 2 
odstavce 7. 
MPO souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
 
„Výši škody způsobené imisemi lze podle této vyhlášky určit u 

imisí, pro které je stanoven imisní limit vyhlášený pro 
ochranu ekosystémů a vegetace podle jiného právního 
předpisu8). Zároveň lze výši této škody určit pouze za 
kalendářní rok, ve kterém byl na daném území překročen 
imisní limit pro konkrétní znečišťující látku podle jiného 
právního předpisu8).“  

 
 

Stupeň poškození I II IIIa IIIb IV 
K1 0,95 0,85 0,65 0,45 0,25 
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Koeficient K1 pro oxidy dusíku 

 
 
Koeficient K1 pro troposférický ozon 

 
x) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Odůvodnění: Viz výše k bodu 1 připomínek. 
Tato připomínka je zásadní. 

4. V případě že nedojde ke zrušení ust. § 9 
odst. 1 až 3 požadujeme: V § 9 se slova 
„škoda ze snížení přírůstu lesního porostu“ 
nahrazují slovy „snížení přírůstu“ a v odst. 3 
se slovo „škoda“ nahrazuje slovy „snížení 
přírůstu“.  
Odůvodnění: Vyhláška by v této části měla 
sloužit pouze pro účely interní evidence 
vlastníka lesa, a pakliže se rozhodne 
uplatňovat náhradu škody, nechť 
v soukromoprávním řízení prokáže příčinnou 
souvislost vzniku škody s předmětným 
provozem, který je emitentem imisí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno a akceptováno.  
MPO souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
 
Vyhláška má podle zmocňujícího ustanovení lesního zákona 
obsahovat způsob výpočtu škody, nikoliv stanovit způsob a 
rozsah nějaké „interní evidence vlastníka lesa“. 
 
Byly provedeny úpravy § 2 (odst. 2, 7), § 9 a hodnot 
koeficientu K1 . 

5. V § 10 se slova „škoda ze snížení produkce 
lesního porostu“ nahrazují slovy „snížení 
produkce“. 
Odůvodnění: Ustanovení umožňuje 
nepřípustný prostor pro svévoli (viz také výše 
odůvodnění k bodu 1). Vyhláška totiž neuvádí, 

Vysvětleno a akceptováno úpravou návrhu novely. 
MPO souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
 
Náhradní porosty jsou pro podmínky konkrétního území lesů 
odsouhlaseny ve státní správou lesů (krajskými úřady) 
schválených lesních hospodářských plánech (LHP), 

Stupeň poškození I II IIIa IIIb IV 
K1 0,95 0,85 0,65 0,45 0,25 
 

Stupeň poškození I II IIIa IIIb IV 
K1 0,95 0,85 0,65 0,45 0,25 
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jakým způsobem může být stanovena cílová, 
resp. náhradní dřevina ani okamžik, ve kterém 
dojde ke zjištění výše škody. Cílovou i náhradní 
dřevinu pak v praxi stanoví samostatně 
poškozený (vlastník lesa), a to na základě 
vlastního rozhodnutí. Svévoli spatřujeme 
zejména v tom, že jednostranným rozhodnutím 
poškozeného, bez ohledu na skutečný stav 
porostu, může rozhodnout o změně skladby 
dřevin a především pak s tím související 
náklady přenést na žalovaného emitenta. 
Tato připomínka je zásadní. 

konkrétně v rámcových směrnicích hospodaření. Na stejném 
místě uvedená druhová skladba je pro vlastníky lesů ve 
spojení s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.,  
vyhlášky č. 83/1996 Sb. a vyhlášky č. 139/2004 Sb., závazná 
z hlediska cílových (základních a melioračních a 
zpevňujících) dřevin. 
 
Byl doplněn odst. 3 v § 10: „Škoda ze snížení produkce 
lesního porostu se neuplatňuje v případě, že ke snížení 
produkce lesního porostu došlo v důsledku záměny dřevin 
vyvolané působením imisí.“ 

6. V § 11 se slova „škoda ze snížení kvality“ 
nahrazují slovy „snížení kvality“ a v odst. 2 
větě druhé se slovo „škody nahrazuje slovy 
„snížení kvality“. 
Odůvodnění: viz bod 2. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
MPO souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
 
Považujeme za vyřešené vypořádáním připomínky č. 4. 

7. Požadujeme, aby v souladu s písm. e) 
odůvodnění vyhlášky navrhovatel provedl 
vyhodnocení finančního a hospodářského 
dopadu změny výpočtu škod na lesích na 
průmyslové podniky produkující emise 
znečišťujících látek. 
Odůvodnění: Podle písm. e) odůvodnění 
vyhlášky má být vyhodnocen mimo jiné 
předpokládaný finanční dopad na podnikatelské 
prostředí České republiky. Vzhledem k tomu, 
že státní podnik Lesy České republiky využívá 
vyhlášku č.55/1999 Sb. k uplatňování náhrady 
škod na lesích na některých průmyslových 
původcích emisí znečišťujících látek v České 

Akceptováno a doplněno odůvodnění. 
MPO souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
 
V Odůvodnění byl doplněn 2. odstavec na str. 7 v bodě e2) a 
na str. 7 v 2. odst. bodu b) Závěrečné zprávy - Omezení 
lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody byl doplněn 
na konec upraveného odstavce následující text: „Jako 
nejvýznamnější příklad dopadu na podnikatelské prostředí se 
uvádí změna výše náhrad za škody, které platí původci emisí 
každoročně státnímu podniku Lesy ČR a které činí cca 45 
mil. Kč. Dopady na podnikatelské prostředí jsou po 
vypořádání připomínek s emitenty v rámci MPŘ eliminovány. 
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republice, je zapotřebí vyhodnotit dopady 
změny vyhlášky na tyto podnikatelské subjekty, 
což překladatel neprovedl. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo  
vnitra  
 

1. K úvodní větě vyhlášky: 
Legislativní zkratku pro lesní zákon není dle 
našeho názoru nutné zavádět, neboť 
v navrhované novele není použita. 

 
2. K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 3: 

Doporučujeme čárku za slovy „reprodukčního 
materiálu7)“ nahradit spojkou „nebo“, neboť u 
výčtu je vhodné mezi poslední dvě položky 
umístit spojku – viz čl. 42 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Připomínky:  
1. V předkládací zprávě (I.), v odůvodnění (III.) i 

v závěrečné zprávě z hodnocení dopadu 
regulace (IV.) je jako hlavní důvod předložení 
novely návrhu vyhlášky uvedena vazba na 
opatření 1.1.2 Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu, schváleného 
usnesením vlády č. 34/2017 (a na identické 

 
Vysvětleno. 
 
Aktualizací hodnot používaných pro výpočet škodní 
vyhláškou dojde k výraznému přiblížení dosahovaných 
výsledků ke skutečné výše škody, z připomínky tak není 
zřejmá rozporovaná skutečnost. Vyhláškou zároveň nelze 
stanovit hranici, do které se poškození stromů toleruje 
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doporučení KR NLPII). Toto opatření přitom 
ukládá MZe (gestorovi) a MŽP (spolugestorovi) 
v roce 2017 „Připravit novelu vyhlášky č. 
55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy 
nebo škody způsobené na lesích tak, aby 
výsledkem výpočtu byla skutečná výše škod 
spárkatou zvěří a zároveň byla stanovena 
hranice, do které se poškození stromů toleruje. 
Navržené řešení přitom formou aktualizací 
číselných příloh (výše koeficientů) pouze 
upravilo stávající způsob výpočtu škody ze 
snížení přírůstu lesního porostu, škody ze 
snížení kvality lesního porostu, příp. škody ze 
zničení lesního porostu. V odůvodnění 
postrádáme porovnání modelových výpočtů 
škod zvěří podle stávající a navrhované 
právní úpravy, ze kterého by vyplynulo, zda 
navrhované opatření (vyčíslování skutečné 
výše škod způsobovaných spárkatou zvěří) 
bude přijetím nové právní úpravy naplněno. 
Z návrhu aktualizace číselných příloh lze 
odhadnout dopad na výpočet škod 
způsobovaných zvěří ve výši 1,5 – 2 násobku 
současných hodnot. V případě celkových škod 
zvěří za ČR (v roce 2015 33,6 mil. Kč, zdroj 
Zpráva o stavu lesa) by tak mohlo dojít 
k navýšení celkových škod na cca 67 mil. Kč. 
Tato hodnota však zcela jednoznačně i 
vzhledem k charakteru výpočtu (není zahrnuto 
poškozování a likvidace přirozené obnovy 
mimo obnovované porosty, likvidace 
semenáčků choulostivých MZD v přirozené 
obnově, které je nezbytné uměle doplňovat, 

(jednalo by se o nesoulad ke zmocňovacímu ustanovení 
lesního zákona, navíc požadovaná hranice tolerance je např. 
v případě škod způsobovaných zvěří stanovena již 
mysliveckým zákonem (konkrétně § 54 odst. 2 zákona č. 
449/2001 Sb.). 
 
Celkový objem požadovaných náhrad škod způsobených 
zvěří není vzhledem k soukromoprávní povaze této oblasti 
znám, nicméně relativní navýšení tohoto objemu nebude tak 
výrazné, jak je uvedeno v připomínce. V průměru se hodnota 
lesních porostů, ze kterých vychází i hodnota ročního přírůstu 
„Z“, zvyšuje za všechny dřeviny o 23 % a použitím koeficientu 
K2 dojde ke zvýšení současné úrovně o 50 % u smrku a 
modřínu a o 100 % u jedle (z důvodu víceletého vlivu okusu 
terminálu na snížení přírůstu u těchto dřevin).  
 
Přesto, pokud namodelujeme určitý příklad škody způsobené 
okusem zvěří, je rozptyl výše škod podle dřevin a podle 
stávající a navrhované právní úpravy zřejmý z grafu č. 1 
přiloženého na konci vypořádání těchto připomínek. Obdobně 
jsou výsledky porovnání výše škody způsobené loupáním a 
ohryzem zvěří graficky zobrazeny v grafu č. 2.  
  
Připomínka neuvádí konkrétní návrh na úpravu algoritmu, 
která by výpočet zpřesnila ještě více než navrhovaná 
aktualizace vstupních hodnot, na připomínku tak nejde 
reagovat. 
Podle zmocňovacího ustanovení lesního zákona je 
spolupředkladatelem MF. MŽP je do projednávání návrhu 
zapojeno jako jedno z připomínkových míst, jehož připomínky 
budou řádně vypořádány. Proces projednávání novely 
vyhlášky č. 55/1999 Sb. na základě této připomínky nebude 
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složitost a náročnost každoročního vyčíslování 
škod loupáním) ani nemůže zahrnout 
skutečnou výši škod, která je ve skutečnosti i 
vzhledem k nákladům vynakládaným vlastníky 
na ochranu lesa minimálně o řád vyšší.  Proto 
požadujeme úpravu algoritmu výpočtu škod 
zvěří tak, aby byla v souladu s opatřením 
1.1.2. Národního akčního plánu adaptace na 
změnu klimatu vyčíslována skutečná výše 
škod. Zároveň požadujeme spolugesci MŽP 
při naplňování tohoto opatření, uloženého 
usnesením vlády č. 34/2017. 

navrácen do prvotní fáze přípravy novely. 
 
 
 

2. V důvodové zprávě i v hodnocení dopadů 
regulace RIA jsou vedeny pouze obecné 
údaje o případném dopadu změny právního 
předpisu na státní rozpočet. Na str. 7 
hodnocení RIA je uvedeno mj.: "Na základě 
údajů z MŽP (AOPK ČR) celková roční platba 
finanční náhrady za omezení lesního 
hospodářství z důvodu ochrany přírody (např. 
platby podle vyhlášky č. 335/2006 Sb. za 
omezení hospodaření ve zvláště chráněných 
územích) činí 60-80 mil. Kč/rok". Jedná se o 
údaj týkající se území v gesci AOPK ČR. Je 
třeba doplnit částku vyplácenou na území NP 
Šumava, kde náhrada újmy na lesních 
pozemcích nestátních vlastníků činí cca 20 – 
30 mil. Kč/rok.  
„Tato částka reprezentuje roční náhrady za 
různé druhy škod, ve kterých se dopady na 
finanční náhradu projevují různou měrou. 
Dopady zvýšených náhrad na státní rozpočet 
přicházejí v úvahu pouze v případě, že by se 

Vysvětleno a doplněno do Odůvodnění návrhu novely 
vyhlášky. 
 
Za současného rozsahu ochrany přírody činí nepřímý dopad 
novely vyhlášky č. 55/1999 Sb. prostřednictvím vyhlášek č. 
335/2006 Sb. a 360/2000 Sb. na rozpočtovou kapitolu MŽP 
17 mil. Kč.  
Doplnění do Odůvodnění a Závěrečné zprávy viz vypořádání 
připomínek MF. 
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plošně rozšiřovala území s omezením lesního 
hospodaření (např. vznik nových národních 
parků, které by zasahovaly i na lesní pozemky 
soukromých vlastníků lesa apod.)".  
S tímto tvrzením rozhodně nelze souhlasit. 
K výpočtu výše náhrady podle vyhlášky č 
335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a 
způsob poskytování finanční náhrady za újmu 
vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a 
náležitosti uplatnění nároku, se sice použijí jen 
některé hodnoty z vyhlášky č. 55/1999 Sb., o 
způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, nicméně navrhovanou 
novelou se mění hodnoty, s nimiž vyhláška č. 
335/2006 Sb., bezprostředně počítá. Hodnoty 
lesního porostu či výše potenciální renty z lesa 
se přenášejí do výpočtu výše náhrady u 
nejčastějších typů náhrady újmy za omezení 
lesního hospodaření podle § 58 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (ponechání lesa 
samovolnému vývoji, omezení výše těžeb při 
tvorbě LHP, prodloužení obmýtí, ponechání 
jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu, 
změny skladby lesního porostu). Navrhované 
změny povedou jednoznačně k navýšení 
náhrady újmy za omezení lesního hospodaření. 
Zcela chybí vyčíslení částky, o kterou by 
bylo nutné navýšit rozpočtovou kapitolu 
MŽP.  Požadujeme doplnit. 

3. Přijetím novely se poruší vazba mezi vyhl. č. 
55/1999 a vyhl. č. 335/2006, která v příloze č. 
4 uvádí také tabulkové hodnoty lesních porostů, 

Vysvětleno. 
 
Vzniklý nesoulad mezi hodnotami obou vyhlášek lze řešit a) 
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a to pro obmýtí vyšší než je maximální obmýtí 
uvedené ve vyhl. č. 55/1999. Úprava vyhl. č. 
55/1999 by musela obnášet i úpravu vyhl. č. 
335/2006. 

navazující novelizací vyhlášky č. 335/2006 Sb., která je ze 
strany zástupců vlastníků lesů dlouhodobě neúspěšně 
požadována nebo b) rozšířením Přílohy č. 1 vyhlášky o 
hodnoty lesního porostu pro prodloužená obmýtí. 

4. V předkládací zprávě je dále uvedeno, že 
materiál byl v průběhu přípravy průběžně 
konzultován s řadou dotčených subjektů 
včetně MŽP. Dle nám dostupných informací 
proběhlo pouze jednání k přípravě novely již 
zmíněné vyhlášky č. 335/2006 Sb., nikoliv k 
dalším průběžným informacím. Domníváme 
se, že v případě dokumentu, který se resortu 
MŽP výrazně dotýká, mělo k těmto 
průběžným konzultacím docházet, kromě 
jiného i za účelem vyčíslení již zmíněných 
chybějících údajů.   
Požadujeme tedy doplnění chybějících 
údajů o dopadu na státní rozpočet, 
optimálně ve spolupráci s MŽP, jehož 
resortu se tato problematika primárně 
dotýká. 

Vysvětleno. 
 
MŽP vyčíslilo průměrnou roční hodnotu vyplacených náhrad 
podle vyhlášek č. 335/2006 Sb. a 360/2000 Sb. na 114 mil. 
Kč a odhaduje zvýšení této částky v důsledku novelizace 
vyhlášky na 15 %, což zvýší každoroční požadavek na 
rozpočtovou kapitolu MŽP o 17 mil. Kč. Tato částka 
představuje nepřímé navýšení dopadu na státní rozpočet 
prostřednictvím vyhlášky č. 335/2006 Sb. při výpočtu náhrad 
za újmy vzniklé omezením lesního hospodářství a vyhlášky č. 
360/2000 Sb. při výpočtu náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy na lesních 
porostech. 

6. V příloze č. 7 novely vyhlášky č. 55/1999 Sb. 
jsou uvedeny hodnoty koeficientu K1 pro 
výpočet škody ze snížení přírůstu lesního 
porostu v důsledku imisí v členění na pásma 
ohrožení a stupně poškození. Tato tabulka 
vychází z vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení 
pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, která je 
již v současné době neaktuální. Na základě 
dat naměřených na stanicích imisního 
monitoringu Českého hydrometeorologického 
ústavu lze konstatovat, že k poškození 

Vysvětleno. 
 
S ohledem na připomínky dalších rezortů je navrhována 
příslušná úprava koeficientu K1, která jej odvozuje výhradně 
od skutečného stupně poškození lesního porostu imisemi,  
viz. vypořádání obdobných připomínek výše. 
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ekosystémů a vegetace vlivem imisí již 
prakticky nedochází, neboť imisní limity pro 
ekosystémy a vegetaci stanovené v příloze č. 1 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
jsou překračovány zcela výjimečně. Imisní 
limity pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou 
stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a 
troposférický ozón. Dle aktuálních dostupných 
dat z roku 2016 došlo k překročení těchto 
imisních limitů pouze pro troposférický ozón, a 
to na 8 stanicích imisního monitoringu. V roce 
2015 došlo k překročení imisního limitu pro 
troposférický ozón na 5 stanicích a v roce 2014 
pouze na 3 stanicích (viz data za jednotlivé 
roky: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/t
ab_roc/tab_roc_CZ.html).  
Zde je nutné dodat, že ozón nemá vlastní 
emisní zdroj. Vzniká v ovzduší reakcemi svých 
prekurzorů (zejm. oxidy dusíku a těkavé 
organické látky) především za účinku 
slunečního záření. Přímý vliv troposférického 
ozónu na růst lesních porostů přitom nebyl 
zatím jednoznačně prokázán. 
Pásma ohrožení lesů a stupně poškození lesů 
vlivem imisí jsou dále používány také v příloze 
č. 2 novely vyhlášky č. 55/1999 Sb. 
Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení 
přírůstu lesního porostu v důsledku imisí proto 
požadujeme upravit v souladu s přílohou č. 1 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v 
platném znění tak, aby byly zohledněny 
stanovené imisní limity pro ochranu 
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ekosystémů a vegetace. 
Zároveň v této souvislosti upozorňujeme, že 
vliv konkrétních zdrojů na dané území (lesní 
porost) lze prokazatelně určit pouze 
zpracováním rozptylové studie. 
V příloze k tomuto připomínkovému listu pro 
informaci uvádíme grafy vývoje emisí 
jednotlivých znečišťujících látek od roku 1990 
do roku 2016, na kterých je patrný významný 
pokles především po roce 1999. V průběhu 
devadesátých let došlo k zásadnímu poklesu 
emisí všech základních znečišťujících látek 
vlivem zpřísnění právních předpisů a následné 
realizaci opatření na ochranu ovzduší jako je 
odsiřování, denitrifikace, odprášení 
významných zdrojů a záměna paliv. 
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Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 

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. 
Po stránce materiální: 
Odůvodnění návrhu novely vyhlášky uvádí, že se 
jedná o konkrétní reakci na požadavky uvedené v 
„Závěrech a doporučeních Koordinační rady 
k realizaci Národního lesnického programu II“ 
z počátku roku 2013. Cílem novely vyhlášky je 
odstranění současných nedostatků v existující 
právní úpravě a přispění ke spravedlivějšímu a 
přesnějšímu stanovení výše náhrady za skutečně 
vzniklé škody způsobené vlastníkům lesa. Tím by 
také mělo dojít k naplnění doporučení Koordinační 
rady vyplývající z implementace Národního 
lesnického programu II, co se týče škod 
způsobených zvěří na lesních porostech, tj. že 
výsledkem výpočtu má být skutečná výše újmy 
nebo škody. 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Na vědomí. 
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Předmětná problematika není právem EU 
regulována. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K předloženému materiálu neuplatňujeme 
z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné 
připomínky. 
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu 
České republiky implementováno právo EU a 
návrh není s právem EU v rozporu. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  
Český statistický úřad Bez připomínek.  
Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

A. Zásadní obecné připomínky 
k předkládanému materiálu 

1. Vyhláška č. 55/1999 Sb. je vydána na základě 
zmocnění uvedeného v § 21 odst. 4 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Toto zmocnění je zcela 
zastaralé a neodpovídá dnešním požadavkům 
na obsah a formu zákonného zmocnění na 
vydání prováděcího předpisu. 
Odůvodnění: Pokud se podle vyhlášky č. 
55/1999 Sb. postupuje např. při výpočtu výše 

Vysvětleno. 
Hospodářská komora ČR souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 
Novela vyhlášky respektuje zmocňovací ustanovení lesního 
zákona a nemůže jako podzákonný předpis obsah a formu 
tohoto zmocnění změnit. 
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škody na lesích způsobené imisemi, je 
zapotřebí, aby vyhláška byla v souladu 
s občanským zákoníkem, který upravuje 
odpovědnost za škody a instituty s tím spojené. 
Zejména nelze konstruovat vznik škody, aniž by 
se vycházelo ze skutečnosti zjištěné v terénu. 

2. Požadujeme návrh novely vyhlášky přepracovat 
a doplnit o úpravu způsobu výpočtu výše škody 
na lesích způsobené imisemi. Tato úprava má 
reagovat na výtky obsažené ve stížnosti 
Českého svazu zaměstnavatelů v energetice 
vedenému Kanceláří veřejného ochránce práv 
pod č. j. VOP 1187/2017, ke které se následně 
připojili další stěžovatelé. Rovněž má reagovat 
na dopis zástupce veřejné ochránkyně práv 
zaslaný Ministerstvu zemědělství v rámci 
projednávání zmíněné stížnosti. 
Odůvodnění: Z dopisu zástupce veřejné 
ochránkyně práv JUDr. Stanislava Křečka 
zaslaného účastníkům jednání citujeme: 
„Nejprve si dovolím stručně shrnout, že na 
jednání, které se uskutečnilo dne 4. 10. 2017 v 
sídle Kanceláře veřejného ochránce práv, jeho 
účastníci diskutovali převážně o aktuálnosti 
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem 
ohrožení lesů pod vlivem imisí, a o vyhlášce č. 
55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy 
nebo škody způsobené na lesích. Dospěli 
přitom k závěru, že současná vyhláška č. 
78/1996 Sb. je již překonaná, neboť vycházela 
především z dynamiky zhoršování zdravotního 
stavu lesních porostů vlivem imisí, přičemž v 
současnosti může mít zdravotní stav lesů i jiné 

Vysvětleno. 
Hospodářská komora ČR souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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příčiny. Z jednání také vyplynulo, že 
Ministerstvo zemědělství již v současnosti 
připravuje změnu vyhlášky č. 55/1999 Sb.  
V návaznosti na výše uvedené se v tuto chvíli 
obracím na Ministerstvo zemědělství se žádostí  
o vyjádření, v jakém časovém horizontu se 
předpokládá novelizace vyhlášek č. 78/1996 Sb. 
a č. 55/1999 Sb. Zároveň Ministerstvo 
zemědělství žádám i o sdělení alespoň 
rámcových informací, v jakém směru se mají 
dané vyhlášky měnit, tj. především na jakém 
principu bude založena vyhláška č. 78/1996 Sb. 
a v čem budou spočívat změny vyhlášky č. 
55/1999 Sb. a zda bude odkazovat při výpočtu 
škod na vyhlášku č. 78/1996 Sb.“ 
Předložená novela vyhlášky č. 55/1999 Sb. 
vůbec nereaguje na výtky Veřejného ochránce 
práv, které byly ze strany předkladatele 
vyhlášky uznány. I z hlediska hospodárnosti 
legislativního procesu je na místě spojit nyní 
předloženou novelu s úpravami požadovanými 
Veřejným ochráncem práv. Jsme přesvědčeni, 
že při úpravách navržených v níže 
uvedených připomínkách bude do značné míry 
problém vyřešen. 

3. Požadujeme upravit vyhlášku tak, aby 
výsledkem výpočtu byla skutečná výše škod a 
zároveň byla stanovena hranice, do které se 
poškození stromů toleruje.  
Odůvodnění: V odůvodnění k vyhlášce je 
uvedeno, že návrh novely vyhlášky je konkrétní 
reakcí na požadavky uvedené v „Závěrech a 
doporučeních Koordinační rady k realizaci 

Vysvětleno. 
Hospodářská komora ČR souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
 
Aktualizací hodnot používaných pro výpočet škodní 
vyhláškou dojde k výraznému přiblížení dosahovaných 
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Národního lesnického programu II“. V tomto 
materiálu se v kapitole KA1 – Zvýšit 
ekonomickou životaschopnost a 
konkurenceschopnost trvale udržitelného 
obhospodařování lesů píše: 
„Urychleně připravit novelu vyhlášky č. 55/1999 
Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích tak, aby výsledkem 
výpočtu byla skutečná výše škod a zároveň byla 
stanovena hranice, do které se poškození 
stromů toleruje.“ 
Návrh novely vyhlášky není s tímto závěrem 
v souladu, protože nestanoví minimální hranici, 
do které se poškození stromů toleruje ani 
nepřinesla potřebnou úpravu ve výpočtu, jehož 
výsledkem by byla skutečná výše škod. 

výsledků ke skutečné výši škody. Vyhláškou zároveň nelze 
stanovit hranici, do které se poškození stromů toleruje 
(jednalo by se o nesoulad ke zmocňovacímu ustanovení 
lesního zákona, navíc požadovaná hranice tolerance je např. 
v případě škod způsobovaných zvěří stanovena již 
mysliveckým zákonem (konkrétně § 54 odst. 2 zákona č. 
449/2001 Sb.). 

4. Požadujeme provázat způsob výpočtu výše 
škody na lesích způsobené imisemi se 
zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 
předpisy k tomuto zákonu. 
Odůvodnění: Na prvním místě je nutné, aby 
vyhláška přesně stanovila, působením jakých 
konkrétních znečišťujících látek vzniká škoda 
na lesích. Z přílohy č. 1 k zákonu o ochraně 
ovzduší vyplývá, že v úvahu přichází oxid 
siřičitý, oxidy dusíku a troposférický ozon, 
protože u těchto látek jsou stanovené imisí 
limity pro ochranu ekosystémů a vegetace – 
oxid siřičitý a oxidy dusíku (bod 2) a 
troposférický ozon (bod 4). Pokud nejsou imisní 
limity stanovené u výše uvedených látek 
překračovány, nelze požadovat žádnou škodu 

Hospodářská komora ČR souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO.  
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na lesích způsobenou imisemi. Pokud jsou 
imisní limity překračovány, je nutné, aby škoda 
byla stanovena vždy s ohledem na konkrétní 
poškození konkrétního porostu konkrétní 
znečišťující látkou, aby byl postup jejího 
stanovení přezkoumatelný. 

5. Požadujeme zrušit § 10 vyhlášky a odkazy na 
škodu ze snížení produkce lesního porostu. 
Odůvodnění: Není přijatelné, aby vlastníci lesů 
vypočítávali škodu ze snížení produkce lesního 
porostu v důsledku záměny dřevin, pokud není 
cílová skladba dřevin pro jednotlivé oblasti 
závazně stanovena a není ani možné 
přesvědčivě určit, jaká skladba je s ohledem na 
změnu klimatu optimální. Cílová skladba dřevin 
se mění podle stavu vědeckého poznání a není 
proto možné vyhláškou stanovit výpočet této 
škody. V praxi např. podnik Lesy ČR požaduje 
po třetích stranách náhradu škody ze snížení 
produkce lesního porostu, která plyne 
z vlastního chybného rozhodnutí měnit skladbu 
dřevin v minulosti. Dále platí, že uvedená 
škoda, pokud vůbec vznikla, pak jednorázově 
v minulosti, kdy došlo ke změně skladby dřevin 
a její vyčíslování je v současné době zcela 
irelevantní, protože nijak nesouvisí s emisemi 
znečišťujících látek vypouštěnými do ovzduší. 

Vypořádáno úpravou návrhu novely vyhlášky. 
 
V § 10 se doplňuje odst. 3: „Škoda ze snížení produkce 
lesního porostu se neuplatňuje v případě, že ke snížení 
produkce lesního porostu došlo v důsledku záměny dřevin 
vyvolané působením imisí.“. 
 
Vysvětleno. 
 
V případě stanovení cílové nebo náhradní dřeviny se nejedná 
o svévoli vlastníka lesa. Náhradní porosty jsou obecně 
známým a používaným lesnických odborným pojmem a jsou 
pro podmínky konkrétního území lesů odsouhlaseny ve státní 
správou lesů (krajskými úřady) schválených lesních 
hospodářských plánech (LHP), konkrétně v rámcových 
směrnicích hospodaření a zde uvedená druhová skladba je 
pro vlastníky lesů ve spojení s ustanovením § 31 odst. 1 
lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 83/1996 Sb. a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., závazná z hlediska cílových (základních a melioračních 
a zpevňujících) dřevin. 
Změna skladby dřevin, tedy založení náhradních porostů 
v minulosti, byla vynucená v důsledku působení imisí, tedy 
v důsledku vnějších vlivů. Není žádných pochyb o tom, že 
škoda z vynucené záměny dřevin vlastníkovi lesa vzniká a 
jedná se pouze o to, zdali se vzniklá škoda bude počítat jako 
jednorázová či roční škoda. Škoda vznikla v minulosti, ale 
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hospodářské škody se pro vlastníky lesů přesouvají do 
budoucnosti. Pokud se škoda neuhradí jednorázově hned 
v době svého vzniku, pak se jako roční škoda ze ztráty 
produkce musí uplatňovat po celou dobu existence 
náhradních porostů a nemá žádnou přímou souvislost se 
snížením imisního zatížení.   

B. Zásadní konkrétní připomínka 
k předkládanému materiálu 
1. Požadujeme přílohu č. 7 nahradit 
následujícím zněním: 
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. 
Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení 
přírůstu lesního porostu v důsledku imisí 
v případě, že imisní limity stanovené pro 
ochranu ekosystémů a vegetace podle jiného 
právního předpisux) pro znečišťující látky 
nejsou překročeny, se stanoví ve výši 1,00.  
Pokud jsou imisní limity stanovené pro ochranu 
ekosystémů a vegetace podle jiného právního 
předpisux) pro znečišťující látky v určité oblasti 
překročeny, stanoví se koeficient K1 pro 
jednotlivé znečišťující látky uvedené 
v tabulkách A. až C. v rozlišení podle 
skutečného stavu stupňů poškození lesního 
porostu danou znečišťující látkou. 

A. Koeficient K1 pro oxid siřičitý 
Stupeň 
poškození 

I II IIIa   

K1 0,95 0,85 0,65   
 
B. Koeficient K1 pro oxidy dusíku 
Stupeň I II IIIa   

Hospodářská komora ČR souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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poškození 
K1 0,95 0,85 0,65 0,45 0,25 

 
C. Koficient K1 pro troposférický ozon 
Stupeň 
poškození 

I II IIIa   

K1 0,95 0,85 0,65   
x) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
 
 
 
 
 
 

Odůvodnění: 
Příloha vyhlášky č. 7 je v současné podobě 
neaplikovatelná, protože vůbec nestanoví, na jaké 
imise se vztahuje. S ohledem na skutečnost, že 
příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanoví 
imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace pro 
oxid siřičitý, oxidy dusíku a troposférický ozón, by 
se příloha č. 7 měla vztahovat na tyto polutanty, 
pro které by měl být stanoven také postup vyčíslení 
škody. 
Vyčíslení škody by mělo vycházet z konkrétních 
poznatků z terénu a nelze ho paušálně vztahovat 
k pásmům ohrožení imisemi tím spíše, že tato 
pásma již dnes s ohledem na zásadní snížení 
emisí jednotlivých znečišťujících látek naprosto 
neodpovídají realitě, jak bylo konstatováno i 
zástupci Ministerstva zemědělství na jednání u 
zástupce Veřejné ochránkyně práv JUDr. Křečka 
dne 4. 10. 2017.  
Je třeba vycházet z toho, že skutečná škoda na 
porostu nemůže být nijak závislá na administrativně 
stanoveném pásmu ohrožení imisemi a není 
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důvod, aby pro stejné skutečné poškození byl 
v jiném pásmu ohrožení stanoven jiný koeficient 
K1. Protože má být koeficient K1 stanoven na 
základě zjištění skutečného stavu, tj. skutečné 
škody, není žádný důvod odkazovat na imisní 
pásma stanovená vyhláškou č. 78/1996 Sb., která 
jsou v tomto směru irelevantní. Konkrétní výše 
koeficientu K1 v tabulkách A. až C. navrhujeme 
stanovit na základě údaje pro pásmo ohrožení C. 
C. Zásadní připomínky k odůvodnění 
vyhlášky 
1. Požadujeme v rámci písm. e) odůvodnění 
vyhlášky provést vyhodnocení finančního a 
hospodářského dopadu změny výpočtu škod na 
lesích na průmyslové podniky produkující emise 
znečišťujících látek. 
Odůvodnění: Podle písm. e) odůvodnění vyhlášky 
má být vyhodnocen mimo jiné předpokládaný 
finanční dopad na podnikatelské prostředí České 
republiky. Vzhledem k tomu, že státní podnik Lesy 
České republiky využívá vyhlášku č. 55/1999 Sb. 
k uplatňování náhrady škod na lesích na některých 
průmyslových původcích emisí znečišťujících látek 
v České republice, je zapotřebí vyhodnotit dopady 
změny vyhlášky na tyto podnikatelské subjekty, což 
překladatel neprovedl. 

Hospodářská komora ČR souhlasí se způsobem 
vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 

2. Navrhujeme upravit členění Odůvodnění, 
které je značně zmatečné a nelogické. 
Odůvodnění: 
Opakuje se označení některých částí stejnými 
písmeny např. 3x písmena a) a b), pod písmenem 
e) jsou části textu patřící k tomuto písmenu 

Akceptováno. 
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označeny písmeny a) a b) apod. 
 D. Zásadní připomínka k závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace podle obecných 
zásad – RIA 
Požadujeme v bodě 1.4 Identifikace dotčených 
subjektů doplnit ty subjekty, které změnou 
vyhlášky budou postiženy nejvíce, tj. investoři 
veřejné technické infrastruktury (energetické, 
dopravní, …) a jejichž uvedení v daném bodě 
absentuje. Požadujeme vyčíslení negativních 
dopadů novely vyhlášky na tyto subjekty, které 
v RIA zcela absentuje. 
Odůvodnění: V textu je sice uvedena věta: 
„Navýšení náhrady škody oproti současné 
právní úpravě u těchto subjektů je popsáno 
v úvodu kapitoly „3.1.1. Náklady – Úroveň 
navýšení výše škod oproti současné právní 
úpravě“, ale předložená RIA tuto kapitolu vůbec 
neobsahuje. 
Zejména z pohledu energetických společností 
zajišťujících přenos a distribuci elektrické 
energie nebo přepravu a distribuci plynu je toto 
důležité, neboť se tím navýší cena stavby a tím 
i odpisy, které se promítnou do navýšení 
regulovaných složek cen jak plynu, tak i 
elektrické energie. Proto požadujeme 
dopracování RIA a projednání dopadů s těmito 
dotčenými subjekty. 

Akceptováno. 
Do Závěrečné zprávy bylo doplněno v bodě 1.4. „Investoři 
veřejné technické infrastruktury“. 
 
V Odůvodnění i Závěrečné zprávě dojde k přečíslování 
některých kapitol - viz vypořádání připomínek MF. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Škody působené na lesích z důvodu výstavby a provozu 
technické infrastruktury se pohybují v jednotkách milionů 
korun za celé národní hospodářství, předpokládáme velmi 
nevýrazné navýšení cen staveb, odpisů a žádný dopad na 
ceny energií. 
 

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  
Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 1. K bodu 2, který novelizuje § 1 odst. 3:   Akceptováno. 
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jadernou bezpečnost 
 

V tomto bodu v části, která zní: „materiálu7), na 
vyrobených sortimentech“, doporučujeme 
nahradit čárku spojkou „a“. Toto doporučujeme 
z hlediska větné skladby a srozumitelnosti. 
Rovněž toto doporučované řešení spíše vyhoví 
čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, který 
stanoví pravidla pro vytváření kumulativních 
výčtů a počítá s touto spojkou mezi posledními 
možnostmi v rámci výčtu. 

2. K bodu 9, který novelizuje § 13:  
Toto ustanovení nahrazuje v § 13 i jeho 
nadpisu slova „dřevní hmoty“ za „dříví“. To však 
vede k tomu, že slovo dříví nesedí do 
novelizovaného ustanovení § 13, které 
vysvětluje, co se myslím symbolem Aa. 
Navrhované znění tak zní: „hodnota mýtní 
výtěže odcizené dříví vypočtená způsobem 
uvedeným v § 8 odst. 1.“ Doporučujeme tedy 
tuto část přeformulovat následovně: „hodnota 
mýtní výtěže odcizeného dříví vypočtená 
způsobem uvedeným v § 8 odst. 1.“. 

Akceptováno. 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 
  

Shrnutí hlavních dopadů předloženého 
materiálu 
Svaz průmysl a dopravy vnímá problematiku 
náhrady škod způsobených imisemi za zásadní 
téma. Konstatujeme, že vyhláška č. 55/1999 Sb. 
vyvolává po celou dobu své platnosti závažné 
interpretační obtíže. Důvodem je skutečnost, že 
vyhláška v rozporu s právním řádem ČR 
podstatně rozšiřuje občanskoprávní pojem 
škody. Z toho důvodu byla ostatně napadena 
ústavní stížností, ke které se připojil rovněž 

Vysvětleno. 
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
Vyhláška č. 55/1999 Sb. v rámci zákonného zmocnění (§ 21 
odst. 4 lesního zákona) pouze stanoví způsob výpočtu výše 
újmy nebo škody, které vznikají na lesních pozemcích a na 
lesních porostech. Tím samozřejmě nerozšiřuje, ani nemůže 
rozšiřovat občanskoprávní pojem škody.  
K soudním sporům, pokud k nim už dochází, dochází proto, 
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Svaz průmyslu a dopravy ČR, dále například 
Svaz chemického průmyslu ČR, řada dalších 
individuálních členů Svazu průmyslu a rovněž další 
nečlenské subjekty. Kromě toho vyhláška obsahuje 
celou řadu vágních pojmů, neúplných definic a 
konstrukcí, které obchází ostatní právní předpisy 
tvořící součásti právního řádu ČR. V důsledku 
těchto skutečností dochází buď k rozsáhlým a 
trvalým soudním sporům, nebo, v případě že dojde 
na základě vyhlášky k úhradě požadovaného 
plnění, vzniká na straně „poškozeného“ 
bezdůvodné obohacení a vyloučit nelze ani jiné, 
závažnější důsledky protiprávního stavu 
založeného níže specifikovanými vadami cit. 
předpisu.  

že neexistuje žádný právní předpis, resp. odborně 
aprobovaný postup, promítnutý do nějakého právního 
předpisu, podle něhož by bylo možno co nejpřesněji 
(nejobjektivněji) určit podíl odpovědnosti jednotlivých původců 
imisí na škodách působených imisemi na lesních porostech.   
 
 

Obecná zásadní připomínka 
Vyhláška vytvořila stav, kdy vlastníci lesních 
porostů jsou určitou privilegovanou vrstvou 
poškozených – na rozdíl od ostatních totiž mohou 
vyčíslit škodu výhradně podle vlastní interní 
evidence, nehledě na skutečnou existenci škody v 
porostu, aniž by měli povinnost předložit jediný 
důkaz o skutečné škodě. V zcela absurdních 
případech škody ze snížení produkce lesního 
porostu mohou dokonce vlastníci lesa požadovat 
škodu vzniklou z jejich jednostranného rozhodnutí 
změnit cílovou dřevinu!  Vyhláška kromě toho nijak 
nebrání poškozenému v uplatnění více druhů škod 
najednou na témže porostu, ani neurčuje vlastníku 
lesního porostu, aby škody sanované z dotačních 
programů Evropské unie, případně z vnitrostátních 
dotačních prostředků jako škody neuplatňoval 
(čímž je vyhláška v přímém rozporu s rozhodovací 

Vysvětleno. 
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
S touto dikcí nelze souhlasit. Vyhláška tím, že stanoví způsob 
výpočtu výše újmy nebo škody na lesích, z vlastníků lesa 
žádnou „privilegovanou vrstvu poškozených“ nečiní.  
V případě škody ze zničení lesního porostu nebo z krádeže 
dřevní hmoty na pni je výchozí hodnota zjištěna podle 
obecného oceňovacího předpisu (zákon č. 151/1997 Sb.) a 
ne podle nějaké „vlastní interní evidence“ vlastníka lesa. 
Argumentovat absurdními případy je zcela zjevně účelové a 
nesmyslné, stejně jako úvahy o tom, že poškozený uplatní 
nejednou více druhů škod na témže porostu. Mimoto není a 
nemůže být účelem vyhlášky takovým absurdním postupům 
zabránit. 
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praxí Nejvyššího soudu ČR). 
Vyhláška nijak nevysvětluje smysl a způsob vzniku 
jednotlivých druhů škod, mohla by tak teoreticky 
plnit svůj původní účel – tj. být prostředkem interní 
evidence lesního hospodáře. Pakliže by však měla 
být skutečným podkladem pro zásah do 
majetkových práv soukromoprávních subjektů, 
musela by nezbytně vytvořit systém respektující 
právní úpravu náhrady škody podle občanského 
zákoníku.  
Pokud má být škoda na základě vyhlášky 
přezkoumatelná, je nezbytné, aby odstranila vágní 
pojmy, blíže stanovila povinnosti poškozeného při 
uplatnění škody a aby terminologicky navazovala 
na ostatní právní předpisy. Zákon o ochraně 
ovzduší, resp. jeho prováděcí předpisy vytváří 
systém finančních kompenzací za znečištění 
ovzduší. Kromě jiného stanovuje i imisní limity pro 
ochranu ekosystémů včetně těch lesních. Vyhláška 
by proto měla na uvedený systém především 
navázat, což nečiní. 
Pokud se autor vyhlášky rozhodl obejít právní 
úpravu ochrany ovzduší, a vytvořit druhý, nezávislý 
systém, zakládá tak fakticky dvojí kompenzaci téže 
externality. I kdyby bylo takové řešení právně 
možné, nemělo by pracovat s neurčitými pojmy 
(např. imise by měla vyhláška rozdělit na různé 
druhy škodlivin a stanovit symptomy a systém, 
podle kterých příslušný lesní hospodář škodu 
rozpozná, a to v členění např. na SO2, NOx, 
amoniak, ozon, těžké kovy apod., stanovit 
povinnost provést fotodokumentaci škody, 
přezkoumatelné šetření v terénu atp.).  

Účelem – a to i původním - vyhlášky je stanovit způsob 
výpočtu výše újmy nebo škody na lesích, a ne vysvětlovat 
smysl a způsob vzniku jednotlivých druhů škod, nebo „být 
prostředkem interní evidence“! 
Vyhláška o způsobu výpočtu výše škody nemůže stanovit 
blíže nespecifikované „povinnosti poškozeného při uplatnění 
škody“, stanoví je obecná právní úprava (občanský zákoník).   
Vyhláška jako specifický resortní předpis lesního 
hospodářství nemůže beze zbytku navazovat na „ostatní 
právní předpisy“ jiných resortů, např. na zákon č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší.  
Vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy nebo škody na 
lesích obecně, tedy nejen škody způsobené imisemi. S právní 
úpravou ochrany ovzduší nijak nesouvisí, ani ji neobchází.  
 
 
Dále vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO úpravou 
návrhu novely vyhlášky. 
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V souladu s právní úpravou náhrady škody v 
občanském zákoníku vyhláška měla a mohla 
stanovit způsob, kterým by lesní hospodář odečetl 
od požadovaných škod následky případného 
vlastního škodlivého jednání. Vyhláška však 
vychází z hypotézy, že jakákoliv škoda nezbytně 
vždy pochází z vnějších okolností, obvykle z „imisí“. 
Pokud má být cílem vyhlášky vytvořit alternativní 
definici toho, co je škodou a rozšířit tak definici 
újmy/škody v občanském zákoníku (což samo o 
sobě je vysoce sporné, protiústavní) pak musí 
stanovit přesné podmínky vzniku škody, porušení 
právní povinnosti a příčinné souvislosti. S ohledem 
na neústavnost rozšiřování definice toho, co je 
škodou, by však tvůrce mohl riziko neústavnosti 
vyřešit tím, že označí vyhlášku za jakýsi návod pro 
lesní hospodáře, jak vést interní evidenci za 
účelem přesného přehledu o obhospodařovaném 
majetku. V tomto kontextu však nemůže být 
„škoda“ ze snížení přírůstu ani „škoda“ ze snížení 
kvality lesního porostu označována za škodu, 
neboť se o škodu v občanskoprávním smyslu 
nejedná a pojem je tak matoucí jak pro lesní 
hospodáře, tak pro státní orgány. Uvedené pojmy 
by měly být označeny jednoduše jako „snížení 
přírůstu“ a „snížení kvality lesního porostu“. 
Vyhláška ve znění novely kromě toho zcela 
ignoruje existenci imisních limitů na ochranu 
vegetace. V České republice přitom existuje 
komplexní právní úprava řešící emisní/imisní 
problematiku (vycházející ze zák. č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší) a na jejím základě sofistikovaný 
systém sledování jak emisí, tak imisí celé řady 
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škodlivin, přičemž jsou, v souladu s právem 
Evropské unie, stanoveny pro jednotlivé takové 
škodliviny imisní limity na ochranu vegetace (tzv. 
Imisní monitoring prováděný Ministerstvem 
životního prostředí). Cílem tohoto systému je 
přitom mimo jiné vytvořit předpoklady pro 
regeneraci složek životního prostředí postižených v 
důsledku znečištění ovzduší. Jinými slovy vytvořit 
systém, který by novela vyhlášky patrně měla a 
mohla vytvořit, již dávno existuje a to, že novela 
vyhlášky č. 55/1999 Sb. zákon o ochraně ovzduší 
zcela obchází lze označit za zásadní chybu. 
Pokud jde o občanský zákoník, pak vyhláška zcela 
ignoruje zásady stanovené pro náhradu škody, tj. 
zjištění vzniku škody, škodné události a příčinné 
souvislosti mezi nimi. V kombinaci s vágními pojmy 
(„imise“…) tak umožňuje ničím neomezené 
bezdůvodné obohacování vlastníků lesních porostů 
na úkor soukromých subjektů. 
Kromě toho bez aktualizace pásem ohrožení 
imisemi, resp. bez úpravy vyhlášky č. 78/1996 Sb. 
budou výsledky vyčíslení výše škody podle 
vyhlášky č. 55/1999 Sb. vždy pouhou fikcí bez 
jakéhokoliv vztahu k objektivní realitě. Do okamžiku 
aktualizace pásem ohrožení imisemi podle 
skutečnosti tak nelze „škodu“ podle vyhlášky č. 
55/1999 Sb., pokud je o škodu imisní, vyčíslit 
vůbec. Takové přechodné ustanovení by novela 
měla nezbytně obsahovat. 
Příklad interpretačních obtíží 
Při zadání jednoduchého modelového případu 
vyhláška okamžitě selže, a to u všech druhů škod, 
modelově uvádíme:  
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„§ 7 Škoda z předčasného smýcení lesního 
porostu se   jednorázově  vypočte podle vzorce:  
                         S5   =   Hlpa   .   Mn/100, 
kde  
S5    =    škoda z předčasného smýcení lesního 

porostu, 
Hlpa  =   hodnota lesního porostu v roce 

předčasného smýcení lesního porostu, 
Mn    =   procento mýtní nezralosti, jehož hodnota 

se zjistí podle přílohy č. 5.“ 
Co když bude předčasně smýcen porost, ze 
kterého se současně účtuje škoda ze snížení 
přírůstu? Kdo rozhodne o předčasném smýcení? 
Co je to předčasné smýcení? Jak poškozený 
pozná, že důvodem poškození byly imise? Které 
konkrétní imise způsobily škodu a jaký byl jejich 
podíl vůči ostatním škodlivým vlivům? Jakou 
dokumentaci poškození o smýcení je třeba pořídit? 
Bude přezkoumatelná? Půjde o veřejné údaje? Ani 
na jednu z výše uvedených otázek nedává 
vyhláška odpověď a to přesto, že je evidentním 
cílem jejího tvůrce vytvořit podklad pro vyčíslení 
škody bez dalšího. Výše uvedené opět v rozporu 
s občanskoprávní úpravou neodůvodněně rozšiřuje 
práva poškozeného oproti právům ostatních 
subjektů a vytváří prostor pro rozsáhlé bezdůvodné 
obohacení. Vzorec počítá výhradně s interní 
evidencí poškozeného, což je i vzhledem k 
nedávným zjištěním o zásadních chybách lesních 
hospodářských plánů největšího lesního správce v 
ČR neakceptovatelné.  
Příklady protiústavního rozšíření definice škody 
„§ 9 Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu“ 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
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Vyhláška nevysvětluje základní pojmy, což platí i 
pro výše uvedené ustanovení. Vytváří tak rozsáhlý 
prostor pro bezdůvodné obohacení poškozeného. 
Snížení přírůstu tak, jak jej definuje vyhláška, 
kromě toho nenaplňuje definici škody v 
občanskoprávním smyslu. Podstatou cit. 
ustanovení je totiž vyčíslení „škody“ za meziroční 
„zbrždění“ rychlosti přírůstu určitého stromu. 
Snížením přírůstu např. v 20 roce života smrku 
však škoda v občanskoprávním smyslu nevznikne, 
ani z definice vzniknout nemůže zejména v 
případě, kdy je vysoce pravděpodobné, že se 
průměrný přírůst např. v následujícím roce naopak 
zvýší. Skutečná škoda totiž ve smyslu 
občanskoprávní definice škody vzniká teprve v 
okamžiku, kdy (čistě teoreticky) výlučným vlivem 
imisí bude mít určitý porost, resp. konkrétní strom v 
době prodeje konkrétního stromu výrazně horší 
ekonomické parametry.  
V rámci šetření Veřejného ochránce práv bylo 
zjištěno, že vyhláška č. 78/1996 Sb., resp. samo 
stanovení pásem ohrožení imisemi má zásadní 
faktické a právní vady. Do okamžiku odstranění 
tohoto protiprávního stavu, který má přímý dopad 
do práv a povinností soukromoprávních subjektů 
nepodřízených MZE, by proto byla protiústavní 
aplikace přílohy č. 7 se stanovením koeficientů K1 
pro stanovení výše škody ze snížení přírůstu. 
Vyhláška č. 78/1996, bez níž nelze stanovit 
koeficient K1, totiž počítá kromě toho výhradně s 
chřadnutím lesních porostů – přestože ve 
skutečnosti rozsáhlé lesní porosty regenerují, 
pásma ohrožení imisemi nebyla třicet let 

 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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aktualizována.  
Novela by měla § 9 buď zrušit, nebo jej označit za 
prostředek, jak stanovit jev „snížení přírůstu“ pouze 
pro účely interní evidence lesního hospodáře. 
„§ 10 Škoda ze snížení produkce lesního 
porostu 
(1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v 
důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorce: 
…“ 
Vyhláška nevysvětluje základní pojmy, což platí i 
pro výše uvedené ustanovení. Vytváří tak rozsáhlý 
prostor pro bezdůvodné obohacení poškozeného. 
Kromě jiného vyhláška neuvádí, jakým způsobem 
může být stanovena cílová, resp. náhradní dřevina 
ani okamžik, ve kterém dojde ke zjištění výše 
škody. Cílovou i náhradní dřevinu pak v praxi 
stanoví samostatně poškozený, a to na základě 
vlastního rozhodnutí. Uvedené ustanovení tak 
vytváří pro potenciálně poškozeného možnost bez 
jakéhokoliv omezení svým jednostranným 
rozhodnutím a nehledě na skutečný stav porostu 
rozhodnout o změně skladby dřevin a přenést s tím 
související náklady na třetí subjekty – např. údajné 
emitenty. Stejně jako u snížení přírůstu, škoda 
může být (za předpokladu, že by byly naplněny 
ostatní znaky škody ve smyslu občanskoprávní 
definice) až v okamžiku prodeje dřeva.  
V daném případě tedy nelze hovořit o škodě, 
naopak uvedené ustanovení je v rozporu s platnou 
právní úpravou náhrady škody v občanském 
zákoníku a představuje ničím neodůvodněné 
zvýhodnění poškozeného proti ostatním skupinám 
poškozených. 
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Novela by měla § 10 buď zrušit, nebo jej označit za 
prostředek, jak stanovit jev „snížení produkce“ 
pouze pro účely interní evidence lesního 
hospodáře. 
Zásadní připomínky k jednotlivým ustanovením 
návrhu vyhlášky 
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že 
vyhláška v současném znění, i ve znění novely 
nesplňuje ani základní požadavky kladené na 
podzákonný právní předpis.  
Charakter vyhlášky by měl být změněn, a to jako 
pokynu lesnímu hospodáři, jak vést interní evidenci 
s výslovným upozorněním, že škodu vůči třetím 
subjektům, pokud jde o škody „imisní“ je nezbytné 
uplatnit podle právní úpravy náhrady škody v 
občanském zákoníku.  
Veškerá ustanovení vyhlášky, která rozšiřují 
občanskoprávní definici náhrady škody, by měla 
být zrušena, resp. změněna. To se týká zejména 
výše uvedených ustanovení vyhlášky (§ 9, 10 a 
11). 

 

1. K § 1 odst. 1 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme nahradit text 
úvodní části ustanovení takto:  
„V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Tato 
vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy 
nebo škody (dále jen "škoda") výhradně pro 
účely interní evidence poškozeného, které 
vznikají“. 

§ 1 
Předmět úpravy 

(1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu 

Vysvětleno. 
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
Podle zákonného zmocnění a v jeho mezích má vyhláška 
stanovit způsob výpočtu výše újmy nebo škody ne lesích. 
Není smyslem, účelem ani cílem vyhlášky zabývat se 
„zásadami stanovenými pro náhradu škody“, příčinnými 
souvislostmi apod.   
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výše újmy nebo škody (dále jen "škoda") 
výhradně pro účely interní evidence 
poškozeného, které vznikají. 
Odůvodnění:  
Jak je popsáno výše u obecné připomínky, pokud 
jde o občanský zákoník, pak vyhláška zcela 
ignoruje zásady stanovené pro náhradu škody, tj. 
zjištění vzniku škody, škodné události a příčinné 
souvislosti mezi nimi. V kombinaci s vágními pojmy 
(„imise“…) tak umožňuje ničím neomezené 
bezdůvodné obohacování vlastníků lesních porostů 
na úkor soukromých subjektů. V souladu s právní 
úpravou náhrady škody v občanském zákoníku 
vyhláška měla a mohla stanovit způsob, kterým by 
lesní hospodář odečetl od požadovaných škod 
následky případného vlastního škodlivého jednání. 
Vyhláška však vychází z hypotézy, že jakákoliv 
škoda nezbytně vždy pochází z vnějších okolností, 
obvykle z „imisí“. Pokud má být cílem vyhlášky 
vytvořit alternativní definici toho, co je škodou a 
rozšířit tak definici újmy/škody v občanském 
zákoníku (což samo o sobě je vysoce sporné, 
protiústavní) pak musí stanovit přesné podmínky 
vzniku škody, porušení právní povinnosti a příčinné 
souvislosti. S ohledem na neústavnost rozšiřování 
definice toho, co je škodou, by však tvůrce mohl 
riziko neústavnosti vyřešit tím, že označí vyhlášku 
za jakýsi návod pro lesní hospodáře, jak vést 
interní evidenci za účelem přesného přehledu o 
obhospodařovaném majetku. 

Tyto a podobné námitky mají místo v případných sporech o 
náhradu škody, ne však při posuzování návrhu vyhlášky, 
kterou se pouze stanoví způsob výpočtu výše újmy nebo 
škody ne lesích. 
 
Vyhláška žádné „alternativní definice toho, co je škodou“ 
nevytváří, stanoví pouze způsob výpočtu výše škody na 
lesích, když např. snížení přírůstu lesních porostů (např. 
v důsledku působení imisí) je specifickou formou škody/újmy, 
danou specifickým charakterem lesa jako majetku.  
V tomto smyslu nejde o rozšíření definice škody v občanském 
zákoníku. Namítat údajnou neústavnost vyhlášky je účelové a 
nesmyslné. 

2. Připomínka k § 1 odst. 4 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 1 vložit 
nový odstavec 4. 

Vysvětleno. 
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„V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, 
který zní: (4) Náhrada škody vyčíslené podle 
této vyhlášky se řídí občanským zákoníkem, 
veškeré vzorce uvedené v této vyhlášce 
představují pouze pomocné výpočty pro účely 
interní evidence, v případě uplatnění náhrady 
škody postupuje poškozený podle pravidel 
stanovených pro náhradu škody v občanském 
zákoníku.“. 
Odůvodnění: Stejné odůvodnění jako u 
připomínky č. 1.  

Navrhované ustanovení do této vyhlášky nepatří, protože 
1) občanský zákoník stanoví obecné zásady pro náhradu 
škody nebo újmy, od kterých se vyhláška, která stanoví 
pouze způsob výpočtu výše škody nebo újmy na lesích, nijak 
neodchyluje, 
2) jakákoli „interní evidence“ je věcí vlastníka lesa, stejně jako 
jakékoli „pomocné výpočty“, 
3) to, že poškozený postupuje při uplatnění nároku na 
náhradu škody podle občanskoprávních předpisů, není třeba 
deklarovat vyhláškou. 

3. K § 9 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 9 nahradit 
slova „škoda ze snížení přírůstu“ slovy „snížení 
přírůstu“.   
„V § 9 se slova „škoda ze snížení přírůstu 
lesního porostu“ nahrazují slovy „snížení 
přírůstu“ a v odst. 3 se slovo „škoda“ nahrazuje 
slovy „snížení přírůstu“.“. 
 

§ 9 
Škoda ze snížení přírůstu Snížení přírůstu 
lesního porostu  
 
(1) Škoda ze snížení přírůstu Snížení přírůstu pro 
lesní porosty do věku 5 let včetně se vypočte podle 
vzorce 
 
S7.1.1 = Z . (1 - K1), 
 
kde  
S7.1.1   = roční škoda ze snížení přírůstu snížení 

přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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včetně, 
Z     = hodnota ročního přírůstu podle skupin 

dřevin, uvedená v příloze č. 6, 
K1      = koeficient vyjadřující poměr přírůstu 

poškozeného a zdravého lesního porostu. 
  
 (2) Škoda ze snížení přírůstu Snížení 
přírůstu lesního porostu ve věku nad 5 let se 
vypočte podle vzorce 
  
S7.1.2 = (Hlpa+1 - Hlpa) . (1 - K1), 
 
kde 
S7.1.2    = roční snížení přírůstu lesního porostu ve 

věku nad 5 let, 
Hlpa+1 = hodnota nepoškozeného lesního porostu 

v následujícím roce  po  poškození  (bez  
uplatnění  srážek dle stupňů poškození) 
zjištěná podle přílohy č. 1, 

Hlpa    = hodnota nepoškozeného lesního porostu v 
roce poškození (bez uplatnění srážek   dle    
stupňů            poškození) zjištěná podle 
přílohy č. 1, 

K1          = koeficient vyjadřující poměr přírůstu 
poškozeného a zdravého lesního porostu. 

  
 (3) Pro škody snížení přírůstu působené 
imisemi je koeficient K1 uveden podle pásem 
ohrožení5) a stupňů poškození v příloze č. 7. V 
případě výpočtu výše škody pro více lesních 
porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří 
soubory lesních porostů podle skupin lesních 
dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro 
takto vytvořené soubory lesních porostů se 
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aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte 
průměrná bonita, zakmenění, věk apod.  
  
 (4) Škoda ze snížení přírůstu Snížení 
přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří 
nebo hospodářskými zvířaty se vypočte podle 
vzorce  
                    
S7.2 = Z . K2 . Np/N, 
 
kde 
S7.2   =  roční snížení přírůstu lesního porostu v 

důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými 
zvířaty, 

Z   = hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin 
uvedená v příloze č. 6, 

K2    = koeficient vyjadřující míru poškození podle 
stupňů poškození, jehož hodnota se určí 
podle přílohy č. 8, 

Np  = počet poškozených sazenic, maximálně však 
1,3násobek minimálního počtu,6) 

N   = skutečný počet jedinců, maximálně do výše 
1,3násobku minimálního počtu.6) 

 
Odůvodnění: Vyhláška nevysvětluje základní 
pojmy, což platí i pro výše uvedené ustanovení. 
Vytváří tak rozsáhlý prostor pro bezdůvodné 
obohacení poškozeného. Snížení přírůstu tak, jak 
jej definuje vyhláška, kromě toho nenaplňuje 
definici škody v občanskoprávním smyslu. 
Podstatou cit. ustanovení je totiž vyčíslení „škody“ 
za meziroční zbrzdění rychlosti přírůstu určitého 
stromu. Snížením přírůstu např. v 20 roce života 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
Snížení přírůstu lesních porostů (např. v důsledku působení 
imisí) je specifickou formou škody/újmy, danou specifickým 
charakterem lesa jako majetku. 
V tomto smyslu se vyhláška od „definice škody 
v občanskoprávním smyslu“ neodchyluje, protože snížení 
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smrku však škoda v občanskoprávním smyslu 
nevznikne, ani z definice vzniknout nemůže 
zejména v případě, kdy je vysoce pravděpodobné, 
že se průměrný přírůst např. v následujícím roce 
naopak zvýší. Skutečná škoda totiž ve smyslu 
občanskoprávní definice škody vzniká teprve v 
okamžiku, kdy (čistě teoreticky) výlučným vlivem 
imisí bude mít určitý porost, resp. konkrétní strom v 
době prodeje konkrétního stromu výrazně horší 
ekonomické parametry.  
V rámci šetření Veřejného ochránce práv bylo 
zjištěno, že vyhláška č. 78/1996 Sb., resp. samo 
stanovení pásem ohrožení imisemi má zásadní 
faktické a právní vady. Do okamžiku odstranění 
tohoto protiprávního stavu, který má přímý dopad 
do práv a povinností soukromoprávních subjektů 
nepodřízených MZE, by proto byla protiústavní 
aplikace přílohy č. 7 se stanovením koeficientů K1 
pro stanovení výše škody ze snížení přírůstu. 
Vyhláška č. 78/1996, bez níž nelze stanovit 
koeficient K1, totiž počítá kromě toho výhradně 
s chřadnutím lesních porostů – přestože ve 
skutečnosti rozsáhlé lesní porosty regenerují, 
pásma ohrožení imisemi nebyla třicet let 
aktualizována.   
Výpočet dle tohoto ustanovení je prostředek, jak 
stanovit jev „snížení přírůstu“ pouze pro účely 
interní evidence lesního hospodáře. 

přírůstu lesních porostů znamená újmu na jmění (majetku) 
poškozeného vlastníka lesa (§ 2894 odst. 1 občanského 
zákoníku). 
 

4. K bodu 16 – k příloze č. 7 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v bodě 16 
nahradit text názvu přílohy 7 takto: 

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.  
Koeficient K1 pro výpočet snížení přírůstu 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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lesního porostu v důsledku imisí.“. 
 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.  
Koeficient K1 pro výpočet snížení přírůstu 
lesního porostu v důsledku imisí. 
Odůvodnění: Souvisí s připomínkou k § 9. 

 

5. K § 10 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 10 
nahradit slova „škoda ze snížení produkce“ slovy 
„snížení produkce“.   
„V § 10 se slova „škoda ze snížení produkce 
lesního porostu“ nahrazují slovy „snížení 
produkce.“ 
 

§ 10 
Škoda ze snížení produkce Snížení produkce 
lesního porostu  
 
 (1) Škoda ze snížení produkce Snížení 
produkce lesního porostu v důsledku záměny 
dřevin se vypočte podle vzorce 
  
S8 = Hlpu1 / u1 - Hlpu2 / u2, 
 
kde 
S8     = roční škoda ze snížení produkce snížení 

produkce lesního porostu v důsledku 
záměny dřevin, 

Hlpu1 /u1  = hodnota průměrného mýtního přírůstu 
lesního porostu s cílovou skladbou 
dřevin (bez uplatnění  srážek), 

Hlpu2 /u2 = hodnota průměrného mýtního přírůstu 
lesního porostu se současnou 

Vypořádáno úpravou návrhu novely vyhlášky. 
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
V § 10 se doplňuje odst. 3: „Škoda ze snížení produkce 
lesního porostu se neuplatňuje v případě, že ke snížení 
produkce lesního porostu došlo v důsledku záměny dřevin 
vyvolané působením imisí.“ 
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(zaměněnou nebo náhradní) skladbou 
dřevin (bez uplatnění srážek). 

  
 (2) Srážku je možné uplatnit pouze v případě 
lesa nízkého.  
 
Odůvodnění: Vyhláška nevysvětluje základní 
pojmy, což platí i pro výše uvedené ustanovení. 
Vytváří tak rozsáhlý prostor pro bezdůvodné 
obohacení poškozeného. Kromě jiného vyhláška 
neuvádí, jakým způsobem může být stanovena 
cílová, resp. náhradní dřevina ani okamžik, ve 
kterém dojde ke zjištění výše škody. Cílovou 
i náhradní dřevinu pak v praxi stanoví samostatně 
poškozený, a to na základě vlastního rozhodnutí. 
Uvedené ustanovení tak vytváří pro potenciálně 
poškozeného možnost bez jakéhokoliv omezení 
svým jednostranným rozhodnutím a nehledě na 
skutečný stav porostu rozhodnout o změně skladby 
dřevin a přenést s tím související náklady na třetí 
subjekty – např. údajné emitenty. Stejně jako u 
snížení přírůstu, škoda může být (za předpokladu, 
že by byly naplněny ostatní znaky škody ve smyslu 
občanskoprávní definice) až v okamžiku prodeje 
dřeva.  
V daném případě tedy nelze hovořit o škodě, 
naopak uvedené ustanovení je v rozporu s platnou 
právní úpravou náhrady škody v občanském 
zákoníku a představuje ničím neodůvodněné 
zvýhodnění poškozeného proti ostatním skupinám 
poškozených. 
Výpočet dle tohoto ustanovení je prostředek, jak 
stanovit jev „snížení produkce“ pouze pro účely 
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interní evidence lesního hospodáře. 
6. K § 11 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 11 
nahradit slova „škoda ze snížení kvality“ slovy 
„snížení kvality“.   
„V § 11 se slova „škoda ze snížení kvality“ 
nahrazují slovy „snížení kvality“ a v odst. 2 větě 
druhé se slovo „škody“ nahrazuje slovy 
„snížení kvality“.   

§ 11 
 Škoda ze snížení kvality Snížení kvality lesního 
porostu  
 (1) Škoda ze snížení kvality Snížení kvality 
lesního porostu způsobená mechanickým 
poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo 
přibližováním dříví apod. se uplatňuje za obmýtí 
pouze jednou na každém jednotlivém stromě a 
vypočte se podle vzorce 
  
1 
S9.1 = Hlpu . K3  .  ----------------  .  Np /N, 
           1,02n 1,01n 
 
kde 
S9.1    = škoda  ze  snížení  kvality  snížení kvality 

lesního porostu způsobená mechanickým 
poškozením loupáním a  ohryzem zvěří    
nebo přibližováním dříví apod., 

Hlpu   = hodnota lesního  porostu  ve věku u 
zjištěná podle přílohy č. 1 redukovaná 
předpokládaným zakmeněním ve věku u, 

K3       = koeficient uvedený v příloze č. 9, 
n         = obmýtí u mínus věk porostu a v době 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky souhlasí se 
způsobem vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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vzniku škody, 
Np     = počet poškozených stromů, 
N       = počet stromů celkem. 
  
 (2) Škoda ze snížení kvality Snížení kvality 
lesního porostu způsobená mechanickým 
poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo 
přibližováním dříví apod. se vypočítává za 
předpokladu, že souvislá plocha mechanického 
poškození je větší než 25 cm2 nebo poškození 
přesahuje 10 % obvodu kmene. U škody snížení 
kvality způsobené mechanickým poškozením 
stromů s výjimkou škod zvěří se v případě 
prokázaného účinného ošetření odpovídajícím 
přípravkem sníží škoda až o 30 %.  
  
 (3) Škoda ze snížení kvality Snížení kvality 
lesního porostu způsobená poškozením stromů 
požárem, provozem střelnic, imisemi apod. se 
vypočte podle vzorce  
                    
S9.2 = Hlpa . (1 - Ks), 
 
kde 
S9.2  = snížení kvality lesního porostu způsobená 
poškozením stromů požárem, provozem střelnic, 
imisemi apod., 
Hlpa    = hodnota lesního porostu v roce poškození, 
Ks      = koeficient, který se určí jako podíl 
realizovaného a obvyklého zpeněžení v čase a 
místě poškození. 
 
Odůvodnění: Vyhláška nevysvětluje základní 
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pojmy, což platí i pro výše uvedené ustanovení. S 
ohledem na neústavnost rozšiřování definice toho, 
co je škodou, by však tvůrce mohl riziko 
neústavnosti vyřešit tím, že označí vyhlášku za 
jakýsi návod pro lesní hospodáře, jak vést interní 
evidenci za účelem přesného přehledu o 
obhospodařovaném majetku. V tomto kontextu 
však nemůže být „škoda“ ze snížení přírůstu ani 
„škoda“ ze snížení kvality lesního porostu 
označována za škodu, neboť se o škodu v 
občanskoprávním smyslu nejedná a pojem je tak 
matoucí jak pro lesní hospodáře, tak pro státní 
orgány. Uvedené pojmy by měly být označeny 
jednoduše jako „snížení přírůstu“ a „snížení kvality 
lesního porostu“. 
V daném případě tedy nelze hovořit o škodě, 
naopak uvedené ustanovení je v rozporu s platnou 
právní úpravou náhrady škody v občanském 
zákoníku a představuje ničím neodůvodněné 
zvýhodnění poškozeného proti ostatním skupinám 
poškozených. 
Výpočet dle tohoto ustanovení je prostředek, jak 
stanovit jev „snížení kvality lesního porostu“ pouze 
pro účely interní evidence lesního hospodáře. 
7. K bodu 18 – k příloze č. 9 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v bodě 18 
nahradit text názvu přílohy 9 takto: 
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. 
Koeficient K3 pro výpočet snížení kvality 
lesního porostu způsobené mechanickým 
poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří 
nebo soustřeďováním dříví apod.“ 
 

Akceptováno. 
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.  
Koeficient K3 pro výpočet snížení kvality 
lesního porostu způsobené mechanickým 
poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří 
nebo soustřeďováním dříví apod. 
Odůvodnění: Souvisí s připomínkou k § 11. 
8. Připomínka k Čl II. Účinnost 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme upravit 
účinnost vyhlášky, týkající se ustanovení § 9, § 10 
a přílohy č. 7, k datu provedení aktualizace pásem 
ohrožení imisemi v souladu s vyhláškou č. 78/1996 
Sb. 
„Čl. II Účinnost zní takto: „Tato vyhláška 
nabývá účinnosti dnem 1. července 2018, s 
výjimkou ustanovení § 9 a § 10 a přílohy č. 7, 
které nabývají účinnosti dnem provedení 
aktualizace pásem ohrožení imisemi v souladu 
s vyhláškou č. 78/1996 Sb.“. 
 

Čl. II 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 
července 2018, s výjimkou ustanovení § 9 a § 10 
a přílohy č. 7, které nabývají účinnosti dnem 
provedení aktualizace pásem ohrožení imisemi 
v souladu s vyhláškou č. 78/1996 Sb. 
 
Odůvodnění: V rámci šetření Veřejného ochránce 
práv bylo zjištěno, že vyhláška č. 78/1996 Sb., 
resp. samo stanovení pásem ohrožení imisemi má 
zásadní faktické a právní vady. Do okamžiku 
odstranění tohoto protiprávního stavu, který má 
přímý dopad do práv a povinností 

Po vypořádání připomínek MPŘ je tato připomínka 
bezpředmětná. 
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soukromoprávních subjektů nepodřízených MZE, 
by proto byla protiústavní aplikace přílohy č. 7 se 
stanovením koeficientů K1 pro stanovení za 
snížení přírůstu a ustanovení § 9 a § 10. Vyhláška 
č. 78/1996, bez níž nelze stanovit koeficient K1, 
totiž počítá kromě toho výhradně s chřadnutím 
lesních porostů – přestože ve skutečnosti rozsáhlé 
lesní porosty regenerují, pásma ohrožení imisemi 
nebyla třicet let aktualizována.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Sdružení vlastníků 
obecních a 
soukromých lesů v ČR 
 
 
 
 

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v 
ČR (SVOL) velice oceňuje vstřícný postoj 
současného Ministerstva zemědělství k otevření a 
novelizaci vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu 
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 
lesích.  
Příprava novelizované vyhlášky probíhá od roku 
2014 a SVOL je jedním ze subjektů, s nimiž byly 
navrhované změny průběžně konzultovány. Prvotní 
návrh, který obdržel SVOL k vyjádření, řešil 
problematiku vyčíslení škod a újmy na lese 

Akceptováno. 
 
Byl upraven text na str. 1 ve 4. odst. odůvodnění i závěrečné 
zprávy – vyměnit slova „by měl(a) odstranit současné 
nedostatky v existující právní úpravě“ za „by měl(a) odstranit 
část nedostatků v existující právní úpravě“. 
 
Jedná se pouze o komentář, nicméně připomínka ke 
správnosti hodnot lesního porostu DG v prvních 5 letech věku 
je oprávněná a po úpravě výpočtu by se měla promítnout do 
přílohy č. 1. 
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komplexně, doplňoval stávající znění vyhlášky i o 
faktory, které dosavadní úprava neřešila např. 
škody při vynucené změně způsobu hospodaření, a 
byl výrazným kvalitativním posunem pro vyčíslení 
skutečné a spravedlivé újmy nebo škody 
způsobené vlastníkovi lesa. S odkazem na údajné 
překročení zmocnění zákona o lesích se bohužel 
tuto úpravu nepodařilo prosadit do finální verze 
vyhlášky, která byla postoupena do meziresortního 
připomínkového řízení.  
Předložené znění vyhlášky, které upravuje 
tabulkové přílohy a některé koeficienty výpočtových 
algoritmů tak, aby lépe reflektovaly stávající 
ekonomické prostředí, je jen částí toho, co by měla 
uvedená vyhláška řešit. Za současné situace je 
předložený návrh nezbytným minimem, na 
kterém trváme a které alespoň částečně upraví 
zastaralou vyhlášku, která je v platnosti již 18 let 
a naprosto neodráží současnou ekonomickou 
realitu. S odkazem na výše uvedené však zásadně 
nesouhlasíme s tvrzením důvodové zprávy, že 
návrh vyhlášky odstraní současné nedostatky v 
existující právní úpravě.  
Zároveň doporučujeme prověřit údaje u nákladů 
na zajištěnou kulturu u dřeviny DG, zda skutečně 
odpovídají reálné situací.  

Prověření nákladů na zajištěnou kulturu u dřeviny douglaska 
bylo ÚHÚLem provedeno. Provozní lesnická opatření na 
ochranu DG před škodami zvěří a náklady s tím spojené byly 
v dosavadních kalkulacích nastaveny na individuální ochranu 
vybraného počtu jedinců. Po konzultaci byla tato opatření 
v modelu nákladů na zajištěnou kulturu upravena na 
hromadnou ochranu, čímž dochází ke změně hodnot 
v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.  
 
Navrhujeme doplnit údaje v tabulce č.1 Přílohy č.1 pro 
dřevinu DG následně: 

1. rok: 18,31 Kč/m2 
2. rok: 20,23 Kč/m2 
3. rok: 20,78 Kč/m2 
4. rok: 21,01 Kč/m2 
5. rok: 21,64 Kč/m2 

 
 

Český svaz 
zaměstnavatelů v 
energetice (ČSZE) 

A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ 
PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU  
Vyhláška č. 55/1999 Sb. vyvolává po celou dobu 
své platnosti závažné interpretační obtíže. 
Důvodem je to, že vyhláška v rozporu s právním 
řádem ČR podstatně rozšiřuje občanskoprávní 
pojem škody. Z toho důvodu byla ostatně 

ČSZE souhlasí se způsobem vypořádáním připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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napadena ústavní stížností. Kromě toho obsahuje 
celou řadu vágních pojmů, neúplných definic a 
konstrukcí, které obchází ostatní právní předpisy 
tvořící součásti právního řádu ČR. V důsledku 
těchto skutečností dochází buď k rozsáhlým a 
trvalým soudním sporům, nebo, v případě že dojde 
na základě vyhlášky k úhradě požadovaného 
plnění, vzniká na straně „poškozeného“ 
bezdůvodné obohacení a vyloučit nelze ani jiné, 
závažnější důsledky protiprávního stavu 
založeného níže specifikovanými vadami cit. 
předpisu. 
B. OBECNÁ PŘIPOMÍNKA  
Vyhláška vytvořila stav, kdy vlastníci lesních 
porostů jsou určitou privilegovanou vrstvou 
poškozených – na rozdíl od ostatních totiž mohou 
vyčíslit škodu výhradně podle vlastní interní 
evidence, nehledě na skutečnou existenci škody v 
porostu, aniž by měli povinnost předložit jediný 
důkaz o skutečné škodě. V zcela absurdních 
případech škody ze snížení produkce lesního 
porostu mohou dokonce vlastníci lesa požadovat 
škodu vzniklou z jejich jednostranného rozhodnutí 
změnit cílovou dřevinu!  Vyhláška kromě toho nijak 
nebrání poškozenému v uplatnění více druhů škod 
najednou na témže porostu, ani neurčuje vlastníku 
lesního porostu, aby škody sanované z dotačních 
programů Evropské unie, případně z vnitrostátních 
dotačních prostředků jako škody neuplatňoval 
(čímž je vyhláška v přímém rozporu s rozhodovací 
praxí Nejvyššího soudu ČR). 
 
Vyhláška nijak nevysvětluje smysl a způsob vzniku 

ČSZE souhlasí se způsobem vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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jednotlivých druhů škod, mohla by tak teoreticky 
plnit svůj původní účel – tj. být prostředkem interní 
evidence lesního hospodáře. Pakliže by však měla 
být skutečným podkladem pro zásah do 
majetkových práv soukromoprávních subjektů, 
musela by nezbytně vytvořit systém respektující 
právní úpravu náhrady škody podle občanského 
zákoníku.  
 
Pokud má být škoda na základě vyhlášky 
přezkoumatelná, je nezbytné, aby odstranila vágní 
pojmy, blíže stanovila povinnosti poškozeného při 
uplatnění škody a aby terminologicky navazovala 
na ostatní právní předpisy. Zákon o ochraně 
ovzduší, resp. jeho prováděcí předpisy vytváří 
systém finančních kompenzací za znečištění 
ovzduší. Kromě jiného stanovuje i imisní limity pro 
ochranu ekosystémů včetně těch lesních. Vyhláška 
by proto měla na uvedený systém především 
navázat, což nečiní. 
 
Pokud se autor vyhlášky rozhodl obejít právní 
úpravu ochrany ovzduší, a vytvořit druhý, nezávislý 
systém, zakládá tak fakticky dvojí kompenzaci téže 
externality. I kdyby bylo takové řešení právně 
možné, nemělo by pracovat s neurčitými pojmy 
(např. imise by měla vyhláška rozdělit na různé 
druhy škodlivin a stanovit symptomy a systém, 
podle kterých příslušný lesní hospodář škodu 
rozpozná a to v členění např. na SO2, NOx, 
amoniak, ozon, těžké kovy apod., stanovit 
povinnost provést fotodokumentaci škody, 
přezkoumatelné šetření v terénu atp.).  
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V souladu s právní úpravou náhrady škody v 
občanském zákoníku vyhláška měla a mohla 
stanovit způsob, kterým by lesní hospodář odečetl 
od požadovaných škod následky případného 
vlastního škodlivého jednání. Vyhláška však 
vychází z hypotézy, že jakákoliv škoda nezbytně 
vždy pochází z vnějších okolností, obvykle z „imisí“. 
Pokud má být cílem vyhlášky vytvořit alternativní 
definici toho, co je škodou a rozšířit tak definici 
újmy/škody v občanském zákoníku (což samo o 
sobě je vysoce sporné, protiústavní) pak musí 
stanovit přesné podmínky vzniku škody, porušení 
právní povinnosti a příčinné souvislosti. S ohledem 
na neústavnost rozšiřování definice toho, co je 
škodou, by však tvůrce mohl riziko neústavnosti 
vyřešit tím, že označí vyhlášku za jakýsi návod pro 
lesní hospodáře, jak vést interní evidenci za 
účelem přesného přehledu o obhospodařovaném 
majetku. V tomto kontextu však nemůže být 
„škoda“ ze snížení přírůstu ani „škoda“ ze snížení 
kvality lesního porostu označována za škodu, 
neboť se o škodu v občanskoprávním smyslu 
nejedná a pojem je tak matoucí jak pro lesní 
hospodáře, tak pro státní orgány. Uvedené pojmy 
by měly být označeny jednoduše jako „snížení 
přírůstu“ a „snížení kvality lesního porostu“. 
 
Vyhláška ve znění novely kromě toho zcela 
ignoruje existenci imisních limitů na ochranu 
vegetace. V České republice přitom existuje 
komplexní právní úprava řešící emisní/imisní 
problematiku (vycházející ze zák. č. 201/2012 Sb., 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5U9P9AP)



 
 

64 
 

o ochraně ovzduší) a na jejím základě sofistikovaný 
systém sledování jak emisí, tak imisí celé řady 
škodlivin, přičemž jsou, v souladu s právem 
Evropské unie, stanoveny pro jednotlivé takové 
škodliviny imisní limity na ochranu vegetace (tvz. 
Imisní monitoring prováděný Ministerstvem 
životního prostředí). Cílem tohoto systému je 
přitom mimo jiné vytvořit předpoklady pro 
regeneraci složek životního prostředí postižených 
v důsledku znečištění ovzduší. Jinými slovy vytvořit 
systém, který by novela vyhlášky patrně měla a 
mohla vytvořit, již dávno existuje a to, že novela 
vyhlášky č. 55/1999 Sb. zákon o ochraně ovzduší 
zcela obchází lze označit za zásadní chybu. 
 
Pokud jde o občanský zákoník, pak vyhláška zcela 
ignoruje zásady stanovené pro náhradu škody, tj. 
zjištění vzniku škody, škodné události a příčinné 
souvislosti mezi nimi. V kombinaci s vágními pojmy 
(„imise“…) tak umožňuje ničím neomezené 
bezdůvodné obohacování vlastníků lesních porostů 
na úkor soukromých subjektů. 
 
Kromě toho bez aktualizace pásem ohrožení 
imisemi, resp. bez úpravy vyhlášky č. 78/1996 Sb. 
budou výsledky vyčíslení výše škody podle 
vyhlášky č. 55/1999 Sb. vždy pouhou fikcí bez 
jakéhokoliv vztahu k objektivní realitě. Do okamžiku 
aktualizace pásem ohrožení imisemi podle 
skutečnosti tak nelze „škodu“ podle vyhlášky č. 
55/1999 Sb., pokud je o škodu imisní, vyčíslit 
vůbec. Takové přechodné ustanovení by novela 
měla nezbytně obsahovat. 
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Příklad interpretačních obtíží 
Při zadání jednoduchého modelového případu 
vyhláška okamžitě selže a to u všech druhů škod, 
modelově uvádíme:  
 
„§ 7 Škoda z předčasného smýcení lesního porostu 
se   jednorázově 
 vypočte   podle   vzorce:  
                         S5   =   Hlpa   .   Mn/100, 
kde  
S5     =   škoda   z   předčasného   smýcení   

lesního   porostu, 
Hlpa  =   hodnota    lesního   porostu    v   roce    

předčasného   smýcení lesního   porostu, 
Mn    =   procento    mýtní   nezralosti,    jehož   

hodnota    se   zjistí podle   přílohy   č.   5.“ 
 
Co když bude předčasně smýcen porost, ze 
kterého se současně účtuje škoda ze snížení 
přírůstu? Kdo rozhodne o předčasném smýcení? 
Co je to předčasné smýcení? Jak poškozený 
pozná, že důvodem poškození byly imise? Které 
konkrétní imise způsobily škodu a jaký byl jejich 
podíl vůči ostatním škodlivým vlivům? Jakou 
dokumentaci poškození o smýcení je třeba pořídit? 
Bude přezkoumatelná? Půjde o veřejné údaje? Ani 
na jednu z výše uvedených otázek nedává 
vyhláška odpověď a to přesto, že je evidentním 
cílem jejího tvůrce vytvořit podklad pro vyčíslení 
škody bez dalšího. Výše uvedené opět v rozporu s 
občanskoprávní úpravou neodůvodněně rozšiřuje 
práva poškozeného oproti právům ostatních 
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subjektů a vytváří prostor pro rozsáhlé bezdůvodné 
obohacení. Vzorec počítá výhradně s interní 
evidencí poškozeného, což je i vzhledem k 
nedávným zjištěním o zásadních chybách lesních 
hospodářských plánů největšího lesního správce v 
ČR neakceptovatelné.  
 
Příklady protiústavního rozšíření definice škody 

„§ 9 
Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu“ 

 
Vyhláška nevysvětluje základní pojmy, což platí i 
pro výše uvedené ustanovení. Vytváří tak rozsáhlý 
prostor pro bezdůvodné obohacení poškozeného. 
Snížení přírůstu tak, jak jej definuje vyhláška, 
kromě toho nenaplňuje definici škody 
v občanskoprávním smyslu. Podstatou cit. 
ustanovení je totiž vyčíslení „škody“ za meziroční 
„zbrždění“ rychlosti přírůstu určitého stromu. 
Snížením přírůstu např. v 20 roce života smrku 
však škoda v občanskoprávním smyslu nevznikne, 
ani z definice vzniknout nemůže zejména 
v případě, kdy je vysoce pravděpodobné, že se 
průměrný přírůst např. v následujícím roce naopak 
zvýší. Skutečná škoda totiž ve smyslu 
občanskoprávní definice škody vzniká teprve 
v okamžiku, kdy (čistě teoreticky) výlučným vlivem 
imisí bude mít určitý porost, resp. konkrétní strom 
v době prodeje konkrétního stromu výrazně horší 
ekonomické parametry.  
 
V rámci šetření Veřejného ochránce práv bylo 
zjištěno, že vyhláška č. 78/1996 Sb., resp. samo 
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stanovení pásem ohrožení imisemi má zásadní 
faktické a právní vady. Do okamžiku odstranění 
tohoto protiprávního stavu, který má přímý dopad 
do práv a povinností soukromoprávních subjektů 
nepodřízených MZE, by proto byla protiústavní 
aplikace přílohy č. 7 se stanovením koeficientů K1 
pro stanovení výše škody ze snížení přírůstu. 
Vyhláška č. 78/1996, bez níž nelze stanovit 
koeficient K1, totiž počítá kromě toho výhradně 
s chřadnutím lesních porostů – přestože ve 
skutečnosti  rozsáhlé lesní porosty regenerují, 
pásma ohrožení imisemi nebyla třicet let 
aktualizována.  
 
Novela by měla § 9 buď zrušit, nebo jej označit za 
prostředek jak stanovit jev „snížení přírůstu“ pouze 
pro účely interní evidence lesního hospodáře. 
 

„§ 10 
Škoda ze snížení produkce lesního porostu 

(1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v 
důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorce: 
…“               
Vyhláška nevysvětluje základní pojmy, což platí i 
pro výše uvedené ustanovení. Vytváří tak rozsáhlý 
prostor pro bezdůvodné obohacení poškozeného. 
Kromě jiného vyhláška neuvádí, jakým způsobem 
může být stanovena cílová, resp. náhradní dřevina 
ani okamžik, ve kterém dojde ke zjištění výše 
škody. Cílovou i náhradní dřevinu pak v praxi 
stanoví samostatně poškozený, a to na základě 
vlastního rozhodnutí. Uvedené ustanovení tak 
vytváří pro potenciálně poškozeného možnost bez 
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jakéhokoliv omezení svým jednostranným 
rozhodnutím a nehledě na skutečný stav porostu 
rozhodnout o změně skladby dřevin a přenést s tím 
související náklady na třetí subjekty – např. údajné 
emitenty. Stejně jako u snížení přírůstu, škoda 
může být (za předpokladu, že by byly naplněny 
ostatní znaky škody ve smyslu občanskoprávní 
definice) až v okamžiku prodeje dřeva.  
 
V daném případě tedy nelze hovořit o škodě, 
naopak uvedené ustanovení je v rozporu s platnou 
právní úpravou náhrady škody v občanském 
zákoníku a představuje ničím neodůvodněné 
zvýhodnění poškozeného proti ostatním skupinám 
poškozených. 
 
Novela by měla § 10 buď zrušit, nebo jej označit za 
prostředek jak stanovit jev „snížení produkce“ 
pouze pro účely interní evidence lesního 
hospodáře. 
C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY  
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že 
vyhláška v současném znění, i ve znění novely 
nesplňuje ani základní požadavky kladené na 
podzákonný právní předpis.  
Charakter vyhlášky by měl být změněn, a to jako 
pokynu lesnímu hospodáři jak vést interní evidenci 
s výslovným upozorněním, že škodu vůči třetím 
subjektům, pokud jde o škody „imisní“ je nezbytné 
uplatnit podle právní úpravy náhrady škody v 
občanském zákoníku.  
Veškerá ustanovení vyhlášky, která rozšiřují 
občanskoprávní definici náhrady škody, by měla 

ČSZE souhlasí se způsobem vypořádání připomínek. 
 
Vypořádáno již jako obdobná připomínka MPO. 
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být zrušena, resp. změněna. To se týká zejména 
výše uvedených ustanovení vyhlášky (§ 9, 10 a 
11). 
Připomínka k § 1 odst. 1 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme nahradit text 
úvodní části ustanovení takto:  
„V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Tato 
vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy 
nebo škody (dále jen "škoda") výhradně pro 
účely interní evidence poškozeného, které 
vznikají“. 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

(1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše 
újmy nebo škody (dále jen "škoda") výhradně 
pro účely interní evidence poškozeného, které 
vznikají 
 
Odůvodnění:  
Jak je popsáno výše u obecné připomínky, pokud 
jde o občanský zákoník, pak vyhláška zcela 
ignoruje zásady stanovené pro náhradu škody, tj. 
zjištění vzniku škody, škodné události a příčinné 
souvislosti mezi nimi. V kombinaci s vágními pojmy 
(„imise“…) tak umožňuje ničím neomezené 
bezdůvodné obohacování vlastníků lesních porostů 
na úkor soukromých subjektů. V souladu s právní 
úpravou náhrady škody v občanském zákoníku 
vyhláška měla a mohla stanovit způsob, kterým by 
lesní hospodář odečetl od požadovaných škod 
následky případného vlastního škodlivého jednání. 
Vyhláška však vychází z hypotézy, že jakákoliv 
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škoda nezbytně vždy pochází z vnějších okolností, 
obvykle z „imisí“. Pokud má být cílem vyhlášky 
vytvořit alternativní definici toho, co je škodou a 
rozšířit tak definici újmy/škody v občanském 
zákoníku (což samo o sobě je vysoce sporné, 
protiústavní) pak musí stanovit přesné podmínky 
vzniku škody, porušení právní povinnosti a příčinné 
souvislosti. S ohledem na neústavnost rozšiřování 
definice toho, co je škodou, by však tvůrce mohl 
riziko neústavnosti vyřešit tím, že označí vyhlášku 
za jakýsi návod pro lesní hospodáře, jak vést 
interní evidenci za účelem přesného přehledu o 
obhospodařovaném majetku. 
Připomínka k § 1 odst. 4 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 1 vložit 
nový odstavec 4. 
„V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, 
který zní: (4) Náhrada škody vyčíslené podle 
této vyhlášky se řídí občanským zákoníkem, 
veškeré vzorce uvedené v této vyhlášce 
představují pouze pomocné výpočty pro účely 
interní evidence, v případě uplatnění náhrady 
škody postupuje poškozený podle pravidel 
stanovených pro náhradu škody v občanském 
zákoníku.“ 
 
Odůvodnění:  
Stejné odůvodnění jako u připomínky výše.  

 

Připomínka k § 9 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 9 nahradit 
slova „škoda ze snížení přírůstu“ slovy „snížení 
přírůstu“.   
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„V § 9 se slova „škoda ze snížení přírůstu 
lesního porostu“ nahrazují slovy „snížení 
přírůstu“ a v odst. 3 se slovo „škoda“ nahrazuje 
slovy „snížení přírůstu“.“ 
 

§ 9 
Škoda ze snížení přírůstu Snížení přírůstu 

lesního porostu 
 
(1) Škoda ze snížení přírůstu Snížení přírůstu pro 
lesní porosty do věku 5 let včetně se vypočte podle 
vzorce 
 
S7.1.1 = Z . (1 - K1), 
 
kde  
S7.1.1    = roční škoda ze snížení přírůstu snížení 

přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let 
včetně, 

Z          = hodnota ročního přírůstu podle skupin 
dřevin, uvedená v příloze č. 6, 

K1      = koeficient vyjadřující poměr přírůstu 
poškozeného a zdravého lesního porostu. 

  
 (2) Škoda ze snížení přírůstu Snížení 
přírůstu lesního porostu ve věku nad 5 let se 
vypočte podle vzorce 
  
S7.1.2 = (Hlpa+1 - Hlpa) . (1 - K1), 
 
kde 
S7.1.2    = roční  snížení přírůstu lesního porostu  

ve věku nad 5 let, 
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Hlpa+1 = hodnota  nepoškozeného lesního  porostu 
v následujícím roce  po  poškození  (bez  
uplatnění  srážek dle stupňů poškození) 
zjištěná podle přílohy č. 1, 

Hlpa    = hodnota nepoškozeného lesního  porostu 
v roce poškození (bez  uplatnění srážek   
dle    stupňů            poškození) zjištěná 
podle přílohy č. 1, 

K1         = koeficient vyjadřující poměr přírůstu 
poškozeného a zdravého lesního porostu. 

  
 (3) Pro škody snížení přírůstu působené 
imisemi je koeficient K1 uveden podle pásem 
ohrožení5) a stupňů poškození v příloze č. 7. V 
případě výpočtu výše škody pro více lesních 
porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří 
soubory lesních porostů podle skupin lesních 
dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro 
takto vytvořené soubory lesních porostů se 
aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte 
průměrná bonita, zakmenění, věk apod.  
  
 (4) Škoda ze snížení přírůstu Snížení 
přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří 
nebo hospodářskými zvířaty se vypočte podle 
vzorce  
                    
S7.2 = Z . K2 . Np/N, 
 
kde 
S7.2    =   roční  snížení přírůstu lesního  porostu v 

důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými 
zvířaty, 
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Z      =   hodnota  ročního přírůstu podle skupin 
dřevin uvedená v příloze č. 6, 

K2     =  koeficient  vyjadřující  míru  poškození  
podle  stupňů poškození, jehož hodnota se 
určí podle přílohy č. 8, 

Np    =  počet  poškozených sazenic, maximálně 
však  1,3násobek minimálního počtu,6) 

N      =  skutečný  počet jedinců, maximálně do  
výše 1,3násobku minimálního počtu.6) 

  
Odůvodnění:  
Vyhláška nevysvětluje základní pojmy, což platí i 
pro výše uvedené ustanovení. Vytváří tak rozsáhlý 
prostor pro bezdůvodné obohacení poškozeného. 
Snížení přírůstu tak, jak jej definuje vyhláška,  
kromě toho nenaplňuje definici škody 
v občanskoprávním smyslu. Podstatou cit. 
ustanovení je totiž vyčíslení „škody“ za meziroční 
zbrždění rychlosti přírůstu určitého stromu. 
Snížením přírůstu např. v 20 roce života smrku 
však škoda v občanskoprávním smyslu nevznikne, 
ani z definice vzniknout nemůže zejména 
v případě, kdy je vysoce pravděpodobné, že se 
průměrný přírůst např. v následujícím roce naopak 
zvýší. Skutečná škoda totiž ve smyslu 
občanskoprávní definice škody vzniká teprve 
v okamžiku, kdy (čistě teoreticky) výlučným vlivem 
imisí bude mít určitý porost, resp. konkrétní strom 
v době prodeje konkrétního stromu výrazně horší 
ekonomické parametry.  
 
V rámci šetření Veřejného ochránce práv bylo 
zjištěno, že vyhláška č. 78/1996 Sb., resp. samo 
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stanovení pásem ohrožení imisemi má zásadní 
faktické a právní vady. Do okamžiku odstranění 
tohoto protiprávního stavu, který má přímý dopad 
do práv a povinností soukromoprávních subjektů 
nepodřízených MZE, by proto byla protiústavní 
aplikace přílohy č. 7 se stanovením koeficientů K1 
pro stanovení výše škody ze snížení přírůstu. 
Vyhláška č. 78/1996, bez níž nelze stanovit 
koeficient K1, totiž počítá kromě toho výhradně 
s chřadnutím lesních porostů – přestože ve 
skutečnosti  rozsáhlé lesní porosty regenerují, 
pásma ohrožení imisemi nebyla třicet let 
aktualizována.   
 
Výpočet dle tohoto ustanovení je prostředek jak 
stanovit jev „snížení přírůstu“ pouze pro účely 
interní evidence lesního hospodáře. 
Připomínka k bodu 16 novely (příl. 7) 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v bodě 16 
nahradit text názvu přílohy 7 takto: 

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.  
Koeficient K1 pro výpočet snížení přírůstu 

lesního porostu v důsledku imisí.“. 
 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.  
Koeficient K1 pro výpočet snížení přírůstu 
lesního porostu v důsledku imisí. 
 
Odůvodnění:  
Souvisí s připomínkou k § 9.  
 
Připomínka k § 10 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 10 
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nahradit slova „škoda ze snížení produkce“ slovy 
„snížení produkce“.   
„V § 10 se slova „škoda ze snížení produkce 
lesního porostu“ nahrazují slovy „snížení 
produkce.“ 

§ 10 
Škoda ze snížení produkce Snížení produkce 

lesního porostu 
 
 (1) Škoda ze snížení produkce Snížení 
produkce lesního porostu v důsledku záměny 
dřevin se vypočte podle vzorce 
  
S8 = Hlpu1 / u1 - Hlpu2 / u2, 
 
kde 
S8            = roční škoda ze snížení produkce 

snížení produkce lesního porostu v 
důsledku záměny dřevin, 

Hlpu1 /u1 = hodnota průměrného mýtního přírůstu 
lesního porostu s cílovou skladbou dřevin 
(bez uplatnění  srážek), 

Hlpu2 /u2 = hodnota průměrného mýtního přírůstu 
lesního porostu se současnou 
(zaměněnou nebo  náhradní) skladbou 
dřevin (bez uplatnění srážek). 

  
 (2) Srážku je možné uplatnit pouze v případě 
lesa nízkého.  
 
Odůvodnění: Vyhláška nevysvětluje základní 
pojmy, což platí i pro výše uvedené ustanovení. 
Vytváří tak rozsáhlý prostor pro bezdůvodné 
obohacení poškozeného. Kromě jiného vyhláška 
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neuvádí, jakým způsobem může být stanovena 
cílová, resp. náhradní dřevina ani okamžik, ve 
kterém dojde ke zjištění výše škody. Cílovou i 
náhradní dřevinu pak v praxi stanoví samostatně 
poškozený, a to na základě vlastního rozhodnutí. 
Uvedené ustanovení tak vytváří pro potenciálně 
poškozeného možnost bez jakéhokoliv omezení 
svým jednostranným rozhodnutím a nehledě na 
skutečný stav porostu rozhodnout o změně skladby 
dřevin a přenést s tím související náklady na třetí 
subjekty – např. údajné emitenty. Stejně jako u 
snížení přírůstu, škoda může být (za předpokladu, 
že by byly naplněny ostatní znaky škody ve smyslu 
občanskoprávní definice) až v okamžiku prodeje 
dřeva.  
V daném případě tedy nelze hovořit o škodě, 
naopak uvedené ustanovení je v rozporu s platnou 
právní úpravou náhrady škody v občanském 
zákoníku a představuje ničím neodůvodněné 
zvýhodnění poškozeného proti ostatním skupinám 
poškozených. 
Výpočet dle tohoto ustanovení je prostředek jak 
stanovit jev „snížení produkce“ pouze pro účely 
interní evidence lesního hospodáře. 
Připomínka k § 11 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v § 11 
nahradit slova „škoda ze snížení kvality“ slovy 
„snížení kvality“.   
„V § 11 se slova „škoda ze snížení kvality“ 
nahrazují slovy „snížení kvality“ a v odst. 2 větě 
druhé se slovo „škody“ nahrazuje slovy 
„snížení kvality“.   

§ 11 
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Škoda ze snížení kvality Snížení kvality lesního 
porostu 

 (1) Škoda ze snížení kvality Snížení kvality 
lesního porostu způsobená mechanickým 
poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo 
přibližováním dříví apod. se uplatňuje za obmýtí 
pouze jednou na každém jednotlivém stromě a 
vypočte se podle vzorce 
                                                                                             
1 
S9.1 = Hlpu . K3  .  ----------------  .  Np /N, 
           1,02n 1,01n 
 
kde 
S9.1    = škoda  ze  snížení  kvality  snížení kvality 

lesního porostu způsobená mechanickým 
poškozením loupáním a  ohryzem zvěří    
nebo přibližováním dříví apod., 

Hlpu   = hodnota  lesního  porostu  ve věku u 
zjištěná podle přílohy č. 1 redukovaná 
předpokládaným zakmeněním ve věku u, 

K3      = koeficient uvedený v příloze č. 9, 
n        = obmýtí u mínus věk porostu a v době 

vzniku škody, 
Np     = počet poškozených stromů, 
N       = počet stromů celkem. 
  (2) Škoda ze snížení kvality Snížení kvality 
lesního porostu způsobená mechanickým 
poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo 
přibližováním dříví apod. se vypočítává za 
předpokladu, že souvislá plocha mechanického 
poškození je větší než 25 cm2 nebo poškození 
přesahuje 10 % obvodu kmene. U škody snížení 
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kvality způsobené mechanickým poškozením 
stromů s výjimkou škod zvěří se v případě 
prokázaného účinného ošetření odpovídajícím 
přípravkem sníží škoda až o 30 %.  
  
 (3) Škoda ze snížení kvality Snížení kvality 
lesního porostu způsobená poškozením stromů 
požárem, provozem střelnic, imisemi apod. se 
vypočte podle vzorce  
                    
S9.2 = Hlpa . (1 - Ks), 
 
kde 
S9.2  = snížení kvality lesního porostu způsobená 
poškozením stromů požárem, provozem střelnic, 
imisemi apod., 
Hlpa   = hodnota lesního porostu v roce poškození, 
Ks      = koeficient, který se určí jako podíl 
realizovaného a obvyklého zpeněžení v čase a 
místě poškození. 
Odůvodnění: Vyhláška nevysvětluje základní 
pojmy, což platí i pro výše uvedené ustanovení. S 
ohledem na neústavnost rozšiřování definice toho, 
co je škodou, by však tvůrce mohl riziko 
neústavnosti vyřešit tím, že označí vyhlášku za 
jakýsi návod pro lesní hospodáře, jak vést interní 
evidenci za účelem přesného přehledu o 
obhospodařovaném majetku. V tomto kontextu 
však nemůže být „škoda“ ze snížení přírůstu ani 
„škoda“ ze snížení kvality lesního porostu 
označována za škodu, neboť se o škodu v 
občanskoprávním smyslu nejedná a pojem je tak 
matoucí jak pro lesní hospodáře, tak pro státní 
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orgány. Uvedené pojmy by měly být označeny 
jednoduše jako „snížení přírůstu“ a „snížení kvality 
lesního porostu“. 
V daném případě tedy nelze hovořit o škodě, 
naopak uvedené ustanovení je v rozporu s platnou 
právní úpravou náhrady škody v občanském 
zákoníku a představuje ničím neodůvodněné 
zvýhodnění poškozeného proti ostatním skupinám 
poškozených. 
Výpočet dle tohoto ustanovení je prostředek jak 
stanovit jev „snížení kvality lesního porostu“ pouze 
pro účely interní evidence lesního hospodáře. 
Připomínka k bodu 18 novely (příl. 9) 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme v bodě 18 
nahradit text názvu přílohy 9 takto: 
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb. 
Koeficient K3 pro výpočet snížení kvality 
lesního porostu způsobené mechanickým 
poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří 
nebo soustřeďováním dříví apod.“ 
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.  
Koeficient K3 pro výpočet snížení kvality 
lesního porostu způsobené mechanickým 
poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří 
nebo soustřeďováním dříví apod. 
Odůvodnění: Souvisí s připomínkou k § 11.  

 

Připomínka k Čl II. Účinnost 
Měl-li by být návrh přijat, navrhujeme upravit 
účinnost vyhlášky, týkající se ustanovení § 9 a 
přílohy č. 7, k datu provedení aktualizace pásem 
ohrožení imisemi v souladu s vyhláškou č. 78/1996 
Sb. 

Po vypořádání připomínek MPŘ je tato připomínka 
bezpředmětná. 
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„Čl II Účinnost zní takto: Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. července 2018, s výjimkou 
ustanovení § 9 a § 10 a přílohy č. 7, které 
nabývají účinnosti dnem provedení aktualizace 
pásem ohrožení imisemi v souladu s vyhláškou 
č. 78/1996 Sb.“ 

Čl. II 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 
července 2018, s výjimkou ustanovení § 9 a § 10 
a přílohy č. 7, které nabývají účinnosti dnem 
provedení aktualizace pásem ohrožení imisemi 
v souladu s vyhláškou č. 78/1996 Sb. 
 
Odůvodnění: V rámci šetření Veřejného ochránce 
práv bylo zjištěno, že vyhláška č. 78/1996 Sb., 
resp. samo stanovení pásem ohrožení imisemi má 
zásadní faktické a právní vady. Do okamžiku 
odstranění tohoto protiprávního stavu, který má 
přímý dopad do práv a povinností 
soukromoprávních subjektů nepodřízených MZE, 
by proto byla protiústavní aplikace přílohy č. 7 se 
stanovením koeficientů K1 pro stanovení za 
snížení přírůstu a ustanovení § 9 a § 10. Vyhláška 
č. 78/1996, bez níž nelze stanovit koeficient K1, 
totiž počítá kromě toho výhradně s chřadnutím 
lesních porostů – přestože ve skutečnosti  rozsáhlé 
lesní porosty regenerují, pásma ohrožení imisemi 
nebyla třicet let aktualizována. 

V Praze dne 22. prosince 2018 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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