
Část materiálu: VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
4.9.2018, č.j. 46692/2018-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 3.10.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 

 
K čl. I bodu 1 – k § 19 odst. 3: 

1. Ve větě první se navrhuje tato úprava: „Orgán státní správy lesů může na 
návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu z důvodu ochrany lesa nebo 
v zájmu zdraví a bezpečnosti fyzických osob vydat opatření obecné povahy 
o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na 
dobu 3 měsíců.“ Správní řád nestanoví, zda má být opatření obecné 
povahy vydáváno na žádost nebo z moci úřední. Z navrženého ustanovení 
vyplývá, že v tomto případě by mohlo být opatření obecné povahy vydáno 
na základě žádosti vlastníka lesa, ale i z moci úřední, a to orgánem státní 
správy lesů. V této souvislosti upozorňujeme, že návrh neřeší, jak procesně 
naložit s žádostí vlastníka lesa v případě, že nebudou splněny podmínky 
pro vydání opatření obecné povahy. Na základě § 174 odst. 1 správního 
řádu lze sice přiměřeně použít ustanovení části druhé správního řádu, tedy 
i § 66 upravující zastavení řízení, nicméně při nesplnění podmínek pro 
vydání opatření obecné povahy by měla být žádost spíše meritorně 
zamítnuta. Ačkoliv se lze domnívat, že pokud lesní zákon založí pravomoc 
správního orgánu k meritornímu projednání žádosti, bude možné i při 
absenci výslovné úpravy dovodit též jeho pravomoc k zamítnutí této 
žádosti, navrhujeme z důvodu právní jistoty zamítnutí žádosti upravit 
výslovně s uvedením důvodů, na základě kterých může k zamítnutí žádosti 
dojít. 

2. Ve větě druhé navrhujeme vypustit vedlejší větu „, kterou se opatření 
oznamuje“, neboť ji považujeme za nadbytečnou. V daném případě jde o 
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odchylku od obecné úpravy v § 173 odst. 1 správního řádu, která stanoví, 
že opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. Je proto nadbytečné zdůrazňovat, že se jedná 
o veřejnou vyhlášku, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 

3. Ve větě druhé je dále stanoveno, že orgán státní správy lesů může stanovit 
nabytí účinnosti opatření obecné povahy k jinému okamžiku, než 
k vyvěšení veřejné vyhlášky. Pravděpodobně tedy stanovit, že nabude 
účinnosti až určitým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Zákon však 
nestanoví žádná kritéria pro rozhodování správního orgánu. Navrhujeme 
proto právní úpravu upřesnit. Lesní zákon by mohl například stanovit, že 
správní orgán určí, že opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, pokud tím nebude ohrožena 
ochrana lesa nebo zdraví či bezpečnost fyzických osob. Za nejvhodnější 
bychom však považovali navrženou úpravu vypustit a řídit se přímo § 173 
odst. 1 správního řádu. Lesní zákon by pak pouze stanovil, že správní 
orgán může v určitých případech, tj. zřejmě v případech, kdy hrozí 
bezprostřední ohrožení lesa nebo zdraví či bezpečnosti fyzických osob, 
určit, že opatření obecné povahy nabude účinnosti již dnem vyvěšení 
veřejné vyhlášky.  
V této souvislosti upozorňujeme, že správní řád umožňuje správnímu 
orgánu určit, že opatření obecné povahy nabude účinnosti již dnem 
vyvěšení, hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu. 

4. Čtvrtou větu doporučujeme upravit do následující podoby: 
„Orgán státní správy lesů může na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního 
podnětu prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li splněny 
podmínky pro jeho vydání, to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3 
měsíců.“. 

5. Poslední větu považujeme za nadbytečnou a požadujeme ji vypustit. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 2 – k § 19 odst. 4: 
1. Větu první navrhujeme rozdělit do dvou vět, které budou znít: 

„O návrhu opatření obecné povahy se koná veřejné projednání, neurčí-li 
správní orgán, že řízení o návrhu je písemné. Dobu a místo konání 
veřejného projednání správní orgán oznámí na úřední desce nejméně 5 dnů 
předem.“. 

2. Ve větě druhé navrhujeme spojení „osoby dotčené opatřením obecné 

 
 
 
 
Vysvětleno. Účelem je zcela 
jednoznačně nastavit to tak, aby opatření 
obecné povahy v těchto případech mohlo 
nabýt účinnosti již dnem vyvěšení, jak to 
připouští čtvrtá věta § 173 odst. 1 spr. 
řádu. 
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povahy“ nahradit spojením „osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny“ (viz § 174 odst. 5 správního řádu). 
Dáváme rovněž ke zvážení vypuštění celé věty s tím, že se nám jeví 
postačující § 174 odst. 5 správního řádu, a to i s ohledem na skutečnost, že 
neurčitý pojem „osoby dotčené opatřením obecné povahy“ jednoznačně 
neurčuje okruh osob oprávněných podávat námitky. 

3. Ve větě druhé navrhujeme vypustit část věty za středníkem z důvodu 
nadbytečnosti, neboť i při jejím vypuštění nebudou mít námitky odkladný 
účinek (ze zákona odkladný účinek námitek nevyplývá). 

4. Poslední větu požadujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť to samé již 
stanoví správní řád v § 172 odst. 5. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 6 – k § 32 odst. 2: 

Navrhovanou úpravu považujeme za neurčitou s ohledem na čl. 2 odst. 3 
Ústavy. Navrhujeme proto vypustit návrh na doplnění slova „zejména“, 
popřípadě zvážit namísto doplnění slova „zejména“ doplnění dalšího písmene 
do výčtu opatření, které správní orgán může vlastníkovi lesa uložit, s tím, že 
v nově doplněném písmeni budou tato opatření alespoň druhově vymezena 
nebo budou doplněny omezující podmínky, za kterých mohou být tato blíže 
neurčená opatření ukládána. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 
K čl. I bodu 8 – k § 32 odst. 3: 
1. Ve větě druhé navrhujeme pro nadbytečnost vypustit vedlejší větu „, kterou 

se opatření oznamuje“. 
2. Větu čtvrtou navrhujeme rozdělit do dvou vět, které budou znít:  

„O návrhu opatření obecné povahy se koná veřejné projednání, neurčí-li 
správní orgán, že řízení o návrhu je písemné. Dobu a místo konání 
veřejného projednání správní orgán oznámí na úřední desce nejméně 10 
dnů předem.“. 

3. Nesouhlasíme s úplným vyloučením aplikace § 172 odst. 5 správního řádu. 
Ačkoliv zvláštní zákon může okruh osob oprávněných k podání námitek 
zúžit, popř. rozšířit, nepovažujeme za vhodné námitky zcela vyloučit. Za 
připomenutí stojí, že rozhodnutí o námitkách může být soudně 
přezkoumatelné v rámci řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí podle § 
65 a násl. soudního řádu správního (srov. rozsudek Nejvyššího správního 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
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soudu ze dne 7. ledna 2009, spis. zn. 2 Ao 2/2008). I proto vyloučení práva 
podávat námitky znamená významné oslabení práv dotčených vlastníků 
nemovitostí. Ustanovení o neprojednání námitek podle § 172 odst. 5 
správního řádu tak představuje významnou odchylku od obecné úpravy, k 
níž neshledáváme dostatečné důvody. Účelem navrhované úpravy je 
pravděpodobně zjednodušení procesu, aby řízení nebylo zatěžováno a 
zpomalováno projednáváním námitek. Domníváme se však, že tohoto účelu 
není nutné dosahovat v každém případě. Správní řád v § 173 odst. 1 
správního řádu umožňuje, aby zvláštní zákon stanovil, že opatření obecné 
povahy nabude účinnosti již před postupem podle § 172. Namísto 
paušálního vyloučení námitek proto navrhujeme v naléhavých případech 
využít této možnosti. V ostatních případech pak budou námitky řádně 
projednány postupem v § 172. 

4. Poslední věta je nadbytečná, a to i s ohledem na skutečnost, že neupravuje 
bližší podmínky pro zrušení, prodloužení či nahrazení opatření obecné 
povahy. Možnost zrušit opatření obecné povahy (a tím spíše i možnost 
opatření obecné povahy prodloužit či nahradit) vyplývá již z kompetence 
správního orgánu opatření obecné povahy vydat. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 9 – k § 37 odst. 6: 

Formulace „v odůvodněném případě“ je dle našeho názoru příliš 
neurčitá. Požadujeme proto dané případy blíže vymezit. Zřejmě půjde o situace, 
kdy pověřená osoba nebude mít zájem nebo nebude schopna tuto funkci nadále 
vykonávat, popřípadě ji bude vykonávat neuspokojivým způsobem, nebo bude 
mít o tuto funkci zájem někdo jiný, kdo bude splňovat odborné předpoklady pro 
tuto funkci a bude považován za vhodnější osobu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 15 – k § 48 odst. 1: 

Nově navržené písmeno o) je duplicitní k dosavadnímu písmeni n). Ani 
dosavadní písmeno n) však není formulováno zcela přesně, protože za 
přestupek lze uložit nejen pokutu, ale i jiné správní tresty (například napomenutí 
nebo propadnutí věci). Navrhujeme tedy namísto doplnění nového písmene 
úpravu dosavadního písmene n), aby znělo například takto: 
 „n) o přestupcích podle tohoto zákona (hlava devátá),“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven (když 
nebude plnit povinnosti stanovené 
zákonem o lesích).  
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
Navrhované ustanovení vypuštěno a 
písm. n) upraveno. 
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K Závěrečné zprávě z Hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Hodnocení dopadů regulace nebylo dle našeho názoru řádně provedeno. 

V hodnocení jsou uvedeny pouze finanční dopady týkající se Ministerstva 
zemědělství (v odhadované výši 40 mil. Kč ročně), nicméně jsou opomíjeny 
jakékoliv finanční dopady na obce s rozšířenou působností. Přitom i z textu 
důvodové zprávy, konkrétně odůvodnění k bodům 15 až 17, vyplývá, že obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností budou ukládat pokuty dle lesního zákona a 
má dojít k vyloučení prvostupňového rozhodování krajských úřadů 
a Ministerstva zemědělství. V případě krajských úřadů, které budou nově 
odvolací instancí proti rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností o pokutách za případné porušení povinností uložených rozhodnutím 
nebo opatřením krajského úřadu nebo Ministerstva zemědělství, se nepočítá s 
navýšením finančních prostředků, resp. není nijak zohledněna změna agendy. 
Není rovněž zřejmé, zdali bylo vůbec s Ministerstvem financí jednáno o potřebě 
navýšení finančních prostředků pro obce s rozšířenou působností a kraje, aby 
tyto náklady nemusely být hrazeny samosprávami (zejména půjde o náklady 
související se zvýšenými nároky na personální kapacitu obcí s rozšířenou 
působností). Požadujeme proto hodnocení dopadů ve výše uvedeném smyslu 
doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
Připomínky formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 19 odst. 3: 

V § 19 odst. 3 větě první doporučujeme slovo „nejvýše“ nahradit slovem 
„nejdéle“. 

 
K čl. I bodu 4 – k § 29 odst. 3: 

V první větě doporučujeme vypustit čárku před slovem „může“ a slovo 
„uložením“ nahradit slovem „vydáním“. 
 
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: 
Mgr. Kateřina Golková, email: katerina.golkova@mvcr.cz, tel. 974 817 307 
 

Akceptováno. Text Závěrečné zprávy 
upraven i v návaznosti na upuštění od 
změny působnosti obcí s rozšířenou 
působností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Obecná připomínka: 
MŽP vykonává na území národních parků a jejich ochranných pásem (cca 
2% ČR území) působnost jak krajů, tak MZe, a je zde tedy ústředním 
orgánem státní správy lesů, a současně vykonává vrchní státní dozor na 

 
Bere se na vědomí. 
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celém území ČR. Z tohoto důvodu i s odvoláním na vzájemnou 
korespondenci z počátku letošního roku považujeme za zcela nezbytnou 
vzájemnou spolupráci na přípravě právních předpisů z oblasti lesního 
hospodářství již od počátku jejich přípravy a ne až prostřednictvím 
meziresortního připomínkového řízení. 
 
Vzhledem k současné situaci v lesích ČR uplatňujeme pouze takové 
připomínky, které souvisejí s řešením této situace (využití výběrného 
způsobu hospodaření, problematika zalesnění a zajištění porostů apod.). 
Předpokládáme, že ve střednědobém horizontu dojde buď k rozsáhlejší 
novelizaci LZ, která odstraní zásadní aplikační problémy tohoto právního 
předpisu či ke vzniku zcela nového právního předpisu, který by reflektoval 
změnu v lesním hospodářství v ČR. Na přípravě obou dokumentů je MŽP 
připraveno spolupracovat.    

 
Zásadní připomínky: 
 
1. Žádáme za § 26 vložit nový § 26a, který zní: 

 
§ 26a 

Hospodářský způsob a hospodářský tvar lesa 
 (1) Při hospodaření v lesích se rozlišují hospodářské způsoby:  
a) výběrný, ve kterém je předmětem hospodaření jednotlivý strom, nebo 
skupina stromů a těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není 
časově a prostorově odlišena. 
b) pasečný, ve kterém je předmětem hospodaření lesní porost určitého věku 
na určité ploše. Hospodářský způsob pasečný se dále člení na podrostní, 
násečný a holosečný.  

(2) V době převodu z pasečného na výběrný hospodářský způsob a 
naopak lze uplatnit kombinaci obou hospodářských způsobů. 
 (3) Hospodářský tvar lesa je výsledkem způsobu vzniku lesních porostů. 
Rozlišují se hospodářské tvary lesa: 
a) nízký, 
b) střední, 
c) vysoký. 
 
Odůvodnění:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Od 
připomínky ustoupeno. Připomínka nad 
rozsah zadání obsahu novely.  
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Lesní zákon pravděpodobně opomenutím nezmiňuje pojmy „hospodářský 
způsob“ a „hospodářský tvar lesa“, ačkoliv jde o zásadní charakteristiky pro 
hospodaření v lesích. Tyto pojmy uvádí a blíže vymezuje v ustanovení § 1 
odst. 7 vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů 
a o vymezení hospodářských souborů, avšak pouze pro účely zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů. Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování, uvádí v ustanovení § 8 pojmy „hospodářské 
způsoby“, avšak nikoliv pro účely možného způsobu hospodaření v lesích, 
ale jen pro odvození výše těžby uvedené v lesních hospodářských plánech. 
 
Předložený návrh zapracovává pojmy „hospodářský způsob“ a „hospodářský 
tvar lesa“ do lesního zákona, čímž umožní vlastníkům lesa výběr 
„hospodářského způsobu“ a „hospodářského tvaru lesa“ pro hospodaření ve 
svých lesích, a tím i volbu pro způsob zpracování lesních hospodářských 
plánů pro tyto charakteristiky. 

 
2. Upravit § 31 odst. 6 následovně: 
(6) Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou pěti let a lesní 

porosty na ní zajištěny do sedmi patnácti let od jejího vzniku; v 
odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování 
plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu 
delší. Na povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení. 
 
Odůvodnění:  
Vzhledem ke stávající situací v lesních porostech související s rozsáhlou 
kůrovcovou kalamitou je v řadě lesních porostů prakticky nemožné naplnit 
stávající zákonem dané lhůty. Krátké lhůty pro zalesnění a zajištění porostů 
rovněž omezují větší možnost využití přirozené obnovy lesa (včetně 
přípravných dřevin), která může v návaznosti na přírodní podmínky, způsobu 
provádění těžby či semenné roky některých dřevin, probíhat pomaleji. 
Zkušenosti z porostů, kde je tato přirozená obnova lesa umožněna (např. na 
území NP) ukazují, že prodloužení doby zalesnění a zajištění nemá 
negativní vliv na plnění funkcí lesa. Požadovaná změna právní úpravy 
vychází z dosud nenaplněného legislativního opatření Národního lesnického 
programu 6.1.4 „Prodloužit zákonné lhůty k zalesnění a zajištění obnovy 
porostů tak, aby umožňovaly lépe využívat přirozenou obnovu lesa“ i úkolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  Od 
připomínky ustoupeno. Nad rámec 
novely.   
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Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 1_3.2 „Změnou 
lesního zákona u pasečného způsobu hospodaření prodloužit lhůty 
k zalesnění na 5 let a k zajištění mladých lesních porostů na 5 let (tj. celkem 
10 let) a prodloužení vztáhnout ke konkrétním hospodářským souborům“.        

 
3. Upravit § 35 odst. 1 následovně: 
(1) Meliorace a hrazení bystřin v lesích jsou biologická a technická opatření 

zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry. Provádění 
meliorací a hrazení bystřin v lesích je povinností vlastníka lesa, pokud orgán 
státní správy lesů, popřípadě orgán státní správy vodního hospodářství 
nerozhodne o tom, že jde o opatření ve veřejném zájmu. Pokud jsou tato 
opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném 
zájmu, hradí náklady s tím spojené stát; vlastník lesa je povinen provedení 
takových opatření strpět. Povinnosti vlastníka lesa a oprávnění orgánů státní 
správy podle zvláštních předpisů23) nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 
Odůvodnění:  
V souvislosti v probíhající klimatickou změnou a množstvím srážek 
v posledních letech považujeme povinné provádění meliorací za nevhodný 
postup směřující proti dlouhodobě prosazovanému zadržování vody v krajině 
(např. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR). 
V případě, že je z nějakého důvodu nezbytné daný zásah provést, je toto 
možné na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.   

 
4. Poskytnutí dat LHP a LHO České inspekci životního prostředí 
 

Vkládá se ustanovení § 49 odst. 3 písm. p), které zní: „poskytuje České 
inspekci životního prostředí37 pro výkon její dozorové činnosti data 
schválených plánů a osnov v elektronické podobě“ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pozn. pod čarou: 37) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního 
prostředí a její působnosti v ochraně lesa 

 

Odůvodnění:  
Jak je uvedeno v předkládací zprávě, Ministerstvo zemědělství přistoupilo 
k vypracování a předložení novely lesního zákona v souvislosti se 
současnou kalamitou, a to na žádost Poslanecké sněmovny PČR (usnesení 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Od 
připomínky ustoupeno. Nad rozsah 
zadání obsahu novely.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  Nad 
rozsah zadání obsahu novely. Bude 
řešeno jinak – Ministerstvo zemědělství 
přijme opatření s cílem zabezpečit, aby 
byly České inspekci životního prostředí 
pro výkon její dozorové činnosti 
poskytovány v elektronické podobě data 
schválených lesního hospodářských 
plánů a přijatých lesních hospodářských 
osnov nad rámec těch, které jsou České 
inspekci životního prostředí přímo nebo 
prostřednictvím Ministerstva životního 
prostředí již nyní poskytovány.  
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č. 305/2018) i na základě výzvy Zemědělského výboru PS PČR (usnesení č. 
45/2018), a to z důvodu účinného boje proti kůrovci, případně jiným 
kalamitám v lesích.  Česká inspekce životního prostředí přitom, jako 
kontrolní a dozorový orgán zaměřený na dodržování ustanovení právních 
předpisů a rozhodnutí týkající se funkcí lesů jako složky životního prostředí 
právnickými a fyzickými osobami, zjišťuje nedostatky a škody na funkcích 
lesa jako složce životního prostředí a v případě, že fyzická nebo právnická 
osoba vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických nebo abiotických 
činitelů, může jí být uložena sankce. Kontrolní a dozorová činnost ČIŽP tak 
vhodně doplňuje kontrolní a dozorový systém státní správy lesů. Kontrola 
rozvoje biotických činitelů je nedílnou součástí všech ročních plánů kontrolní 
činnosti ČIŽP, kromě toho však mimo plán kontrol probíhají operativní 
neplánované kontroly, v podmínkách kůrovcové kalamity orientované 
převážně na problematiku stavu hmyzích škůdců v lesích. Prioritní snahou 
inspekce je přitom vyhledávat zdroje ohrožení a vyzývat lesní hospodáře 
k včasné nápravě tak, aby nedocházelo k porušení právních předpisů, a tím i 
k nutnosti vést správní řízení o uložení pokuty. Poskytnutí dat LHP a LHO by 
v této souvislosti podstatně zjednodušilo identifikaci problémových vlastníků 
lesů a celkově by urychlilo a zefektivnilo výkon kontrolní a dozorové činnosti 
ČIŽP. Přitom, jak vyplývá z předkládací i důvodové zprávy, poznatky ČIŽP 
přispěly k přípravě předkládané novely lesního zákona. Kromě toho by ČIŽP 
po přijetí novely zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh, měla být nově orgánem informujícím krajské úřady o všech 
zahajovaných správních řízeních, což tyto orgány využijí pro zajištění výkonu 
státní správy na základě tohoto zákona. Vzájemné poskytování podkladů a 
informací mezi jednotlivými orgány státní správy lze z tohoto pohledu 
pokládat za systémový a potřebný krok. 

 
5. Zmocnění MŽP k vydávání podzákonných předpisů:  
  

a. Žádáme vložit ustanovení § 49, odst. 4, písm. b), které zní  
 
Ministerstvo životního prostředí může vydávat prováděcí právní předpisy, ke 
kterým je tímto zákonem zmocněno ministerstvo (tedy Ministerstvo 
zemědělství) pro území národních parků a jejich ochranných pásem.  
 
Stávající odst. 4 se označuje jako odstavec 4, písm. a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.Nad 
rozsah zadání obsahu novely. Od 
připomínky ustoupeno.  
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b. Žádáme vložit ustanovení § 58, odst. 6, které zní:  

 
V případě, že Ministerstvo životního prostředí nevydá pro území národních 
parků a jejich ochranných pásem příslušný prováděcí právní předpis, platí 
pro území národních parků a jejich ochranných pásem právní předpis 
vydaný ministerstvem.  

 
Odůvodnění:  
Hospodaření v lesích národních parků a také jejich ochranných pásmech 
představuje specifické způsoby péče o les se zcela odlišnými cíli oproti 
běžnému hospodářskému lesu. Prováděcí právní předpisy k LZ tuto 
specifickou péči často komplikují až znemožňují. V případě, že k dané 
problematice nebude nezbytná specifická právní úprava pro lesy v NP a 
jejich OP, pro území NP a OP bude platit „celostátní“ úprava MZe. 
 

Kontaktními osobami pro vypořádání připomínek MŽP jsou Ing. Tomáš Staněk, 
CSc., odbor obecné ochrany přírody a krajiny (tomas.stanek@mzp.cz, tel: 267 
122 042), a Ing. Mgr. Martin Bílý, odbor zvláštní územní ochrany přírody a 
krajiny (martin.bily@mzp.cz, tel.: 267 122 474). 
 

Ministerstvo financí Zásadní připomínka:  
V rámci zprávy RIA i Důvodové zprávy materiálu se uvádí, že novela zákona o 
lesích bude představovat zvýšené výdaje v kapitole Ministerstva zemědělství v 
odhadované výši cca 40 mil. Kč ročně. V obou materiálech se uvádí, že tyto 
výdaje budou pokryty v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva 
zemědělství. Přesto požadujeme do všech částí materiálu doplnit, že tyto 
zvýšené výdaje si kapitola Ministerstva zemědělství pokryje v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2019 a léta následující, a to bez požadavku na jeho navýšení 
v souvislosti s touto novelou a se zabezpečením této agendy. 

1. K čl. II: Slova „a nebyla před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
pravomocně skončena,“ doporučujeme pro nadbytečnost vypustit. Je-li 
zde řízení, které bylo přede dnem nabytí účinnosti předložené novely 
pravomocně skončeno, není třeba se jím zabývat. Naopak bylo-li určité 
řízení zahájeno a nebylo do data účinnosti předložené novely 
pravomocně skončeno, jde o zahájené (a probíhající) řízení, které má 

 
Akceptováno. Text Závěrečné zprávy 
upraven i v návaznosti na upuštění od 
změny působnosti obcí s rozšířenou 
působností. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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mít (s ohledem na předloženou novelu) specifický režim v tom, že má 
být dokončeno podle znění lesního zákona před novelou. 

2. K čl. I, bodu 14 (§ 45 odst. 1 písm. d): Doporučujeme, aby věta 
za středníkem byla samostatným odstavcem 2, protože se jedná o 
samostatnou myšlenku – možnost požádat znovu o udělení licence po 
jejím odnětí. Dosavadní odstavec 2 je za předpokladu přijetí této 
připomínky třeba označit jako odstavec 3. Text jeho písmene a) 
doporučujeme doplnit za čárkou slovem „nebo“. 

3. K čl. I: Nad rámec předložené novely doporučujeme za novelizační bod 
17 vložit nový novelizační bod, který by upřesnil znění § 53 odst. 1 
písmeno k), byť ambicí předkladatele je řešit v novele lesního zákona 
pouze nezbytné věci související zejména s kůrovcovou kalamitou. 
Uvedené ustanovení je však sankční povahy – jedná se o přestupek – a 
proto by mělo být formulováno jednoznačně a mělo by postihnout 
celkově protiprávní jednání v dané oblasti, a nikoli jen jeho část, jako je 
tomu dosud.  
Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku mimo jiné 
tím, že v rámci obecného užívání lesa „pase nebo prohání dobytek nebo 
umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů“. To 
znamená, že např. pasení koní nebo koz v lesních porostech nebo jejich 
průhon lesními porosty je dovoleno – nešlo by o přestupek. Proto by 
bylo zřejmě žádoucí zpřesnit ustanovení písmene k) např. takto: „X. V § 
53 odst. 1 písmeno k) zní: „k) pase hospodářská zvířata v lesních 
porostech nebo je lesními porosty prohání nebo umožňuje výběh 
hospodářských zvířat do lesních porostů,“.“. 

4. K čl. I, bodu 18: V § 54 odst. 1 písm. f) doporučujeme vložit za slova 
„nebo“ slovo „v“. 

5. K čl. I, bodu 13 (§ 44 odst. 8): Za slovo „způsobilost“ doporučujeme 
vložit slova „k vedení registrů“ a slova „dohledu a“ vypustit. Jsme 
názoru, že je třeba specifikovat, k čemu musí mít daná organizační 
složka státu odbornou a technickou způsobilost. Dále považujeme za 
postačující, aby tato složka podléhala pouze kontrole ministerstva. 
Nicméně pokud má podléhat i dozoru ministerstva, je třeba záměnu slov 
„dohled“ a „dozor“ v tomto ustanovení provést, protože ministerstvo 
skutečně vykonává (jako státní orgán) dozor, např. podle § 49 odst. 3 

 
 
 
Neakceptováno. Text odstavce 1 
ponechán.  
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rozsah zadání 
obsahu novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
Akceptováno. Text upraven.  
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písm. k) nebo m) lesního zákona. Současně doporučujeme ze 
stylistických důvodů přesunout v obou výskytech slovo „informace“ za 
slovo „osob“. 

6. K čl. I: Nad rámec předložené novely doporučujeme za dosavadní 
novelizační bod 7 vložit nový novelizační bod, kterým by bylo v § 32 
odst. 2 písm. c) nahrazeno slovo „a“ slovem „nebo“. 

7. K čl. I, bodu 6: slova „vkládá slovo“ nahradit slovy „vkládají slova“ a do 
uvozovek před slovo „zejména“ vložit slova „rozhodnutím ve správním 
řízení“. Jak uvádí důvodová zpráva, je třeba na základě dosavadních 
zkušeností orgánů státní správy lesů se zvládáním mimořádných situací 
a škod velkého rozsahu v lesích nahradit dosavadní taxativní výčet 
opatření, která mohou orgány lesní správy podle § 32 odst. 2 lesního 
zákona vlastníkům lesa uložit vlastníku lesa, výčtem demonstrativním. V 
důvodové zprávě jsou příkladmo uvedeny důvody pro takovou úpravu. 
Doporučujeme, aby o tyto důvody byl (při navrhované změně výčtu z 
taxativního na demonstrativní) rozšířen § 32 odst. 2 o další písmena, 
neboť pouhé slovo „zejména“ nepovažujeme za dostatečné a podle 
našeho názoru jsou k rozšíření výčtu především věcné důvody. 
Důvodová zpráva dále uvádí, že každé uložené opatření je nutno řádně 
odůvodnit. Jsme názoru, že by bylo nanejvýš vhodné, aby se nařízení 
určitého opatření stalo rozhodnutím ve správním řízení, což by zákon 
výslovně stanovil, a které musí být odůvodněno (srov. díl 6 správního 
řádu, zejména § 68 odst. 3). 

8. K čl. I, bodu 4 (§ 29 odst. 4): Na předposledním řádku odstavce 
doporučujeme vypustit slovo „z“ a slova „lesního vegetačního stupně“ 
nahradit slovy „lesnímu vegetačnímu stupni“. 
Zásadní připomínku Ministerstva financí požadujeme akceptovat, 
doporučující připomínky zohlednit. 
Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je Lenka Pospíšilová (e-mail: 
Lenka.Pospisilova@mfcr.cz, tel.: 257 042 833). 
 
 

 
 
 
Neakceptováno. V praxi s tím nejsou 
žádné problémy. 
 
 
Akceptováno. Text upraven jinak 
v návaznosti na ostatní připomínková 
místa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Připomínka je 
nesrozumitelná. 
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Ministerstvo 
dopravy Zásadní připomínka: 

Nad rámec navrhovaných změn 
Požadujeme vložit nový novelizační bod v tomto znění: 
„X. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno d), které zní: 
„d) zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy na 
dráze, která je umístěna na pozemku sousedícím s dotčeným pozemkem 
určeným k plnění funkcí lesa.“.“ 
Odůvodnění: 
Stávající znění § 17 odst. 2 lesního zákona obsahuje konkrétní výjimky z odvodů 
poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa (dále jen „určené 
pozemky“). Jedná se o 3 případy předpokládající odnětí určených pozemků z 
důvodu stavby (stavba sloužící hospodaření v lese, výstavba objektů a zařízení 
potřebných pro čištění odpadních vod nebo výstavba objektů a zařízení 
potřebných pro jímání a výrobu pitné vody). 
Z praxe je však zřejmé, že lesní porosty na řadě lesních pozemků navazujících 
na pozemek určený pro umístění železniční dráhy, opakovaně narušují 
bezpečnost a plynulost drážní dopravy 
na přilehlé dráze (pády stromů). V případě těchto pozemků (které jsou často 
nepřístupné a lesnické hospodaření na nich je prakticky omezeno), navrhujeme 
upustit od poplatkové povinnosti, neboť důvody pro odnětí určených pozemků 
jsou zde ryze bezpečnostního charakteru. Rozsah odnětí posoudí standardně 
orgán státní správy lesů. Podle zákona § 22 č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů má provozovatel dráhy povinnost provozovat ji pro 
potřeby plynulé  
a bezpečné drážní dopravy. Dodržování uvedené zákonné povinnosti je však 
často znemožněno mimořádnými událostmi v drážní dopravě  
a jinými omezeními vznikajícími právě v důsledku opakovaných pádů stromů z 
lesních porostů. 
Již od roku 2017 jedná státní organizace Správa železniční a dopravní cesty 
(dále jen „SŽDC“) se státním podnikem Lesy České republiky  
o požadavku zvýšit bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy na dráze 
bezprostředně sousedící s lesními pozemky. Jak vyplývá z dosavadních 

 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rozsah zadání 
obsahu novely. Autor připomínky ji uplatní 
v rámci širší novely lesního zákona. 
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jednání, v podstatě jedinou možností, jak uvedený zákonný požadavek zajistit, je 
odstranění trvalého porostu na vybraných pozemcích sousedících s železničními 
tratěmi a zároveň převod těchto pozemků nebo jejich částí pod právo 
hospodaření SŽDC. 
Výše uvedené řešení však předpokládá nejprve trvalé odnětí pozemku určeného 
k plnění funkcí lesa z důvodu, že nebude možné na takových pozemcích dále 
lesnicky hospodařit. Pozemky budou využity jiným vhodným způsobem (osázení 
porostem nižšího vzrůstu, trvalý travní porost apod.), kterým nebude ohrožena 
požadovaná plynulost a bezpečnost drážní dopravy. Vzhledem k důvodu odnětí 
určených pozemků se navrhuje poplatek v takových případech nepředepisovat, 
neboť důvodem odnětí je zvýšení bezpečnosti na provozované dráze. V praxi 
navíc budou navrhovanou změnou nejčastěji dotčeny pozemky obtížně nebo 
zcela nepřístupné, na kterých je lesnické hospodaření omezeno nebo 
vyloučeno. 
Připomínka:  
K bodu 11 
Doporučujeme slova „ministerstvo právním předpisem“ nahradit slovy „prováděcí 
právní předpis“. 
Navrhujeme dále v návaznosti na porušení povinností vlastníka lesa uvedených 
v § 40 doplnit odpovídající sankční ustanovení. 
Vypořádání zásadních připomínek se za Ministerstvo dopravy zúčastní 
Ing. Marie Soukupová z Odboru infrastruktury a územního plánu (tel. 
225 131 075, e-mail: marie.soukupova@mdcr.cz), 
JUDr. Zbyněk Gřešek z Odboru drážní a vodní dopravy (tel. 225 131 626, e-
mail: zbynek.gresek@mdcr.cz) a 
Mgr. Magdaléna Nagyová z Odboru legislativy (tel. 225 131 208,  
e-mail: magdalena.nagyova@mdcr.cz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text  zmocňovacího  
ustanovení  upraven.  

ÚV -  VÚV Zásadní připomínka: 
1.  V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 „(4) Pokud orgán státní správy lesů nestanoví při zveřejnění opatření obecné 
povahy podle odstavce 3 jinak, je projednání opatření veřejné a koná se v den 
uvedený ve veřejné vyhlášce, kterou se opatření oznamuje, ne však dříve než 5 
dnů po vyvěšení veřejné vyhlášky. Osoby dotčené opatřením obecné povahy 

 
Akceptováno. Text celého ustanovení 
upraven v návaznosti na vypořádání 
připomínky Ministerstva vnitra. 
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jsou oprávněny podat proti němu písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 
pracovních dní ode dne jeho zveřejnění; námitky nemají odkladný účinek. O 
námitkách rozhodne orgán státní správy lesů, který opatření vydal; proti tomuto 
rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.“. 
Požadujeme prodloužit lhůtu pro konání veřejného projednání opatření 
obecné povahy z 5 dnů na 10 dní po vyvěšení veřejné vyhlášky a obdobně 
prodloužit lhůtu pro možnost podání písemných odůvodněných námitek 
z 5 pracovních dní na 10 pracovních dní ode dne zveřejnění opatření 
obecné povahy. 
Odůvodnění: jedná se o systémové řešení obdobně jako v § 32 odst. 3 návrhu 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

2. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky 
pod čarou č. 37 zní: 

„(4) V případě naléhavé potřeby při nedostatku reprodukčního materiálu 
v některé přírodní lesní oblasti v důsledku mimořádné situace, může 
ministerstvo na základě odborného stanoviska pověřené osoby podle zvláštního 
právního předpisu povolit na omezenou dobu výjimku z požadavků na použití 
reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování uvedených 
v odstavci 1 uložením opatření obecné povahy. Povinnost dodržet použití 
reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování z odpovídajícího 
lesního vegetačního stupně tím není dotčena.“ 

Požadujeme vypustit poslední větu „Povinnost dodržet použití 
reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování 
z odpovídajícího lesního vegetačního stupně tím není dotčena.“  
Odůvodnění: Jedná se o zbytečné opětovné zpřísnění výjimkového pravidla. Je 
zde navržen institut dvojí kontroly (příslušné ministerstvo a odborné stanovisko 
pověřené osoby). 
Tato připomínka je zásadní. 
V § 29 nový odstavec 4, který hovoří o výjimce z používání reprodukčního 
materiálu. Navrhujeme zvážit systém vydávání těchto výjimek, konkrétně u 
odborného stanoviska pověřené osoby. Pokud tato osoba bude své stanovisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Poslední věta vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Jde o 
nepochopení – případné výjimky bude 
povolovat ministerstvo, které také určí 
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vázat k lesnímu hospodářskému celku, natož k porostu, celý systém se 
zablokuje. Doporučujeme, aby stanovisko bylo vázáno na větší území 
např. lesní oblast, ORP, kraj. 

 Tato připomínka je doporučující. 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Barbora Bajkaiová, bajkaiova.barbora@vlada.cz, tel. 224 002 269 

územní platnost výjimky. Pověřená osoba 
bude vydávat odborné stanovisko 
z hlediska možnosti využití konkrétního 
reprodukčního materiálu lesních dřevin, 
protože má celostátní přehled o 
dostupnosti materiálu.   

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 
1. K materiálu, čl. I bod 12.: Požadujeme slova „vysokoškolské vzdělání 

lesnického směru v magisterském studijním programu“ nahradit slovy 
„vysokoškolské vzdělání získané absolvováním magisterského studijního 
programu uskutečňovaného v oblasti vzdělávání Lesnictví a dřevařství“ a 
slova „jde-li o absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu“ 
nahradit slovy „jde-li o absolventa magisterského studijního programu“, a to z 
toho důvodu, aby byla užita terminologie v souladu s nařízením vlády 
o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zákonem o vysokých školách a 
zvláště pak přílohou č. 3 k zákonu o vysokých školách. Z uvedených důvodů 
požadujeme také provést obdobné změny v § 42 odst. 2 a slova 
„vysokoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele“ 
nahradit slovy „vysokoškolské vzdělání získané absolvováním 
magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Lesnictví a 
dřevařství“. 

2. Upozorňujeme, že předkladatel v předmětném navrhovaném ustanovení 
zohledňuje zaměřené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu a střední vzdělání s maturitní zkouškou, avšak v žádném směru 
nezohledňuje vyšší odborné vzdělání. Vzhledem k tomu, že vyšší odborné 
vzdělávání je profesně zaměřeným vzděláváním, které klade důraz 
na aplikační stránku studia, není důvodné, aby i toto studium nebylo v 
daném ustanovení a v následném požadavku na praxi uplatněno. S ohledem 
na uvedené požadujeme vložit před slova „nebo střední vzdělání“ slova „, 
vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru lesnictví nebo získané v 
akreditovaném vzdělávacím programu oboru vzdělání lesnictví“ a dále 
požadujeme vyšší odborné vzdělávání zohlednit i v požadavku na praxi, a to 
např. tak, že se před slova „a alespoň deset let“ vloží slova „alespoň pět let 
v případě absolventa vyššího odborného vzdělávání“. 

3. Dále také upozorňujeme, že v předmětném bodě je uvedeno vysokoškolské 

 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
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vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu, avšak vysoká 
škola uskutečňuje akreditované studijní programy, kde typy studijních 
programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský. Požadujeme tedy do 
materiálu zahrnout i vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském 
studijním programu a zároveň požadujeme stanovení a doplnění přiměřené 
délky doby praxe pro absolventy bakalářského studijního programu 
do materiálu. Bakalářské vzdělání je plnohodnotnou vysokoškolskou 
kvalifikací, která by měla být zohledněna při regulaci povolání v této oblasti a 
nepovažujeme za vhodné tento typ studijního programu opomíjet, a to i 
vzhledem k tomu, že v materiálu je upraven nižší stupeň vzdělání s jemu 
odpovídající délkou praxe. Upozorňujeme, že v daném ohledu je třeba 
následně provést změny také v ustanovení § 42 odst. 2 předmětného 
zákona. 

Připomínky: 
1. K Důvodové zprávě, Zvláštní část, k čl. I bodu 12. na str. 8: V souvislosti 

s našimi zásadními připomínkami doporučujeme slova „vysokoškolského 
vzdělání magisterského typu byl zachován (studijní obor „lesní inženýrství“ 
ve smyslu § 2 vyhlášky č. 100/1996 Sb.)“ nahradit například slovy 
„vysokoškolského vzdělání získaného ve studijním programu magisterského 
typu byl zachován (studijní obor „lesní inženýrství“ ve smyslu § 2 vyhlášky č. 
100/1996 Sb.)“ nebo „vysokoškolského vzdělání získaného v magisterském 
studijním programu byl zachován (studijní obor „lesní inženýrství“ ve smyslu 
§ 2 vyhlášky č. 100/1996 Sb.)“. 

2. K materiálu, čl. I bod 4.: S ohledem na čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, doporučujeme v poznámce pod čarou č. 37 použít obrat „ve znění 
pozdějších předpisů“ a neuvádět jednotlivé novely. 

3. K materiálu, čl. I. bod 12.: S ohledem na to, že dle zákona o vysokých 
školách i nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, je 
vymezena předmětná oblast vzdělání jako společná pro „Lesnictví                
a dřevařství“, doporučujeme předkladateli zvážit konkretizaci studijních 
programů ve smyslu Části šestnácté, bodu B. uvedeného nařízení vlády 
a tomu i odpovídající úpravu ustanovení § 42 odst. 2 a 3 materiálu. 

4. Dále pouze upozorňujeme, že stanovení odborné způsobilosti "odborného 
lesního hospodáře" je taktéž možné řešit v souladu s usnesením vlády k 
návrhu na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona o uznávání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text důvodové zprávy je 
v souladu se změnou příslušného 
ustanovení upraven. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  Jde o změny 
příslušných ustanovení.  
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Příslušná ustanovení po 
projednání upravena.  
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výsledků dalšího vzdělávání. Tímto usnesením vlády bylo členům vlády 
uloženo zohlednit existenci Národní soustavy kvalifikací a zákona o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání při tvorbě vlastních právních předpisů 
upravujících oblasti kvalifikací, kvalifikačních předpokladů pro výkon 
povolání či ověřování a zkoušky kvalifikační způsobilosti. Tímto dochází 
ke zjednodušení tvorby právních předpisů, kdy je často postačující se v 
příslušném právním předpisu jen odvolat na výše uvedený zákon a na 
příslušnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Požadované 
kompetence jsou pak popsány standardem profesní kvalifikace. Tyto 
standardy jsou pravidelně revidovány a případná změna požadavků je 
možná bez legislativního procesu. MŠMT je připraveno pomoci k naplňování 
výše uvedeného usnesení vlády. Pro potřeby lesního zákona lze využít 
například vytvořené úplné profesní kvalifikace „Lesní technik lesník“ 
(Dostupné na: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-505-
Lesni_technik_lesnik). 

5. K materiálu, čl. I bod 18.: Z formálního hlediska doporučujeme na konec 
navrhovaného znění nového pododstavce doplnit uvozovky a zároveň 
doplnit tečku na konec novelizačního bodu. 

6. K materiálu, čl. I bod 18. a 19.: Doporučujeme předmětné novelizační body 
změnit v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. Např. 
v novelizačním bodě 18. doporučujeme slova „odst. 2 na konci písmene c)“ 
nahradit slovy „se na konci odstavce 2“ a obdobné změny provést i v bodě 
následujícím. 

7. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: Upozorňujeme, že 
v daném znění jsou obvykle uváděny pouze paragrafy, ve kterých se 
navrhuje provést určité změny, avšak předkladatel nesystematicky uvádí i 
některé paragrafy, ve kterých žádná změna prováděna není, např. § 31, 33 
až 36, 38 a 39 atd. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Závěr 
Požadujeme materiál upravit dle výše uvedených zásadních připomínek a 
zároveň doporučujeme materiál upravit dle ostatních uvedených připomínek. 
Jednáním o připomínkách je za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
pověřen Mgr. Vlastislav Svoboda z odboru legislativy (tel. 234812179, e-mail: 
Vlastislav.Svoboda@msmt.cz) a PaedDr. Vladimír Krieg z odboru středního a 
vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234811469, e-mail: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven v návaznosti 
na novelizační body.  
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Vladimir.Krieg@msmt.cz). 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 K čl. I,  bodu 2 
V § 19 na konci odstavce 4 doporučujeme doplnit větu „Při rozhodování o 
námitkách není orgán státní správy lesů vázán opatřením obecné povahy, proti 
němuž námitky směřují.“.  
 
Důvodem je skutečnost, že navrhovaná právní úprava využívá možnosti 
inverzního postupu ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1, věta čtvrtá, správního 
řádu. To znamená, že opatření obecné povahy nabývá účinnosti „dnem 
vyvěšení veřejné vyhlášky“, avšak veřejné projednání opatření a rozhodnutí o 
námitkách proti němu vznesených následuje minimálně pět dní poté. 
Domníváme se, že tato inverze je navržena z důvodu předpokládané naléhavé 
potřeby urgentního vyhlášení opatření obecné povahy, kterým se například 
zakazuje vstup do lesa v případě, kdy může být ohroženo zdraví nebo život 
osob (správní řád klade jako podmínku tohoto postupu „hrozbu vážné újmy 
veřejnému zájmu“). Předpokládáme tedy, že je tato odchylka navržena důvodně. 
Avšak vzhledem k tomu, že námitky jsou vypořádávány po nabytí účinnosti 
opatření obecné povahy a pokud nechceme tento postup považovat za výlučně 
formální, je nutné upravit vztah rozhodnutí o námitkách k platnému opatření 
obecné povahy. Z toho důvodu je třeba stanovit, že orgán státní správy lesa při 
vypořádávání námitek proti platnému opatření obecné povahy není tímto 
opatřením vázán, neboť pokud by jím byl vázán, nebylo by možné námitkám 
vyhovět, když by z důvodné námitky vyplývala potřeba opatření obecné povahy 
změnit.  
Doporučující připomínka. 
 
2.K čl. I, bodu 2 
V § 19 na konci odstavce 4 doporučujeme dále doplnit věty „Pokud je na 
základě výsledků projednání nutné opatření obecné povahy změnit nebo zrušit, 
orgán státní správy lesů jej změní nebo zruší. Změněné opatření obecné povahy 
orgán státní správy lesů vydá postupem podle odstavce 3. Změněné opatření 
obecné povahy nahrazuje opatření obecné povahy, které bylo vydáno 
předchozím postupem.“. 
 
Jak už bylo shora konstatováno (viz bod 1), vzhledem k tomu, že námitky jsou 
vypořádávány po nabytí účinnosti opatření obecné povahy a pokud nechceme 
tento postup považovat za výlučně formální, je zároveň nutné dořešit způsob 

 
Akceptováno. Text upraven 
v návaznosti na připomínky Ministerstva 
vnitra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vysvětleno. Text upraven 
v návaznosti na ostatní připomínky. 
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promítnutí výsledků rozhodnutí o námitkách do již vydaného opatření obecné 
povahy, například alespoň tak, jak je tomu v navrhovaném znění § 32 odst. 3, 
věta poslední. 
Doporučující připomínka. 
 
Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek: Mgr. Ing. Petr Lepeška (tel. 
224 862 306, e-mail: petr.lepeska@mmr.cz), 
 
 

Ministerstvo 
obrany 

1.K bodu 10 - § 37 odst. 8 písmeno k) 
V návrhu vkládaného odstavce 8 v písmenu k) nahradit slovo „písemně“ slovem 
„prokazatelně“. 
Odůvodnění: 
Povinnost může být splněna i jinak, včetně zaslání upozornění v elektronické 
podobě. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2.K bodu 12 - § 42 odstavec 3 
Navrhované znění § 42 odstavec 3 požadujeme upravit takto: 
„Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým vzděláním 
rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru v magisterském 
a bakalářském studijním programu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru vzdělání lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání lesnického směru; 
odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké 
školy v magisterském studijním programu, a alespoň deset let, jde-li o 
absolventa střední školy s maturitní zkouškou nebo vysoké školy v 
bakalářském studijním programu nebo vyššího odborného vzdělání 
lesnického směru.“. 
      Odůvodnění: 
Navrhovaná právní úprava pomíjí některé typy lesnického vzdělání, a to 
bakalářský studijní program vysokoškolského vzdělání a vyššího odborného 
vzdělání. Z tohoto důvodu se navrhuje tyto typy vzdělání doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Vypořádáním připomínek pověřuji Mgr. Ludmilu Lopatovou, email 
legislativa.mo@army.cz, tel. č. 973 200 092 a Ing. Pavla Češku, Ph.D.  
 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven v návaznosti 
na připomínku MŠMT.  
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Ministr 
spravedlnosti 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ 
RIA) 
 
1. V bodu 3.2 Náklady je uveden předpoklad navýšení nákladů  

ze státního rozpočtu (z rozpočtu MZe) na činnost odborných lesních 
hospodářů (OHL), placených státem, o 40 mil. Kč ročně, avšak  
bez dostatečného zdůvodnění.  
Jediným argumentem předkladatele pro navýšení sazeb (očekávanou 
novelizací dosud platné vyhlášky č. 423/2001 Sb.) odměny OLH je nově 
stanovovaný výčet konkrétních povinností OLH, při čemž ale není nijak 
specifikováno, o jaké nové povinnosti nad rámec stávajících povinností 
OLH půjde. Zatím jsou povinnosti OLH vymezeny v lesním zákoně obecně 
(§ 37), a to jako povinnost zabezpečit vlastníku lesa odbornou úroveň 
hospodaření v lese podle tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Bylo by vhodné objasnit, které z výčtu povinností v novém odstavci 8 
paragrafu 37 zákona nebyl OLH dosud povinen vykonávat.  
Má-li vliv na navrhované zvýšení sazby odměny OLH také potřeba nezaostat 
za zvyšováním mezd a platů v ostatních sférách, protože výše odměny OLH 
se už více než 5 let nezměnila, bylo by vhodné toto také zmínit. 
Rovněž očekávané jednorázové náklady cca 1 mil. Kč (z rozpočtu MZe) na 
zavedení registru licencí nejsou nijak zanalyzovány. 
 

2. V bodu 6. Přezkum účinnosti regulace není uvedeno, kdo bude garantem 
za provádění přezkumu, jaké budou termíny provádění přezkumu, ani 
jakákoliv kritéria přezkumu. 

Doporučujeme předkladateli tyto doporučující připomínky zohlednit, resp. doplnit 
do ZZ RIA potřebné informace a údaje. 
Osobou pověřenou k jejich vypořádání je Ing. Hana Podroužková,  
e-mail: podrouzkova.hana@vlada.cz, tel: 224 002 597. 
 

Akceptováno. Text Závěrečné zprávy 
zpřesněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text doplněn.  
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K obálce: 
1. Obsah materiálu doporučujeme upravit ve smyslu přílohy č. 1/b 

Jednacího řádu vlády. 
 
K Předkládací zprávě: 

2. Odst. 2, 1. věta – doporučujeme sjednotit font písma celé věty. 
3. Odst. 2, 1. věta – navrhujeme z věty odebrat slova „kde se žádá 

 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
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Ministerstvo zemědělství“. První věta by tak zněla takto: „O vypracování 
a předložení novely lesního zákona v souvislosti se současnou kalamitou 
v lesích bylo Ministerstvo zemědělství požádáno Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu České republiky, a to usnesením Poslanecké 
sněmovny č. 305 ze dne 10. 7. 2018, o provedení legislativních změn 
k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích.“ 

 
K Návrhu zákona: 

4. Str. 2, čl. I, bod 2, § 19, odst. 4 – z důvodu zpřísnění podmínek vydávání 
omezení nebo zákazu vstupu do lesů a jeho dopadu na dotčené osoby 
(tj. také např. na vlastníky nebo nájemce jiných než lesních pozemků) 
doporučujeme zvýšit počet dnů pro přípravu dotčených osob na veřejné 
projednání. Dále, pokud je navrhováno, aby dotčené osoby měly lhůtu 
alespoň 5 pracovních dnů pro zaslání písemných připomínek, dochází 
tímto návrhem ke sjednocení lhůty jak pro písemné připomínky, tak i pro 
konání veřejného projednání opatření. 

5. Str. 2, čl. I, bod 4, § 29, odst. 4 – čárku za slovem „situace“ v první větě 
doporučujeme vypustit. 

6. Str. 3, čl. I, bod 10, § 37, odst. 8, písm. i) – ve druhém řádku 
doporučujeme za slovo „těmto“ vložit slova „úkonům a“. (Tuto připomínku 
uplatňujeme z důvodu, aby formulace ustanovení odpovídala předchozí 
části věty, která hovoří o „odborných úkonech a činnostech.“) 

7. Str. 4, čl. I, bod 10, § 37, odst. 8, písm. k) – ve čtvrtém řádku 
doporučujeme nahradit slovo „to“ slovy „tuto skutečnost“. 

8. Str. 4, čl. I, bod 13, § 44, odst. 8 – do textu návrhu doporučujeme doplnit, 
zda údaje vedené v registrech licencí jsou veřejné.  

9. Str. 4, čl. I, bod 13, § 44 – v souvislosti s navrhovanou změnou textu § 44 
doporučujeme toto ustanovení upravit tak, aby byla odstraněna 
pochybnost, jak se určuje příslušnost úřadů k vydání licence v případě, 
že fyzická osoba nemá na území ČR trvalý pobyt (např. občan jiného 
státu EU), a jaké osobní údaje odpovědného zástupce se v licenci 
uvádějí (lesní zákon pojem „osobní údaje“ osob nedefinuje), a dále, aby 
došlo ke sjednocení pojmosloví v tomto ustanovení (zatímco v odst. 1 se 
užívá pojem „trvalý pobyt“, v odst. 3 pak pojem „bydliště“ osoby). 

10. Str. 4. čl. I, bod 14, § 45, odst. 1, písm. d) – doporučujeme za slovo 
„poruší“ vložit slovo „jakoukoliv“, aby se předešlo jakýmkoliv výkladovým 
problémům a z textu ustanovení jednoznačně vyplývalo, že k odnětí 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven 
v návaznosti na připomínky Ministerstva 
vnitra.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
Neakceptováno. Není předmětem 
novely. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
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licence za opakované porušení povinností může dojít jak porušením té 
samé povinnosti, tak porušením více různých povinností. 

11. Nad rámec Návrhu zákona – dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné 
zaktualizovat i ustanovení § 41 lesního zákona, které upravuje obecné 
podmínky pro udělení licence tak, aby právní úprava byla v souladu s 
terminologií zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále navrhujeme zvážit, zda stávající nastavení 
podmínek pro fyzickou a právnickou osobu zaručuje rovnost těchto 
subjektů (zda by např. neměla i právnická osoba splňovat podmínku své 
bezúhonnosti, která se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů 
právnických osob). 

 
K Důvodové zprávě: 

12. Str. 3, Obecná část důvodové zprávy, bod 7 – v názvu bodu v prvním 
řádku doporučujeme slovo „dosah“ nahradit slovem „dopad“. 

13. Str. 3, Obecná část důvodové zprávy, bod 7, odst. 1 – v odůvodnění 
navrhované právní úpravy doporučujeme doplnit způsob stanovení 
předpokládaných nákladů této úpravy na státní rozpočet ve výši zhruba 
40 milionů Kč ročně. 

14. Str. 8, Zvláštní část důvodové zprávy, K bodu 11 (§ 40 odst. 3) – ačkoliv 
se do zákona doplňuje zmocnění pro vydání právního předpisu 
ministerstvem za účelem stanovení náležitostí lesní hospodářské 
evidence, z důvodové zprávy není zřejmé, zda se předpokládá vydání 
nového prováděcího právního předpisu nebo změna stávajících vyhlášek 
k lesnímu zákonu (v případě nového právního předpisu by přílohou 
materiálu měl být návrh tohoto předpisu nebo alespoň jeho teze, pokud 
má tento právní předpis nabýt účinnosti současně s návrhem zákona, viz 
čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády). 

Str. 9, Zvláštní část důvodové zprávy, K bodu 19 [§ 54 odst. 1 písm. f)], 
odst. 2 – ve 4. řádku je třeba doplnit chybějící číslo ustanovení § 37 
upravujícího povinnosti odborného lesního hospodáře. 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřena Pavla Kirchhofová, (tel. 
č.: 224 853 199, email: kirchhofova@mpo.cz) 

 
 
Neakceptováno. Nad rámec novely.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
Akceptováno. Text důvodové zprávy 
doplněn.  
 
 
Akceptováno. Text doplněn a pracovní 
verze prováděcího předpisu připojena k 
materiálu.   
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 

Odbor kompatibility 
– ÚV ČR 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 
s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
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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.  
Vzhledem k obecnějším provazbám na právo EU - viz předpisy EU zmíněné 
níže - však doporučujeme v důvodové zprávě zmínit i širší návaznost návrhu na 
tyto předpisy EU. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrh zákona má vztah k následujícím unijním předpisům: 
 

- směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění 
reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (dále jen „směrnice 
1999/105/ES“), 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění. 

 
Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že tato dílčí novelizace lesního zákona 
vyvstává zejména v souvislosti s rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy na 
velké části území České republiky. Novela zákona je založena na následujících 
třech principech: 1. Úprava demonstrativního výčtu základních povinností 
odborného lesního hospodáře, jehož činnost hradí stát, 2. zavedení opatření 
obecné povahy jako právní formy, prostřednictvím které mohou orgány státní 
správy lesů napříště ukládat opatření v případech, kdy má být vydáno konkrétně 
formulové opatření v zájmu ochrany lesa, jež se však dotýká blíže neurčeného 
okruhu adresátů, 3. doplnění zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu 
(vyhlášky), kterou Ministerstvo zemědělství stanoví podrobnosti o obsahu, 
způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence. Důvodová 
zpráva dále stanoví další principy právní úpravy (viz str. 2 důvodové zprávy). 
 
K § 29 odst. 4: 
Předkládaná novela umožňuje ministerstvu, aby v důsledku mimořádné situace 
na základě odborného stanoviska pověřené osoby povolilo na omezenou dobu 
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výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a 
zalesňování. 
 
Z uvedeného není zřejmé, jaká je povaha stanovené výjimky a jaký má tato 
výjimka vztah ke směrnici 1999/105/ES, která upravuje podmínky použití 
reprodukčního materiálu, a to zejména ve vztahu k bodu 28 preambule 
směrnice, který uvádí, že reprodukční materiál, který splňuje požadavky 
směrnice, by měl podléhat pouze těm omezením pro uvádění na trh, která 
stanoví předpisy Společenství, a dále ve vztahu k bodu 29 preambule směrnice, 
který stanoví, že „pro případ přechodných obtíží při zásobování reprodukčním 
materiálem určitých druhů, který splňuje požadavky této směrnice, by mělo být 
za určitých podmínek dočasně připuštěno použití reprodukčního materiálu 
vyhovujícího méně přísným požadavkům.“, popř. navazujícímu čl. 18 této 
směrnice. 
 
Požadujeme minimálně vysvětlit a uvést vztah ke zmíněné směrnici 
v důvodové zprávě. 
 
Závěr: 

Po zapracování výše uvedené připomínky k § 29 bude návrh zákona 
s právem EU slučitelný. 
Důvodovou zprávu doporučujeme dopracovat s ohledem na širší provazbu 
návrhu na právo EU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text DZ upraven.  
 
 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

1. V novelizačním bodě 4 by měla být vypuštěna čárka před slovem „může“. 
2. V novelizačním bodě 12 by měla být vypuštěna mezera před slovy „a alespoň“, 
neboť již jedna mezera v textu je. Upozorňujeme, že tuto úpravu je třeba provést 
na vícero místech – v novelizačních bodech 1, 9, 10 atd. 

 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. K bodu 10. - § 37 odst. 8 
Podle důvodové zprávy reaguje toto ustanovení na skutečnost, že lesní zákon 
ani prováděcí právní předpisy k němu až dosud nestanoví téměř žádné 
konkrétní činnosti, které má provádět odborný lesní hospodář. V ustanovení se 
stanoví základní povinností odborného lesního hospodáře, jehož činnost podle 
odst. 7 hradí stát. Dochází tak k situaci, že zatímco povinnosti odborného 

Akceptováno. Text DZ doplněn.  
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lesního hospodáře, jehož činnost hradí stát, budou v zákoně podrobně 
upraveny, v případě odborných lesních hospodářů, které si vybere a náklady 
na jejichž činnost hradí vlastník lesa odlišný od státu, bude zachován stávající 
stav. Doporučujeme v důvodové zprávě podrobněji vysvětlit důvody 
navrhovaného postupu. 

2. nad rámec návrhu  - § 7 odst. 2 a § 8 odst. 3 
NKÚ se při své kontrolní činnosti setkal s praxí, že orgán státní správy lesů 
stanovil platnost zařazení lesa do kategorie lesa ochranného resp. lesa zvláštního 
určení na určitou dobu, např. na dobu platnosti lesního hospodářského plánu. 
Uvedený postup však podle našeho názoru není podložen žádným ustanovením 
lesního zákona v jeho současně platném znění. Doporučujeme tuto problematiku 
legislativně ošetřit. 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rámec novely.  

KVOP KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

 K bodu 1 a 2 (§ 19 odst. 3 a 4) 
Zakotvuje se procesní forma, kterou orgán státní správy lesů stanovuje omezení 
nebo vyloučení vstupu do lesa. Má se jednat o opatření obecné povahy (dále též 
„OOP“), které má nabýt účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se 
opatření oznamuje, pokud orgán státní správy lesů nestanoví jinak.  
Jelikož odst. 4 nehovoří o návrhu OOP, vnímám dané ustanovení tak, že mění 
proces vydávání OOP oproti správnímu řádu v tom směru, že dává možnost 
dotčeným osobám bránit se proti němu až poté, co nabude účinnosti, pokud 
orgán státní právy lesů nestanoví jinak. Mělo by tedy dojít k odchýlení 
od obecného pravidla (procesu) zakotveného ve správním řádu na úkor práv 
jednotlivých osob. K takové právní úpravě by však měl zákonodárce přistupovat 
pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. 
Ačkoli je mi zřejmé, proč je v některých případech třeba, aby OOP nabylo 
účinnosti bezodkladně, obávám se nadužívání navrhovaným ustanovením 
nastaveného režimu, tedy toho, že v praxi budou převládat bez bližšího 
odůvodnění OOP, která budou dnem vyvěšení nabývat účinnosti, aniž by orgány 
státní správy lesů blíže zkoumaly, jaký je skutečný stav v dotčeném území, aniž 
by zvažovaly, jak může být zasaženo do práv dotčených osob nebo do zájmů 
podle jiných zvláštních předpisů a zda nejsou dané důvody pro odložení 
účinnosti, jak to dané ustanovení umožňuje. 
Navrhuji proto dané ustanovení obrátit, tedy stanovit, aby účinnost OOP nastala 

 
 
Akceptováno. Text těchto ustanovení 
upraven v návaznosti na připomínky 
Ministerstva vnitra. 
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až poté, co budou mít dotčené orgány a dotčené osoby možnost k návrhu OOP 
uplatnit připomínky a námitky, resp. uplatnit je na veřejném projednání návrhu 
OOP, pokud orgán státní správy lesů nestanoví jinak v případě, že by hrozila 
vážná újma veřejnému zájmu. 
V souvislosti s tím považuji za vhodné, aby bylo v zákoně upřesněno, jakým 
způsobem má být omezení nebo zákaz vstupu do lesa označen, zda mají být 
nápisy informující o omezení nebo zákazu vstupu pouze na lesních cestách 
a turistických trasách, nebo i mimo tyto cesty a trasy tak, aby osoba vstupující 
do lesa měla vždy ve svém zorném poli ceduli s uvedeným nápisem. Osobně se 
přikláním k druhé variantě, protože jinak by institut omezení a zákazu vstupu 
do lesa postrádal do určité míry smysl. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 K bodu 8 (§ 32 odst. 3) 
Zakotvuje se forma opatření obecné povahy (dále též „OOP“), kterou orgán 
státní správy lesů může uložit neurčitému okruhu subjektů povinnost provést 
opatření podle § 32 odst. 2. OOP má nabýt účinnosti dnem vyvěšení veřejné 
vyhlášky, kterou se opatření oznamuje, pokud orgán státní správy lesů 
nestanoví jinak. Vyloučeno je také podávání námitek osobami, které mohou být 
OOP přímo dotčeny podle § 172 odst. 5 správního řádu. 
Podobně jako v případě navrhovaného § 19 odst. 3 a 4 se obávám nadužívání 
navrhovaným ustanovením nastaveného režimu, tedy toho, že v praxi budou 
převládat bez bližšího odůvodnění OOP, která budou dnem vyvěšení nabývat 
účinnosti, aniž by orgány státní správy lesů blíže zkoumaly, jaký je skutečný stav 
v dotčeném území, aniž by zvažovaly, jak může být zasaženo do práv 
dotčených osob a do zájmů podle jiných zvláštních předpisů a zda nejsou dané 
důvody pro odložení účinnosti, jak to dané ustanovení umožňuje. 
Pokud dochází k odchýlení od obecného pravidla (procesu) zakotveného 
ve správním řádu na úkor práv jednotlivých osob, měl by k takové právní úpravě 
zákonodárce přistupovat pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných 
případech. 
Navrhuji proto dané ustanovení obrátit, tedy stanovit, aby účinnost OOP nastala 
až poté, co budou mít dotčené orgány a dotčené osoby možnost k návrhu OOP 
uplatnit připomínky a námitky, resp. uplatnit je na veřejném projednání návrhu 
OOP, pokud by orgán státní správy lesů nestanovil jinak v případě, že by hrozila 
vážná újma veřejnému zájmu. Za takové situace pak nevidím ani důvod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text tohoto ustanovení 
upraven v návaznosti na připomínky 
Ministerstva vnitra. 
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pro vyloučení aplikace § 172 odst. 5 správního řádu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 33 odst. 3 
Uvedené ustanovení vnímám tak, že odborný lesní hospodář (dále též „OLH“) 
může, dokonce musí, vydat souhlas s těžbou, pokud je v souladu s lesním 
zákonem; zkoumání souladu s jinými zvláštními právními předpisy dané 
ustanovení nepředpokládá. Mohou tak však podle mého názoru v praxi nastat 
situace, kdy by provádění těžby, které by OLH odsouhlasil, mělo sice 
proběhnout v souladu s lesním zákonem, ale přesto by existoval jiný důvod 
(např. les je významný krajinný prvek; les představuje přirozenou ochranu před 
hlukem; les při deštích díky retenčním schopnostem předchází zaplavování 
určitého území;  v lese žije chráněný živočich), pro který by bylo vhodné těžbu 
provést jinak, nebo v jiném množství. Za současného znění § 33 odst. 3 však 
orgán státní správy lesů nemá podle mého názoru možnost oznámený záměr 
těžby tímto způsobem korigovat. 
Ačkoliv není předmětné ustanovení navrženo v předkládaném návrhu 
k novelizaci, dovoluji přesto navrhnout, aby předkladatel návrhu novely lesního 
zákona zvážil také úpravu § 33 odst. 3 v tom směru, aby orgán státní správy 
lesů měl možnost nejenom prostřednictvím stanoviska zakázat těžbu, pokud by 
byla v rozporu s lesním zákonem, ale ji i korigovat v jiných odůvodněných 
případech, zejména případně i těch, které vyplývají ze zvláštních právních 
předpisů (např. že les je významný krajinný prvek). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 K bodu 9 (§ 37 odst. 6) 
Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává 
v lesích, pro které je stanovena povinnost zpracovat osnovy, funkci odborného 
lesního hospodáře (dále též „OLH“) právnická osoba, která v určeném území 
vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů 
nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby. Nově je stanovena 
možnost zrušit v odůvodněném případě na návrh vlastníka lesa nebo 
pověřeného odborného lesního hospodáře anebo z vlastního podnětu pověření 
výkonem funkce OLH. 
Z navrhovaného § 37 odst. 6 a z důvodové zprávy se mi jeví, že daná možnost 
zrušit pověření výkonem funkce OLH dopadá pouze na ty případy, kdy orgán 

 
 
 
Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Již stávající právní 
úprava nevylučuje, a v praxi je časté, že 
orgán státní správy lesů pověří výkonem 
funkce odborného lesního hospodáře jiný 
subjekt právě na podnět vlastníka lesa. 
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státní správy lesů pověřil rozhodnutím k výkonu této funkce jinou osobu než tu, 
která vykonává právo hospodaření ve státních lesích.  
Podle mého soudu by však i vlastníci lesa, ve kterých vykonává funkci OLH 
osoba hospodařící se státními lesy, měli mít možnost změnit situaci v případech, 
kdy tato osoba nebude řádně plnit povinnosti OLH, a navrhnout, aby orgán 
státní správy lesů pověřil výkonem funkce OLH jinou osobu. Stejně tak může mít 
i osoba, vykonávající funkci OLH ze zákona, důvody, pro které tuto funkci již 
nebude chtít zastávat, a proto by měla mít možnost orgánu státní správy lesů 
navrhnout, aby pověřil výkonem funkce OLH jinou osobu. 
Navrhuji proto dané ustanovení doplnit o povinnost orgánu státní správy lesů 
na návrh vlastníka lesa nebo osoby, která vykonává funkci OLH jakožto osoba, 
které svědčí právo hospodaření ve státních lesích, pověřit v odůvodněném 
případě (viz k tomu pojmu další odstavec) výkonem funkce OLH jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu.  
Současně navrhuji zpřesnění pojmu „v odůvodněném případě“ demonstrativním 
odkazem na nově navrhovaný § 37 odst. 8. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 12 (§ 42 odst. 3) 
Návrh stanovuje, že pro udělení licence odborného lesního hospodáře („OLH“), 
se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického 
směru v magisterském studijním programu (odborná praxe 3 roky) nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví (odborná praxe 10 let).  
Uvedené ustanovení zcela opomíjí vzdělání na vyšších odborných školách 
a v bakalářském studijním programu na vysokých školách. Není mi zřejmé proč 
tomu tak je, když pro obdržení licence je dostačující i středoškolské vzdělání. 
Současný návrh nezohledňuje vývoj v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který 
nastal poté, co nabyl 1. 1. 1996 účinnosti lesní zákon. 
Navrhuji proto dané ustanovení upravit tak, aby i osoby, které mají titul DiS. 
nebo Bc. měly možnost získat licenci pro výkon OLH po určité době odborné 
praxe. K tomu navrhuji v přechodných ustanoveních upravit, aby doba odborné 
praxe byla započitatelná také z období před účinností novely lesního zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 15 a 19 [§ 48 odst. 1 písm. o) a § 54 odst. 1 písm. e)] 
S ohledem na nově zakotvovanou formu opatření obecné povahy do lesního 
zákona, navrhuji § 54 odst. 1 písm. e) přeformulovat následujícím způsobem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text tohoto ustanovení 
upraven v návaznosti na zásadní 
připomínku Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text upraven 
v návaznosti na připomínky MV ve vztahu 
k opatření obecné povahy.  
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„nesplní opatření nebo povinnosti uložené rozhodnutím nebo porušuje 
povinnosti dané opatřením obecné povahy, které vydal orgán státní správy lesů 
podle tohoto zákona“. Tím by byla zajištěna provázanost na tuto novou procesní 
formu také v sankčních ustanoveních. 
V souvislosti s výše uvedeným by pak bylo vhodné posoudit, zda má nově 
navrhovaný § 48 odst. 1 písm. o) své opodstatnění, když stávající § 48 odst. 1 
písm. n) pokrývá ukládání pokut za veškeré přestupky podle hlavy deváté, tedy 
případně i za neplnění nebo porušení povinností uložených rozhodnutím nebo 
opatřením krajského úřadu nebo ministerstva, které jsou rovněž orgány státní 
správy lesů, pokud by došlo ke změně § 54 odst. 1 písm. e) tak, jak navrhuji 
výše. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Liberecký kraj 1) § 29 odst. 4 – slovo ministerstvo nahradit výrazem orgán státní 
správy lesů – připomínka 
Odůvodnění: Zmocnění by mělo být, a v tomto případě i je, systematicky 
řešeno v § 48-49 lesního zákona. 

2) § 29 odst. 4 – nejasnost mezi navrhovaným zněním a odůvodněním 
– připomínka 
Odůvodnění: Navrhované znění dle našeho názoru zmocňuje orgán 
státní správy lesů k obecné výjimce místa původu reprodukčního 
materiálu (tedy i ze zahraničí), zatímco v důvodové zprávě je výslovně 
uvedena jiná přírodní lesní oblast. Tento nesoulad je třeba ujasnit. 

3) § 37 odst. 6 – vyloučit návrhovou disposici vlastníka lesa k podání 
návrhu – zásadní připomínka 
Odůvodnění: Navrhované znění by znamenalo, že každé podání 
vlastníka lesa v tomto směru by znamenalo zahájení správního řízení 
s velkým počtem účastníků, kteří navíc nejsou správnímu orgánu 
spolehlivě známi. Domníváme se, že pozice vlastníka lesa by měla 
zůstat v úrovni podnětce. I tak je orgán státní správy lesů povinen 
nezahájení správního řízení sdělit a odůvodnit. Může však komunikovat 
s jedinou osobou a ne se stovkami dalších vlastníků. Pokud by 
předkladatel trval na návrhovém právu vlastníka lesa, měly by být 
dořešeny obecné procesní aspekty řízení, a aby se jednalo pouze o část 
pověření, týkající se navrhovatele, nikoliv ostatních vlastníků příslušného 
obvodu pověřeného OLH. Navrhované znění má obdobný byrokratický 
potenciál, jako tvorba honiteb dle zákona o myslivosti. 

Akceptováno. Doplněna působnost 
MZE. 
 
 
Akceptováno. Důvodová zpráva je 
zpřesněna. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB74APPME)



 31 

4) § 40 odst. 3 – úprava zmocnění k vydání prováděcího předpisu, tak, 
že před text „organizační složce státu...“ přibude text „orgánu státní 
správy lesů a následně...“  – připomínka 
Odůvodnění: Předání údajů organizační složce státu je legislativně 
bezproblémově vyřešeno v § 48 odst. 2 písm. h) lesního zákona. 
Problémy však činí, a to zejména u větších vlastníků, na který orgán SSL 
mají údaje LHE předávat. Je třeba exaktně popsat, zda se evidence 
odevzdává výhradně dle hranic správních obvodů ORP, či dle hranic 
příslušného LHC dle převažující části, či za celé vlastnictví dle sídla 
(bydliště) vlastníka lesa a zda je tuto evidenci třeba dělit. To je třeba 
promyslit i s důsledky na využití dat v Centrální evidenci systému 
náležité péče. Zmocnění prováděcího předpisu by proto mělo být co 
nejširší. Na zvážení dáváme, zda by nebylo prozíravé zmocnění rozšířit i 
na zpracování dat organizační složkou. 

5) § 40 resp. § 53 a 54 – doplnění skutkových podstat přestupků za 
neodevzdávání údajů LHE - připomínka 
Odůvodnění: Má-li mít smysl zpřesnění vedení a odevzdávání údajů LHE 
prováděcím předpisem, je nezbytné stanovit i sankci za neplnění. 
V současné době je tato povinnost v obrovském měřítku neplněna a na 
vymáhání povinnosti vedením správních řízení dle § 51 odst. 1 nemají 
orgány SSL kapacitu. Sankce nemusí být veliké a skutková podstata 
může být formulována mírněji, např. „kdo opakovaně nebo přes výzvu 
orgánu státní správy lesů neodevzdá...“ 

6) § § 48 odst. 1 písm. n) a o) – upravit dle platného přestupkového 
práva – zásadní připomínka 
Současné i navrhované znění zmocňuje pouze k ukládání pokut za 
přestupky. To je v kontextu současného přestupkového práva, kdy za 
přestupky dle lesního zákona není nutné uložit pokutu, ale postačí 
napomenutí či jen projednání přestupku, nedostatečné. Navrhujeme 
zmocnění v aktuálním písm. n) i navrhovaném písm. p) vypustit a přidat 
v § 48 odst. 2 nové písmeno j), které zmocní k „projednávání přestupků 
dle tohoto zákona“. To by logicky zahrnovalo ukládání pokut za 
přestupek dle § 54 odst. 1 písm. e) i v případech, že by opatření bylo 
stanoveno jiným orgánem než ORP. 

Osoba určená k vypořádání připomínek: 
Ing. Karel Pop, tel.: 485 226 423, e-mail: karel.pop@kraj-lbc.cz 
 

Neakceptováno. Předání údajů lesní 
hospodářské evidence orgánu státní 
správy lesů podle § 40 odst. 2 není třeba 
zpřesňovat v prováděcím předpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text § 54 odst. 2 
doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven tak, že § 48 
odst. 1 zůstane v platném znění.   
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MHMP Připomínky věcného charakteru: 

 
K  bodu 10 -  § 37 odst. 8 úvodní ustanovení 
Požadujeme z úvodního ustanovení § 37 odst. 8 vypustit slova „ jehož činnost 
podle odstavce 7 hradí stát,“.  
 
Odůvodnění 
Nově navrhované § 37 odst. 8 zákona, které má nově vymezit základní 
povinnosti odborného lesního hospodáře, se dle předkládaného návrhu bude 
vztahovat pouze na odborné lesní hospodáře, jejichž činnost podle  § 37 odst. 7 
lesního zákona hradí stát.  
Vznikne tak disproporce mezi povinnostmi odborných lesních hospodářů, které 
si vlastníci vybrali a sami si je platí a těmi, jejichž činnost platí stát. Tuto 
disproporci nelze akceptovat. Pokud má v budoucnu dojít ke zlepšení stavu 
lesů, je nutné, aby se zlepšila úroveň výkonu činnosti obou skupin odborných 
lesních hospodářů. Povinnosti obecně lze stanovit zákonem a neobstojí 
zdůvodnění, že vlastník si svého odborného lesního hospodáře platí. Je 
nezbytné základní povinnosti stanovit všem skupinám odborných lesních 
hospodářů stejně.   
Tato připomínka je zásadní 
K bodu 10 - § 37 odst. 8 písm. l) 
V § 37 odst. 8 požadujeme vypustit písmeno l), které zní: 
„l) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své 
činnosti, a to i po skončení výkonu této činnosti.“.  
Odůvodnění 
V důvodové zprávě není nikde uvedeno, proč se tato povinnost pro odborné 
lesní hospodáře navrhuje, vůči komu má především směřovat, apod. Orgány 
státní správy lesů potřebují při výkonu své agendy komunikovat s odbornými 
lesními hospodáři a získávat od nich všechny potřebné informace (například 
mimo jiné i v různých správních řízeních – návrhových i sankčních, které dle 
lesního zákona vedou) a nelze připustit, aby se tito odvolávali na zákonem 
stanovenou povinnost mlčenlivosti.  
Tato připomínka je zásadní 
 
 

 
 
 
Neakceptováno. U ostatních odborných 
lesních hospodářů, se kterými vlastník 
lesa uzavírá smlouvu a výkonu činnosti 
odborného lesního hospodáře, je věcí 
smluvních stran, co si dohodnou, i když 
se předpokládá, že vlastník lesa bude 
vycházet z toho, co ukládá lesní zákon 
těm odborným lesním hospodářům, které 
platí stát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text je upraven tak, 
aby se povinnost mlčenlivosti 
nevztahovala na komunikaci s orgány 
státní správy. 
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Připomínky legislativně technického charakteru: 
 
K bodu 3 (§ 29 odst. 1) 
Za text „§ 29 odst. 1“ vložit slova „větě první“. 
 
K bodu 4 (§ 29 odst. 4) 

• Ve větě první slovo „zvláštního“ nahradit slovem „jiného“ (čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „Legislativní pravidla“)). 

• U poznámky pod čarou č. 37 slova „ve znění zákona č. 387/2005 Sb. 
a zákona č. 232/2013 Sb.“ nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů“ 
(čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel). 

 
K bodu 5 (§ 29 odst. 6) 
Za text „§ 29 odst. 6“ vložit slova „úvodní části ustanovení“. 
K bodu 6 (§ 32 odst. 2) 
Za text „§ 32 odst. 2“ vložit slova „větě druhé úvodní části ustanovení“. 
________________________________________________________________ 
Vypořádáním zásadních připomínek je pověřena: 
Ing. Marie Blahová - vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a 
veterinární péče OCP MHMP, e-mail: marie.blahova@praha.eu, tel.: 
236004459. 

 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Neakceptováno. V celém textu se 
používá „zvláštního“. 
Neakceptováno. Uvádí se určitý 
paragraf. 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
Akceptováno jinak. Text bodu vypuštěn.   
 
 
 

Olomoucký kraj 
1. K Čl. I, bod 1: V rámci nově navrhovaného znění § 19 odst. 3 lesního 

zákona navrhujeme za první větu vložit text: „Totéž lze stanovit nařízením 
obce14) s rozšířenou působností.“ V novelizovaném textu lesního zákona tak 
navrhujeme ponechat i nadále dosavadní možnost stanovit omezení nebo 
zákaz vstupu do lesů nařízením obce s rozšířenou působností. Vyhlášení 
omezení nebo zákazu vstupu do lesa nařízením obce může být za určitých 
okolností nejoperativnějším způsobem vyhlášení omezení nebo zákazu 
vstupu. Současně máme za to, že nařízení obce není tak snadno 
napadnutelné odvoláním. V souvislosti s tím navrhujeme zachovat i 
poznámku pod čarou č. 14, která odkazuje na § 11 zákona o obcích. 
Výsledná podoba příslušného ustanovení § 19 lesního zákona by pak byla 
následující: 

 
Neakceptováno. Nařízení obce se jako 
forma v praxi neosvědčilo, protože podle 
obecního zřízení musí být vydáno radou 
obce, a to je z hlediska praktických potřeb 
a účelu opatření málo operativní.  
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„(3) Orgán státní správy lesů může na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního 
podnětu z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti fyzických 
osob vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení 
vstupu do lesa, nejvýše však na dobu 3 měsíců. Totéž lze stanovit nařízením 
obce14) s rozšířenou působností. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření oznamuje, pokud orgán 
státní  správy lesů nestanoví jinak. O vydání opatření obecné povahy 
uvědomí orgán státní správy lesů dotčené osoby způsobem v místě 
obvyklým. Stanovenou dobu dočasného omezení nebo vyloučení vstupu do 
lesa lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o 3 měsíce. Zákazy vstupu do 
lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo 
podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena15).“ 

________________________ 
14) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 
15) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů,      zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů.“ 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

2. K Čl. I, bod 10: Navrhujeme v § 37 vypustit z textu nově navrhovaného 
odstavce 8 pasáž, cit.: „jehož činnost podle odstavce 7 hradí stát,“. 
Ponecháním navrhovaného znění se povinnosti stanovené v písm. a) až l) 
příslušného odstavce budou vztahovat jen na odborné lesní hospodáře (dále 
jen „OLH“) na jejichž činnost přispívá stát, nicméně nebudou se vztahovat na 
OLH jejichž činnost hradí vlastník lesa. Potřeba stanovit povinnosti všem 
OLH přitom jednoznačně vyplývá z praxe reflektující současný stav lesů 
v ČR, jakož i z problematiky, jež souvisí s nutností ukládat následná účinná 
opatření. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

3. K Čl. I, bod 15: V souvislosti s nově navrženým ustanovením § 48 odst. 1 
písm. o) předloženého návrhu zákona upozorňujeme na dvě zásadní 
skutečnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. U ostatních odborných 
lesních hospodářů, se kterými vlastník 
lesa uzavírá smlouvu a výkonu činnosti 
odborného lesního hospodáře, je věcí 
smluvních stran, co si dohodnou, i když 
se předpokládá, že vlastník lesa bude 
vycházet z toho, co ukládá lesní zákon 
těm odborným lesním hospodářům, které 
platí stát. 
 
 
Akceptováno. Text zákona ponechán 
v platném znění. 
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Za prvé, v případě, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen 
„ORP“) budou rozhodnutím ukládat pokutu za porušení povinnosti stanovené 
subjektu rozhodnutím nebo opatřením krajského úřadu, resp. ministerstva, 
bude nevyhnutelně docházet k narušení „principu dvojinstančnosti“ 
a nestrannosti veřejné správy, neboť v případě odvolání proti takovému 
rozhodnutí o pokutě by krajský úřad, který uložil prvotní povinnost (nebo 
opatření), musel být jednoznačně podjatým v následném odvolacím řízení. 
Za druhé, pokud dojde k přesunu veškeré navrhované agendy na ORP, 
budou tyto orgány neúnosně zatíženy nárůstem nové agendy. Z doposud 
uskutečňované kontrolní činnosti jsou krajským úřadem velmi negativně 
vnímána veškerá úskalí, která s sebou přináší kumulace agend, zároveň je 
zřejmé, že přijetím navrhovaného kroku jistě dojde i k navýšení finanční 
zátěže ORP. Navrhujeme proto zavedení navrhované změny ještě důkladně 
zvážit v duchu shora uvedené argumentace a popřípadě konečnou podobu 
zamýšleného opatření s ohledem na ORP odpovídajícím způsobem 
korigovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

4. Nad rámec novelizace navrhujeme předkladateli zvážit nahrazení 
dosavadního znění § 40 odst. 1 lesního zákona textem, cit.: „Vlastník lesa je 
povinen vést evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech a 
o plnění závazných ustanovení plánu.“ 
Záměrem navrhované změny je uložit všem vlastníkům lesa povinnost vést 
evidenci o provedené obnově v jednotlivých porostech pro potřeby státní 
správy lesů. Potřeba této evidence jednoznačně vyplývá ze současného 
stavu lesů v ČR a úzce souvisí s problematikou ukládání následných 
účinných opatření. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

5. Nad rámec předložené novelizace navrhujeme v ustanovení § 48a odst. 1 
písm. n) nově navrženého znění lesního zákona doplnit za slovo „zkrácení“ 
pasáž „nebo prodloužení“. 
Tímto krokem by bylo dosaženo stavu, kdy by orgán státní správy lesů na 
úrovni krajského úřadu mohl rozhodnout nejen o zkrácení doby platnosti 
plánu, ale rovněž analogicky o prodloužení doby platnosti plánu („per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Stávající znění § 40 
odst. 1 je podle dosavadních zkušeností 
dostatečné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. § 27 odst. 5 lesního 
zákona s prodloužením doby platnosti 
plánu nepočítá. 
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analogia“). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

6. Nad rámec zamýšlené novelizace navrhujeme předkladateli do návrhu 
zákona vložit navíc oprávnění kontrolujících prokazovat se při kontrole 
kontrolním průkazem a zmocnění ministerstva k vydání vzoru kontrolního 
průkazu. 
Ke dni 31. 12. 2017 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrolách (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní 
řád“), pozbyly platnosti průkazy kontrolujících, které byly vydány podle 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
(srov. § 29 odst. 2 kontrolního řádu). Podle ustanovení § 4 odst. 3 kontrolního 
řádu může mít pověření ke kontrole formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní 
předpis a to včetně vzoru tohoto průkazu. V současné době je nutno pro 
každou kontrolu nechat vystavit písemné pověření. Pro snížení 
administrativní zátěže by bylo vhodné do návrhu zákona včlenit možnost 
kontrolujícího prokázat pověření ke kontrole průkazem kontrolujícího a 
současně zmocnit ministerstvo k vydání prováděcího předpisu upravujícího 
vzor průkazu. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
Vypořádání : 

Mgr. Eva Hasníková, tel.: 585 508 492, e-mail: e.hasnikova@kr-olomoucky.cz;  
Mgr. Ing. Pavel Granzer, tel.: 585 508 410, e-mail: p.granzer@kr-olomucky.cz; 
Ing. Vlastimil Dřímal, tel.: 585 508 623, e-mail: v.drimal@kr-olomoucky.cz. 
 

 
 
 
 
Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kraj Jihočeský Doplnit navrhované znění § 42 odst. 3 takto: „Pro udělení licence podle § 37 

odst. 2 se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání 
lesnického směru v magisterském studijním programu nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání 
v oboru lesnictví; odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o 
absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu, a alespoň deset 
let, jde-li o absolventa střední s maturitní zkouškou nebo absolventa vyšší 
odborné školy.“ - zásadní připomínka 
Vyšší odborné školy jsou zařazeny do českého vzdělávacího systému již od 

 
Akceptováno. Text upraven v návaznosti 
na připomínku Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.  
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roku 1995 a za tu dobu lesnické VOŠ absolvovalo řádově stovky studentů. 
Jelikož vyšší odborné školy poskytují svým studentům vzdělání na úrovni 
minimálně střední odborné školy, navrhujeme, aby i oni měli uznanou kvalifikaci 
pro získání licence odborného lesního hospodáře při délce praxe jako SŠ. 
Ing. Pavel Pöschko, Krajský úřad Jihočeského kraje  
Odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví; tel: 386 720 716 
 
 
 

Královehradecký 
kraj  

K § 37: 
Do ustanovení § 37 se vkládá nový odstavec 8, který taxativně vymezuje 
základní povinnosti odborného lesního hospodáře, jehož činnost hradí stát, a to 
v konkrétních bodech – písmenech a) až l). 
Tyto povinnosti mimo jiné vymezují i vztah odborného lesního hospodáře 
k příslušnému vlastníkovi lesa. 
Výslovně ovšem není podchyceno postavení odborného lesního hospodáře při 
kontrole vlastníka lesa orgánem státní správy lesů nebo Českou inspekcí 
životního prostředí. Tato skutečnost se dá nepřímo odvodit pouze jako odborná 
pomoc při kontrole – bod h) navrženého odstavce 8. 
 
Požadujeme proto upravit navržený bod h) odstavce 8 následujícím způsobem: 
h) lesních hospodářských osnov, zúčastňuje se na základě požadavku vlastníka 
lesa kontrol ze strany státní správy lesů a ČIŽP, sestavuje společně 
s vlastníkem lesa stanovisko k závěrečnému protokolu z kontroly. 
 
Odůvodnění návrhu: 
 
Provedená úprava bodu h) představuje nahrazení závěrečné části původní věty 
..,i při dalších činnostech souvisejících s hospodařením v lesích. Tato původní 
formulace je obecná s různým rozsahem interpretace v praxi. 
 
Předpokládaný bezkonfliktní vztah mezi vlastníkem lesa a odborným lesním 
hospodářem, což je jenom logické, případné námitky kontrolních složek 
směřující do oblasti hospodaření v lesích vlastně cílí na odborného lesního 
hospodáře je přitom v jeho zájmu aktivně se podílet na kontrolních závěrech. 
Vypořádání - Ing. František Novák, zaměstnanec odboru životního prostředí 
a zemědělství 

 
Neakceptováno. Pokud by kontrola ze 
strany orgánu státní správy lesů nebo 
České inspekce životního prostředí byla 
spojena s uložením povinnosti nebo 
sankce vlastníku lesa, bude odborný lesní 
hospodář vedle vlastníka lesa účastníkem 
řízení. Mimoto si orgán státní správy lesů 
i Česká inspekce životního prostředí 
může účast odborného lesního 
hospodáře při kontrole sám přímo 
vyžádat. 
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Kraj Vysočina  
1. Připomínka k Čl. I (nad rámec novely):  
Navrhujeme v § 27 odst. 5 zákona za větu první doplnit větu: „Na 
základě žádosti vlastníka lesa lze zkrátit dobu platnosti plánu i z 
důvodů výrazné změny zdravotního stavu lesa a nastalé kalamity.“.  
Jednalo by se o logickou analogii s § 18 odst. 1 vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 84/1996 Sb. Změna je aktuální především vzhledem k vývoji 
kůrovcové kalamity.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

2. Připomínka k Čl. I (nad rámec novely):  
Navrhujeme v § 31 odst. 6 zákona změnit první větu před středníkem 
takto: „Holina musí být zalesněna do 5 let od vzniku holiny a lesní 
porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku“. 
Stávající situace v Kraji Vysočina objektivně nedovoluje splnit zákonné lhůty 
pro zalesnění a zajištění lesního porostu (nedostatek sazenic, lidských 
zdrojů i příslušné techniky). Vlastníci lesa by se tak dostávali do 
protiprávního stavu, aniž by mohli situaci reálně ovlivnit. Po určitou dobu lze 
počítat i se zmlazováním porostů, tj. trvání holiny až 5 let nemusí být fatální. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

3. Připomínka k Čl. I (nad rámec novely):  
Navrhujeme v § 40 zákona přeformulovat první odstavec takto: 
„Vlastníci lesa jsou povinni vést lesní hospodářskou evidenci. Vlastnící 
lesa hospodařící podle hospodářského plánu vedou evidenci o plnění 
závazných ustanovené plánu a evidenci o provedené obnově lesa 
v jednotlivých porostech. Ostatní vlastníci lesa vedou evidenci 
o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech.“   
Údaje o obnově lesa jsou důležité bez ohledu na existenci lesního 
hospodářského plánu. Návrh sjednocuje dosud neustálenou praxi vedení 

 
 
Neakceptováno. Zkrácení doby platnosti 
plánu z uvedeného důvodu umožňuje již 
stávající znění ustanovení § 27 odst. 4 
lesního zákona. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rámec novely, od 
téže připomínky MŽP ustoupilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Stávající znění § 40 
odst. 1 je podle dosavadních zkušeností 
dostatečné. 
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evidence o obnově lesa a podtrhuje zásadu rovnosti mezi vlastníky lesa.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

4. Připomínka k Čl. I bodu 15 a násl.:  
Navrhujeme ponechat krajům a Ministerstvu zemědělství působnost 
pro ukládání pokut za neplnění povinností uložených jejich vlastním 
rozhodnutí - § 48a odst. 1 písm. n) a § 49 odst. 1 písm. b) zákona.  
Vedení přestupkového řízení tím správním orgánem, který vydal rozhodnutí, 
velmi usnadňuje aplikační praxi. Dovoluje užití podkladů známých z úřední 
činnosti. Vést řízení o povinnostech uložených jiným správním orgánem 
nelze považovat za správné vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností, které by nemohly obsah, rozsah ani formulaci povinností ovlivnit. 
Docházelo by k nejasnostem a k rozdílným explikacím rozhodnutí vydaných 
kraji nebo Ministerstvem zemědělství, což by bylo další překážkou 
k postupnímu sjednocování výkonu státní správy. Obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností jsou v současné době při výkonu státní správy lesů 
i bez této nové kompetence značně přetíženy. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
Osobou oprávněnou k vypořádání uplatněných zásadních připomínek je Ing. Jiří 
Bartoš, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 264. 

 
 
 
 
Neakceptováno. Text ponechán 
v platném znění.  
  
 

Kraj Ústecký 1. K čl. I bodu 15. 
Navrhujeme za bod 15. materiálu vložit body 16. a 17., které znějí následovně a 
další body nyní označené jako 16. a násl. přečíslovat odpovídajícím způsobem 
na body 18 a násl. 
 
„16. V § 48 odst. 2 písmeno e) zní: 
povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2) u 
LHO, které zadal místně příslušný orgán státní správy lesů“ 
 
„17. V § 48 odst. 2 písmeno f) zní: 
povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6) 

Neakceptováno. Vysvětleno.Předložená 
připomínka jde nad rámec zadání návrhu 
novely. 
Mimoto se konstatuje, že za situace, kdy 
je více než 80 % lesů zařízeno lesními 
hospodářskými plány, by navrhované 
povolování výjimek v lesích, kde se 
hospodaří podle lesních hospodářských 
plánů, neúměrně zatěžovalo krajské 
úřady jako orgány státní správy lesů 
druhého stupně.  
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u LHO, které zadal místně příslušný orgán státní správy lesů“ 
 
Odůvodnění: 
K novému bodu 16. 
V praxi se projevuje trend, kdy jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
opakovaně i několikráte za decennium žádány o udělování výjimek, přičemž 
jednotlivé orgány státní správy na úrovni ORP přistupují při 
udělování/neudělování výjimek zcela rozdílně, a mnohdy bez náležitého ověření 
stavu na místě výjimky povolují. Negativně se toto projevuje na majetcích, kde je 
zpracován LHP, který je schvalován krajským úřadem. Mnohdy dochází 
k „obcházení“ kraje, který v rámci zpracování a schvalování LHP výjimku 
nepovolí, kdežto na úrovní ORP je mu např. v prvním roce platnosti LHP výjimka 
mnohdy bez výhrad povolena. Považujeme za nutné nastavit takový 
mechanismus, který bude přihlížet ke kompetencím orgánů státní správy lesů, 
tedy že ORP budou jako místně příslušné orgány státní správy lesů povolovat 
výjimky na majetcích, kde zadávali LHO a měli by tedy být s LHO náležitě 
místně i věcně seznámeny, kdežto při udělování výjimek na majetcích kde je 
zpracován LHP je žádoucí, aby o těchto výjimkách rozhodoval krajský úřad, 
který byl schvalujícím orgánem LHP. 
 
K novému bodu 17. 
V praxi se projevuje trend, kdy jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
opakovaně i několikráte za decennium žádány o udělování výjimek, přičemž 
jednotlivé orgány státní správy na úrovni ORP přistupují při 
udělování/neudělování výjimek zcela rozdílně, a mnohdy bez náležitého ověření 
stavu na místě výjimky povolují. Negativně se toto projevuje na majetcích, kde je 
zpracován LHP, který je schvalován krajským úřadem. Mnohdy dochází 
k „obcházení“ kraje, který v rámci zpracování a schvalování LHP výjimku 
nepovolí, kdežto na úrovní ORP je mu např. v prvním roce platnosti LHP výjimka 
mnohdy bez výhrad povolena. Považujeme za nutné nastavit takový 
mechanismus, který bude přihlížet ke kompetencím orgánů státní správy lesů, 
tedy že ORP budou jako místně příslušné orgány státní správy lesů povolovat 
výjimky na majetcích, kde zadávali LHO a měli by tedy být s LHO náležitě 
místně i věcně seznámeny, kdežto při udělování výjimek na majetcích kde je 
zpracován LHP je žádoucí, aby o těchto výjimkách rozhodoval krajský úřad, 
který byl schvalujícím orgánem LHP.  
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

Skutečnost, že tuto připomínku vznesl 
pouze jeden kraj, svědčí o tom, že nejde 
o obecně vnímaný problém výkonu státní 
správy lesů. 
Povolování delších lhůt podle § 31 odst. 2 
nebo odst. 6 lesního zákona ze strany 
orgánů státní správy lesů prvního stupně 
lze rovněž usměrnit metodickou činností. 
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Zdvořile žádáme o zapracování připomínky. 
 
2. K čl. I bodu 16. (v souladu se shora uvedenou změnou nyní bodu 18.) 
Navrhujeme za bod 16. materiálu (nyní 18) vložit body 19. a 20., které znějí 
následovně a další body nyní označené jako 19. a násl. přečíslovat 
odpovídajícím způsobem na body 21 a násl. 
 
„19. V § 48a odst. 2 se písmeno a) zrušuje 
Dosavadní písmena b) a násl. se označují jako písmena a) a násl. 
 
„20. V § 48 odst. 2 písmeno d) zní: 
schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); v rámci 
schvalování plánů a i v průběhu platnosti plánů povoluje výjimky ze stanovené 
velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro 
zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve vojenských lesích 
schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2), po projednání s ústředním 
orgánem státní správy lesů,“ 
Odůvodnění: 
K novému bodu 19. 
Z praxe státní správy lesů krajského úřadu činí formulace „umisťuje rekreační a 
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa“, časově velmi 
náročnou záležitost pro zjištění kompetence k uplatnění stanoviska k územním 
plánům (dále jen ÚP). Znamená to detailní prostudování každého územního 
plánu, který přichází odboru k vyjádření. Podotýkáme, že toto stanovisko se 
uplatňuje při všech stupních projednávání podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon). Velmi vysoký počet předkládaných UP je 
dán jednak povinností ze zákona vyhodnocovat co 4 roky uplatnění ÚP (zpráva 
o uplatňování ÚP § 55 odst. 1 stavebního zákona), jednak značným množstvím 
projednávaných změn ÚP. Stejný přístup musí řešit i státní správa lesů na ORP, 
která rovněž musí prostudovat každý územní plán (mimo ÚP obce ORP), který 
přichází na odbor k vyjádření, aby zjistila svoji kompetenci. Vzhledem 
k akumulaci agend a velmi vysokému pracovnímu vytížení pracovníků ORP, se 
též jeví tato formulace jako zdroj zbytečného plýtvání času a energie. 
Ministerstvo nemá podle lesního zákona žádné jiné zmocnění k vydávání 
stanoviska k ÚP, tedy žádné stanovisko nevydává. Zmocnění nevyplývá ani 
z žádných jiných zákonů a je tedy znění „není-li příslušné ministerstvo,“ zcela 

 
 
Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
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nadbytečné. Domníváme se, že uvedená úprava by zjednodušila projednávání 
ÚP před orgány státní správy lesů. 
 
K novému bodu 20. 
V praxi se projevuje trend, kdy jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
opakovaně i několikráte za decennium žádány o udělování výjimek, přičemž 
jednotlivé orgány státní správy na úrovni ORP přistupují při 
udělování/neudělování výjimek zcela rozdílně, a mnohdy bez náležitého ověření 
stavu na místě výjimky povolují. Negativně se toto projevuje na majetcích, kde je 
zpracován LHP, který je schvalován krajským úřadem. Mnohdy dochází k 
„obcházení“ kraje, který v rámci zpracování a schvalování LHP výjimku nepovolí, 
kdežto na úrovní ORP je mu např. v prvním roce platnosti LHP výjimka mnohdy 
bez výhrad povolena. Považujeme za nutné nastavit takový mechanismus, který 
bude přihlížet ke kompetencím orgánů státní správy lesů, tedy že ORP budou 
jako místně příslušné orgány státní správy lesů povolovat výjimky na majetcích, 
kde zadávali LHO a měli by tedy být s LHO náležitě místně i věcně seznámeny, 
kdežto při udělování výjimek na majetcích kde je zpracován LHP je žádoucí, aby 
o těchto výjimkách rozhodoval krajský úřad, který byl schvalujícím orgánem 
LHP.  
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

K čl. I bodu 15 
V § 48 odst. 1 písm. o) navrhovaná novela předpokládá rozšíření kompetencí 
obecních úřadu obcí s rozšířenou působností (dále jen „OÚORP“) o ukládání 
pokut za nesplnění nebo porušení povinností uložených rozhodnutím nebo 
opatřením krajského úřadu nebo Ministerstva zemědělství. De facto jsou tedy 
kompetence krajského úřadu a Ministerstva zemědělství dle platného znění 
lesního zákona navrhovanou novelou přenášeny na OÚORP. Z důvodové 
zprávy je patrné, že tato změna je navrhována s ohledem na skutečnost, že 
orgány státní správy prvního stupně mají nejúplnější přehled o stavu lesů 
v rámci své územní působnosti a o hospodaření vlastníků lesů a současně jde o 
zachování třístupňového modelu státní správy. S důvody uvedenými v důvodové 
zprávě se lze obecně ztotožnit, nicméně má-li být naplněn účel navrhované 
změny (především řešení kůrovcové kalamity), je nezbytné se současně zabývat 
otázkou personálního posílení pracovníků prvního stupně státní správy lesů. Na 
většině OÚORP Moravskoslezského kraje je na výkon státní správy lesů 

 
Akceptováno. Text zákona zůstává 
v platném znění.  
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vyčleněno do 0,5 úvazku, což je již nyní zejména v lesnatých částech kraje 
(Beskydy, Jeseníky) nedostačující. Za současného stavu je výkon státní správy 
lesů na OÚORP omezen toliko na plnění každodenní administrativy spojené 
s výkonem přenesené působnosti na tomto úseku státní správy, ale již nezbývá 
prostor na realizaci systematické kontrolní a dozorové činnosti u vlastníků lesů a 
v případě zjištění porušení lesního zákona na řádné projednání přestupku. Bez 
současného vyřešení otázky personálního posílení pracovníku státní správy lesů 
OÚORP nelze tedy předpokládat očekávaný přínos této změny v praxi. 
2. PŘIPOMÍNKA 
Navrhujeme umožnit v § 51 lesního zákona orgánům státní správy lesů 
prokazovat se při kontrole pověřením ve formě průkazu podle § 4 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 
183/2017 Sb. Toto by urychlilo přípravy kontrol a pomohlo zejména obecním 
úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům při kontrolách i 
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, kvůli které se předmětný materiál 
předkládá. Tato připomínka tedy i s tímto materiálem bezprostředně souvisí.  
 
Nový odstavec v § 51 by mohl znít takto: „Pověření zaměstnanci orgánů státní 
správy lesů se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným 
příslušným orgánem státní správy lesů, který je dokladem o jejich pověření ke 
kontrole.“ 
 
Obdobně je tomu např. v § 85 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Kontaktní osoba : Mgr. Sylvie Janečková, tel. 595622255, email posta@msk.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
 

Pardubický kraj k § 19 odst. 4 zákona  
Navrhujeme nové znění věty první § 19 odst. 4: „Pokud orgán státní správy lesů 
nestanoví při zveřejnění opatření obecné povahy podle odstavce 3 jinak, je 
projednání opatření veřejné a koná se v den uvedený ve veřejné vyhlášce, 
kterou se opatření oznamuje, ne však dříve než 5 dnů a později než 15 dnů po 
vyvěšení veřejné vyhlášky.“ 
 
Odůvodnění:   Navrhujeme doplnit lhůtu 15 dní, do kdy musí orgán státní 
správy provést veřejné projednání opatření. Doplnění lhůty, kdy má být 

 
Akceptováno. Text zákona upraven 
v návaznosti na zásadní připomínky 
Ministerstva vnitra. 
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nejpozději provedeno veřejné projednání je třeba z důvodu umožnění projednání 
opatření obecné povahy a případné nahrazení novým opatřením obecné 
povahy, které bude reflektovat oprávněné námitky dotčených osob a orgánů. 
Vzhledem k omezené platnosti a charakteru opatření je žádoucí brzké 
projednání.       
Tato připomínka je zásadní. 
 
k § 32 odst. 3 zákona  
Navrhujeme nové znění věty čtvrté § 32 odst. 3: „Pokud orgán státní správy lesů 
nestanoví ve veřejné vyhlášce jinak, je projednání opatření obecné povahy 
veřejné a koná se v den uvedený ve veřejné vyhlášce, ne však dříve než 10 dnů 
a později než 20 dnů po vyvěšení veřejné vyhlášky.“ 
Odůvodnění:   Navrhujeme doplnit lhůtu 20 dní, do kdy musí orgán státní 
správy provést veřejné projednání opatření. Doplnění lhůty, kdy má být 
nejpozději provedeno veřejné projednání je třeba z důvodu umožnění projednání 
opatření obecné povahy a případné nahrazení novým opatřením obecné 
povahy, které bude reflektovat oprávněné námitky dotčených osob a orgánů. 
Vzhledem k omezené platnosti a charakteru opatření je žádoucí brzké 
projednání.       
Tato připomínka je zásadní. 
 
k § 37 odst. 6 zákona  
Navrhujeme nové znění věty druhé § 37 odst. 6: „Pokud si vlastník lesa 
nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které je 
stanovena povinnost zpracovat osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního 
hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo 
hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne po 
provedeném výběrovém řízení o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.“ 

Odůvodnění:   Vložením textu do § 37 odst. 6 „po výběrovém řízení“ by orgán 
státní správy lesů před pověřením právnické nebo fyzické osoby výkonem 
funkce odborného lesního hospodáře byl nucen provést výběrové řízení.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
k § 54 odst. 1 zákona 
Navrhujeme na konec odstavce doplnit písmeno g) které zní: „jako vlastník lesa 
nepředá ve stanoveném termínu souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (§ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text zákona upraven 
v návaznosti na zásadní připomínky 
Ministerstva vnitra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Orgán státní správy 
lesů může v těchto případech provést 
výběrové řízení bez toho, aby to bylo 
stanoveno zákonem. Nicméně není třeba, 
a ani není účelné ukládat to všem 
orgánům státní správy lesů jako zákonem 
stanovenou povinnost.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 54 odst. 2 upraven.  
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40 odst. 2).“.  
 
Odůvodnění: Nesplnění zákonné povinnosti vlastníka lesa k předání vedené 
lesní hospodářské evidence orgánu státní správy lesů ve stanoveném termínu 
není dosud považováno za přestupek, tudíž není nikterak sankcionováno.   
Tato připomínka je zásadní. 
 
Kontaktní osobou oprávněnou k vypořádání zásadní připomínky je Ing. Jana 
Klapková    e-mail: jana.klapkova@pardubickykraj.cz tel.: 466 026 514. 
 
 

 

Kraj Středočeský  
Zásadní připomínka: 
 
§ 37 nový odstavec 8 písmeno k) 
Navrhujeme v písmenu k) odstavce 8 slovo „písemně“ nahradit slovem 
„prokazatelně“.  
 
Odůvodnění:  
Navržená změna prokazatelného namísto písemného upozorňování vlastníka 
lesa odborným lesním hospodářem na hrozící nebezpečí porušení povinností 
vyplývajících z lesního zákona představuje zjednodušení, urychlení a především 
zlevnění vzájemné komunikace, kterou lze provádět formou zápisu, elektronicky 
či jiným efektivnějším způsobem.  
 

 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  

Jihomoravský kraj  Zásadní připomínka: 
 
Odbor životního prostředí, oddělení vodního a lesního hospodářství: 
 

I. K návrhu § 19 odst. 3 a 4 § 32 odst. 3: 
Doporučujeme sjednotit navrhované principy speciální úpravy 
zakomponovaného opatření obecné povahy v ustanoveních § 19 a § 32. 
Rozdílné postupy, termíny a způsoby projednání vyhlášeného opatření obecné 
povahy v rámci omezení nebo vyloučení vstupu do lesa a opatření při vzniku 
mimořádných okolností a nepředvídatelných škod v lese, jsou komplikované a 
budou pro osoby dotčené opatřením matoucí. Unifikace obou postupů bude 
komfortnější i pro orgány státní správy lesů při jejich administraci. Při případném 

 
 
 
 
Akceptováno. Text ustanovení upraven 
v návaznosti na připomínku Ministerstva 
vnitra.  
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sjednocení administrace obou specifických postupů pro vydávání opatření 
obecné povahy se přikláníme ke scénáři, který je blíže upraven v § 32 odst. 3.  
 

II. K návrhu § 29 odst. 4: 
Navrhujeme změnit současné znění ustanovení:  
„V případě naléhavé potřeby při nedostatku reprodukčního materiálu v některé 
přírodní lesní oblasti v důsledku mimořádné situace, může ministerstvo na 
základě odborného stanoviska pověřené osoby podle zvláštního právního 
předpisu 37) povolit na omezenou dobu výjimku z požadavků na použití 
reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování uvedených 
v odstavci 1 uložením opatření obecné povahy. Povinnost dodržet použití 
reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování z odpovídajícího 
lesního vegetačního stupně tím není dotčena“, 
 takto:  
„V případě naléhavé potřeby při nedostatku reprodukčního materiálu v některé 
přírodní lesní oblasti v důsledku mimořádné situace, může ministerstvo na 
základě odborného stanoviska pověřené osoby podle zvláštního právního 
předpisu 37) povolit na omezenou dobu, ale maximálně na 10 let, výjimku 
z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a 
zalesňování uvedených v odstavci 1 věty první uložením opatření obecné 
povahy. Povinnost dodržet použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa 
a zalesňování z odpovídajícího lesního vegetačního stupně tím není dotčena“. 
Současný návrh, kterým můžou být povoleny výjimky z požadavků na použití 
reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování se vztahuje 
generálně k celému odstavci 1 ustanovení § 29, s výjimkou povinnosti dodržení 
použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování 
z odpovídajícího lesního vegetačního stupně. Ze současného návrhu odst. 4 
tedy vyplývá, že by se možnost udělení výjimky vztahovala kromě požadavků na 
použití reprodukčního materiálu ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní 
oblasti i na výjimku v případě použití vybraných lesních dřevin k obnově lesa 
pocházejících pouze z identifikovaných zdrojů reprodukčního materiálu.  
Jelikož možnost vydání povolení k použití identifikovaných zdrojů reprodukčního 
materiálu vybraných lesních dřevin k obnově lesa a zalesňování je legislativně 
ukotvena v nezměněném odst. 2 § 29 a je v kompetenci krajů, může nastat 
situace, že aplikací obou možných institutů budou stanoveny odlišné podmínky, 
přičemž jedny budou pro účastníka řízení závazné z výše uvedeného rozhodnutí 
kraje a druhé by platily plošně prostřednictvím vydaného opatření obecné 

 
 
 
Neakceptováno. Nepovažuje se za 
účelné a nezbytné stanovit zákonem 
maximální dobu trvání omezené doby, po 
kterou bude platit případná výjimka.   
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povahy ministerstvem. Tím vzniká nežádoucí riziko dvojkolejnosti při výkonu 
státní správy.    
Omezení (tj. stanovení horní meze) doby povolení z požadavků na použití 
reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování uložením opatření 
obecné povahy je navrhováno z důvodu odstranění neurčitosti současného 
znění. Omezení doby platnosti výjimky by mělo mít pevný rámec, tak aby byl 
vyloučen zcela volný výklad a nedocházelo ze strany dotčených osob 
k prosazování neadekvátních návrhů. Maximální dobu platnosti 10 let 
navrhujeme z důvodu očekáváného dlouhodobého nedostatku reprodukčního 
materiálu lesních dřevin zapříčiněných jejich zvýšenou spotřebou, která se odvíjí 
od současného zhoršeného stavu lesních porostů v ČR.     
 

III. K návrhu § 37 odst. 8: 
Navrhujeme zrušit druhou část věty § 37 odst. 8: „jehož činnost podle odstavce 
7 hradí stát“, tak aby základní povinnosti odborného lesního hospodáře platily 
pro všechny, kteří tuto činnost vykonávají.  
Zavedení povinností definovaných v písmenech a) až l) ustanovení § 37 odst. 8 
pouze pro odborné lesní hospodáře, jejichž činnost hradí stát, bude mít za 
následek diferenciaci v přístupu odpovědného výkonu této činnosti. Tímto 
opatřením dojde ke vzniku dvou kategorií odborných lesních hospodářů, přičemž 
ti, jejichž činnost bude hrazena státem, budou v diskriminační pozici oproti 
ostatním nepověřeným kolegům, pro něž zaváděné povinnosti nebudou 
závazné.  
Lze očekávat, že kvalita výkonu odborné správy lesů se začne na základě 
tohoto legislativního opatření výrazně rozcházet a v konečných důsledcích může 
demotivovat zkušené odborné lesní hospodáře placené státem tak, že dojde 
(pod hrozbou zaváděných sankcí za nesplnění některých z povinností) k jejich 
hromadnému odlivu z tohoto sektoru. Jestliže by navrhované povinnosti 
vyplývaly pro všechny aktivně působící odborné hospodáře (bez ohledu na jejich 
působnost), lze očekávat zkvalitnění těchto služeb a další profesionalizaci 
výkonu odborné správy v lesích.  
Tímto výše uvedeným názorem nerozporujeme odůvodnění návrhu uvedené 
v důvodové zprávě a souhlasíme, že by měl stát jasně specifikovat výčet 
činností, které musí odborný lesní hospodář, jehož činnost podle § 37 odst. 7 
lesního zákona hradí stát, v rámci svého působení zajišťovat. Rozšířením 
návrhu o stanovení povinností všem aktivně působícím odborným lesním 
hospodářům není tento požadavek dotčen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. U ostatních odborných 
lesních hospodářů, se kterými vlastník 
lesa uzavírá smlouvu a výkonu činnosti 
odborného lesního hospodáře, je věcí 
smluvních stran, co si dohodnou, i když 
se předpokládá, že vlastník lesa bude 
vycházet z toho, co ukládá lesní zákon 
těm odborným lesním hospodářům, které 
platí stát. 
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V neposlední řadě povede zavedení navrhovaných povinností ke stále častěji 
aplikované redukci plošné působnosti odborných lesních hospodářů, jejichž 
činnost hradí stát, a to v lesích, pro něž jsou zpracované lesní hospodářské 
osnovy, a které se staly objektem spekulativních nákupů za účelem okamžitého 
ekonomického zisku. Výběr vlastního odborného lesního hospodáře bývá 
v těchto případech zcela účelovým krokem, jehož cílem je zajistit hladkou 
průchodnost realizace mýtní těžby, při které se většinou s následnou obnovou 
lesa nekalkuluje. I na základě těchto negativních zkušeností se domníváme, že 
odpovědnost za výkon své funkce musí nést nerozlučně všichni odborní lesní 
hospodáři, a proto by také pro všechny měly být stanoveny stejné povinnosti. 
V případě, že nebude možné námi navrhované změně § 37 odst. 8 vyhovět, 
doporučujeme celé ustanovení vypustit, jelikož se domníváme, že jeho absence 
v lesním zákoně přinese menší dopady, než které by vznikly přijetím 
současného návrhu.  
 

IV. K návrhu § 45 odst. 1 písm. d): 
V kontextu výše uvedené připomínky III. k ustanovení § 37 odst. 8 opět 
uvádíme, že se stanovením základních povinností odborných lesních hospodářů 
v zásadě souhlasíme, ale nelze tuto povinnost úzce vztáhnout pouze na 
odborné lesní hospodáře, jejichž činnost hradí stát. V navrhovaném ustanovení 
§ 45 odst. 1 písm. d) je dána pravomoc orgánu státní správy lesů odejmout 
licenci k výkonu odborného lesního hospodáře, jestliže držitel licence závažným 
způsobem nebo v průběhu 12 měsíců opakovaně poruší povinnost stanovenou 
tímto zákonem. Jelikož povinnosti odborných lesních hospodářů jsou v podstatě 
vymezené pouze v navrhovaném ustanovení § 37 odst. 8, tak by dle 
současného návrhu bylo možné licenci odejmout pouze odborným lesním 
hospodářům, jejichž činnost hradí stát. U ostatních odborných lesních 
hospodářů, i když by neplnili stejné povinnosti, by to nebylo možné. Tento 
přístup je vůči odborným lesním hospodářům, jejichž činnost hradí stát, 
diskriminační a může zakládat nedůvěru v právní řád České republiky. 
 
V.  K návrhu § 48 odst. 1 písm. o):  
Nové ustanovení o ukládání pokut obecními úřady obcí s rozšířenou působností 
za nesplnění nebo porušení povinností uložených rozhodnutím nebo opatřením 
krajského úřadu nebo ministerstva považujeme za nadbytečné, jelikož 
v případě, že tato pravomoc je odňata krajům a ministerstvu (zrušení ustanovení 
§ 48a odst. 1 písm. o) a § 49 odst. 2 písm. b) zákona o lesích), lze zástupně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  Povinnosti odborných 
lesních hospodářů stanoví zákon nejen 
v navrhovaném § 37 odst. 8, ale obecně 
také v § 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text zákona zůstává 
v platném znění.  
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použít ustanovení o zbytkové působnosti definované § 48 odst. 3 lesního 
zákona.  
 
 
VI.  Navrhujeme změnit znění ustanovení § 48 odst. 1 písm. n): 
Podotýkáme, že správní orgán může od uložení správního trestu upustit (viz § 
43 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). 
Vzhledem k tomu, že lesní zákon neobsahuje výslovné vyloučení možnosti 
upuštění od uložení správního trestu, požadujeme znění ustanovení § 48 odst. 1 
písm. n): „o ukládání pokut“ nahradit slovy „o přestupcích“. Ani ze znění 
ustanovení § 54 odst. 3 lesního zákona, ve kterém se uvádí, že za přestupky lze 
uložit pokutu, striktně nevyplývá, že by správní orgán nemohl použít i jiný druh 
správního trestu uvedený v § 35 zákona o odpovědnosti za přestupky.  
 
VII. K návrhu zrušení § 48 odst. 1 písm. n) a § 49 odst. 2 písm. b): 
Delegování k rozhodování o ukládání pokut za přestupky tomu, kdo nesplní 
povinnosti uložené rozhodnutím nebo opatřením kraje či ministerstva na obce 
s rozšířenou působností, mohou nastat komplikace při stanovení místní 
příslušnosti těchto úřadů. Zcela jistě se vyskytnou situace, kdy dojde k porušení 
těchto povinností ve více správních obvodech obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností. Příkladem může být vydání opatření obecné povahy kraje o zákazu 
provádět těžbu mýtní úmyslnou na celém území či na části území kraje a 
vlastníkem lesa dojde k porušení této povinnosti v lesích, které územně spadají 
do více správních obvodů. Který z nich bude příslušný rozhodnout? Oba v rámci 
své působnosti? Ten, v jehož území je větší rozsah porušení stanovené 
povinnosti, přičemž rozhodovat se bude na základě plošných či objemových 
ukazatelů? Nebo ten úřad, který zahájí řízení první? Tyto otázky by měly být 
eliminovány, tak aby se odstranila předpokládaná variabilita výkladů možných 
postupů a odstranilo se riziko napadání validnosti předmětných rozhodnutí 
v rámci opravných prostředků. 
 
VIII. K návrhu § 54 odst. 1 písm. f):   
S návrhem tohoto ustanovení souhlasíme, za předpokladu, že budou 
zohledněny připomínky uvedené v bodech III. a IV., tj. že povinnosti stanovené 
odborným lesním hospodářům dle § 37 odst. 8 a možnost odebrání licence za 
jejich neplnění dle § 45 odst. 1 písm. d) se budou týkat všech odborných lesních 
hospodářů, kteří na základě udělené licence vykonávají tuto činnost, a ne jenom 

 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven podle 
připomínky Ministerstva vnitra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text zákona zůstává 
v platném znění, pokud jde o působnost.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Navržené znění 
umožňuje postihnout sankcí všechny 
odborné lesní hospodáře. 
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odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát.   
 
Ostatní navrhované změny bez připomínek.   
 
 Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. František Havíř, 
vedoucí odboru životního prostředí, e-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz, 
tel.: 541 651 571. 
 
 

Lesy ČR, s.p. § 37 odst. 8  
Upravit text uvedený pod jednotlivými písmeny následujícím způsobem: 
a) sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých 

činitelů a na škody jimi způsobené, navrhovat nezbytná kontrolní a 
obranná opatření a při zvýšeném výskytu škodlivých činitelů 
prokazatelně informovat orgán státní správy lesů, 

b) upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé; těžbu 
nahodilou, kterou je třeba provést, zjištěnou kůrovcovou hmotu 
vyznačovat a doporučit termíny a způsoby jejího provedení zpracování 
a způsoby asanace vytěženého dříví, 

c) doporučovat a na žádost vlastníka lesa vyznačovat těžby mýtní 
úmyslné a vyjadřovat  se k návrhu  těžby oznamované vlastníkem lesa 
orgánu státní správy lesů (§ 33 odst. 3),  

g) na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení 
lesní hospodářské evidence, 

h) na žádost vlastníka lesa poskytovat vlastníkovi lesa odbornou pomoc 
při ochraně lesů, při pěstebních a těžebních činnostech, v oblasti 
finančních podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů 
lesních hospodářských plánů  a lesních hospodářských osnov, i při 
dalších činnostech souvisejících s hospodařením v lesích. 

Zdůvodnění: 
Informovat při zvýšeném výskytu škodlivých činitelů orgán státní správy lesů je 
dle §32 odst. 1 písm. a) lesního zákona povinností vlastníka lesa. Navrhované 
stanovení této povinnosti rovněž na straně OLH je tedy duplicitní a z hlediska 
výkonu státní správy lesů není jasné, na kterém z obou subjektů bude státní 
správa splnění této povinnosti vymáhat. 
Formulace „těžbu nahodilou, kterou je třeba provést“ je příliš obecná a může 

 
Neakceptováno. Je to sice duplicitní, ale 
nezbytné, protože na vlastníky lesů nelze 
v plnění této důležité povinnosti spoléhat.  
 
 
Akceptováno částečně. Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno. Text upraven.  
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vést ke sporům s vlastníky lesů i orgány státní správy lesů, zda daná těžba měla 
či neměla být vyznačena. Navrhované zúžení na kůrovcovou hmotu původní 
obecnou formulaci dostatečně konkretizuje na, z hlediska zajištění ochrany lesa, 
nejzávažnější druh nahodilé těžby. Použitý termín „kůrovcová hmota“ navíc 
umožňuje OLH diferencovat termín i způsob zpracování (asanace) v závislosti 
na době a stupni napadení stromů kůrovcem (kůrovcové stromy, souše). 
Rozhodnutí o provedení mýtní úmyslné těžby je věcí vlastníka lesa a OLH by do 
tohoto jeho práva z důvodu možného střetu zájmů neměl žádným způsobem 
zasahovat.  
Vedení LHE je dle § 40 odst. 1 jednoznačnou povinností vlastníka lesa, dále dle 
§ 37 odst. 1 je vlastník lesa povinen zajišťovat hospodaření v lesích 
v součinnosti s OLH, tj. postavení obou subjektů není rovnocenné. Uvedené 
ustanovení naopak bez ohledu na konkrétní hospodářskou činnost (obnovu, 
ochranu, výchovu nebo těžbu lesních porostů) předpokládá primární aktivitu na 
straně vlastníka lesa, nikoliv na straně OLH, protože ten vlastníku lesa 
zabezpečuje „pouze“ odbornou úroveň hospodaření v lese. Ze stejného důvodu 
je nutno vázat na projevený zájem vlastníků lesa jakékoliv poradenství OLH 
související s hospodařením v lese. Současně je vzhledem k vysokým počtům 
drobných vlastníků lesa více než zřejmé, že aktivní přístup OLH je v případě 
poradenské činnosti časově i kapacitně nezvládnutelný.   
I v případě, že výše uvedeným připomínkám LČR k činnosti OLH bude 
vyhověno, dojde v důsledku plnění nových zákonných povinností OLH ke 
skokovému zvýšení nákladů na činnost OLH, které musí být kompenzováno 
adekvátním navýšením příslušné sazby ve vyhlášce MZe č. 423/2011 Sb. 
Navrhované zvýšení o 195 miliónů ročně (navýšením sazby z 1,20 Kč/ha/den na 
1,50 Kč/ha/den) se tak jeví jako nedostatečné. Nově stanovená sazba by měla 
být podložena kalkulací vycházející z časového snímku práce OLH za existence 
současné právní úpravy a předpokládané časové náročnosti po nabytí právní 
úpravy nové. Jako adekvátní se vzhledem k široce stanovenému rozsahu 
činnosti i možnosti její kontrolovatelnosti ze strany orgánů státní správy lesů jeví 
částka ve výši min. 1,75 Kč/ha/den.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Navrhované zvýšení 
příspěvku bude předmětem další diskuze 
při novele předmětné vyhlášky a 
předmětem doplnění důvodové zprávy a 
Závěrečné zprávy dopadů regulace. 
 
 

VLS Bod 10.  § 37 nový odst. 8 písm. k) 
Navrhujeme zaměnit slovo „písemně“ za „prokazatelně“. 
Odůvodnění:  
Povinnost může být splněna např. i zasláním upozornění v elektronické podobě. 

Akceptováno. Text upraven.  
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Tato připomínka je zásadní. 
  
Bod 12.   § 42 odst. 3          
Navrhujeme upravit znění ustanovení takto:  
„Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým vzděláním 
rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru v magisterském a 
bakalářském studijním programu, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru vzdělání lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání lesnického směru; 
odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké 
školy v magisterském studijním programu, a alespoň deset let, jde-li 
o absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu, střední školy 
s maturitní zkouškou nebo vyšším odborném vzdělání lesnického směru.“ 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava pomíjí některé typy lesnického vzdělání, a to bakalářský 
studijní program vysokoškolského vzdělání a vyšší odborné vzdělání. Z tohoto 
důvodu navrhujeme tyto typy do novelizovaného znění doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Růžička, technik lesní výroby 
  tel.    220 405 283 ,  mobil        739 485 283 ,  e-mail:  jaroslav.ruzicka@vls.cz 
 

 
 
Akceptováno. Text tohoto ustanovení 
upraven v závislosti na připomínce 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.  

Agrární komora k § 37 odst. 8 
 
Upravit text uvedený pod jednotlivými písmeny následujícím způsobem: 

a) Sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů 
a na škody jimi způsobené, navrhovat nezbytná kontrolní a obranná 
opatření a při zvýšeném výskytu škodlivých činitelů prokazatelně 
informovat orgán státní správy lesů, 

b) Upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé; těžbu 
nahodilou, kterou je třeba provést, zjištěnou kůrovcovou hmotu vyznačovat 
a doporučit termíny a způsoby jejího provedení zpracování a způsoby 
vytěženého dříví, 

c) Doporučovat a na žádost vlastníka lesa vyznačovat těžby mýtní úmyslné a 
vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované vlastníkem lesa orgánu státní 
správy lesů (§ 33 odst.3), 

g)   na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní 
hospodářské evidence, 
h) na žádost vlastníka lesa poskytovat vlastníkovi lesa odbornou pomoc při 

 
 
Neakceptováno. Je to sice duplicitní, ale 
nezbytné, protože na vlastníky lesů nelze 
v plnění této důležité povinnosti spoléhat.  
 
 
Akceptováno částečně.   
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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ochraně lesů, při pěstebních a těžebních činnostech, v oblasti finančních 
podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů lesních hospodářských 
plánů a lesních hospodářských osnov, i při dalších činnostech souvisejících 
s hospodařením v lesích. 
 
K § 42 odst. 3 
 
Z důvodové zprávy k novele zákona u bodu 12 vyplývá, že v návaznosti na 
dosažený stupeň odborného lesnického vzdělání se nově stanoví délka 
odborné lesnické praxe potřebná k udělení licence pro výkon činnosti 
odborného lesního hospodáře. Tento návrh však zcela opomíjí absolventy a 
studenty vyšších odborných škol lesnických. Navrhujeme proto doplnit § 42 
odst. 3 o „vyšší odborné vzdělání lesnického směru“ s potřebnou praxí 5 let, 
případně 10 let (jako u absolventů SŠ). 

 
 
 
 
 
Akceptováno. Text tohoto ustanovení 
upraven v závislosti na připomínce 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
 
 

ČMKOS Obecně k návrhu 

Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů projednala na 
svém zasedání dne 2. října 2018, č. 16/2018, návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zasílá k němu následující připomínky. 

K jednotlivým ustanovením 
1. Připomínky k bodu 10, § 37 odst. 8 písm. a), b, g, h a k) návrhu 

zákona 
K základním povinnostem odborného lesního hospodáře, jehož činnost 

podle § 37 odst. 7 hradí stát, uvedeným v § 37 odst. 8 písm. a), b) a k) 
upozorňujeme v případě revírníků Lesy České republiky, s. p., kteří vykonávají 
činnost odborného lesního hospodáře, že mají vykonávat činnost odborného 
lesního hospodáře pro několik stovek vlastníků lesa. Povinnosti odborného 
lesního hospodáře uvedené v § 37 odst. 8 písm. a), b a k) jsou tedy dost 
nereálné, aby se vše dalo zvládnout ve stanovených lhůtách. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
V § 37 odst. 8 písm. k) požadujeme nahradit slovo „písemně“ slovem 

„prokazatelně“. 
 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Státní podnik Lesy 
České republiky musí zabezpečit výkon 
činnosti odborného lesního hospodáře 
tak, aby každý zaměstnanec podniku, 
který takovou činnost jménem podniku 
vykonává, byl schopen plnit ustanovení 
lesního zákona. Nestane-li se tak, 
vystavuje se podnik riziku uložení pokuty 
za přestupek. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Odůvodnění: 
 Povinnost může být splněna například i zasláním upozornění 

v elektronické podobě. 
V § 37 odst. 8 písm. a) požadujeme zrušit slova „a při zvýšeném výskytu 

škodlivých činitelů prokazatelně informovat orgán státní správy lesů,“. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
Odůvodnění: 
Informovat při zvýšeném výskytu škodlivých činitelů orgán státní správy 

lesů je dle § 32 odst. 1 písm. a) lesního zákona povinností vlastníka lesa. 
Navrhované stanovení této povinnosti rovněž na straně odborného lesního 
hospodáře je tedy duplicitní a z hlediska výkonu státní správy lesů není jasné, 
na kterém z obou subjektů bude správa splnění této povinnosti vymáhat. 

  
V § 37 odst. 8 písm. b) požadujeme upravit znění tohoto ustanovení 

takto: 
„upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé; 

zajištěnou kůrovcovou hmotu vyznačovat a doporučit termíny a způsoby 
jejího provedení,“. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
Odůvodnění: 
Formulace „těžbu nahodilou, kterou je třeba provést“ je příliš obecná a 

může vést ke sporům s vlastníky lesů i orgánů státní správy lesů, zda daná 
těžba měla či neměla být vyznačena. Navrhované zúžení na kůrovcovou hmotu 
původní obecnou informaci dostatečně konkretizuje na, z hlediska zajištění 
ochrany lesa, nejzávažnější druh nahodilé těžby. Použitý termín „kůrovcová 
hmota“ navíc umožňuje odbornému lesnímu hospodáři diferencovat termín i 
způsob zpracování (asanace) v závislosti na době a stupni napadení stromů 
kůrovcem. 

Rozhodnutí o provedení mýtní úmyslně těžby je věcí vlastníka a odborný 
lesní hospodář by do tohoto jeho práva z důvodu možného střetu zájmů neměl 
žádným způsobem zasahovat. 

 
 
 
 
Neakceptováno. Je to sice duplicitní, ale 
nezbytné, protože na vlastníky lesů nelze 
v plnění této důležité povinnosti spoléhat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Odborný lesní 
hospodář na rozdíl od většiny vlastníků 
lesů rozpozná nutnost těžby nahodilé a 
musí ji v porostu vyznačit, přičemž 
zdaleka nemusí jít jen o kůrovcovou 
hmotu. 
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V § 37 odst. 8 písm. g) požadujeme upravit znění tohoto ustanovení 
takto: 

„na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení 
lesní hospodářské evidence,“. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
 
Odůvodnění: 
Vedení lesní hospodářské evidence je jednoznačně povinností vlastníka 

lesa, vlastník lesa je povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti 
s odborným lesním hospodářem a jejich postavení zdaleka není rovnocenné. 
Uvedené ustanovení naopak bez ohledu na konkrétní hospodářskou činnost 
předpokládá primární aktivitu na straně vlastníka lesa, nikoliv na straně 
odborného lesního hospodáře, protože ten vlastníku lesa zabezpečuje „pouze“ 
odbornou úroveň hospodaření v lese. 

V § 37 odst. 8 písm. h) požadujeme upravit znění tohoto ustanovení 
takto: 

„na žádost vlastníka lesa poskytovat vlastníkovi lesa odbornou pomoc 
při ochraně lesů, při pěstebních a těžebních činnostech, v oblasti finančních 
podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů lesních hospodářských 
plánů a lesních hospodářských osnov, i při dalších činnostech souvisejících 
s hospodařením v lesích,“. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k vysokým počtům drobných vlastníků lesa je zřejmé, že 

aktivní přístup odborného lesního hospodáře je v případě poradenské činnosti 
časově i kapacitně nezvládnutelný. 

 
2. Připomínky k bodu 12, § 42 odst. 3 návrhu zákona 
V § 42 odst. 3 je uvedeno, které vzdělání je odborným lesnickým 

 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text tohoto ustanovení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB74APPME)



 56 

vzděláním. 
   V § 42 odst. 3 požadujeme upravit znění tohoto ustanovení takto: 
    „Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým 

vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru v magisterském 
a bakalářském studijním programu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru vzdělání lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání lesnického směru; 
odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké 
školy v magisterském studijním programu, a alespoň deset let, jde-li 
o absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu, střední školy 
s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání lesnického směru.“. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava pomíjí některé typy lesnického vzdělání, a to 

bakalářský studijní program vysokoškolského vzdělání a vyšší odborné vzdělání. 
Nejsou uvedeny odborné lesnické školy, kde je dost absolventů, stále fungují a 
myslíme si, že jsou na stejné úrovni jako střední školy. Z tohoto důvodu 
požadujeme další typy vzdělání do novelizovaného znění doplnit. 
 

upraven v návaznosti na připomínku 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
 
 
 
 
 
 

ÚHUL Připomínky: 
 

1. Oddíl druhý - Odborný lesní hospodář - § 37 

Návrh nově vloženého rozsahu povinností pouze pro odborné lesní hospodáře 
(OLH), kterých činnost hradí stát, je nedostatečný (kromě jiného je to i v rozporu 
se zjištěnými skutečnostmi, například na kontrolách EUTR). Je pochopitelné, že 
je nutné především odstranit nedostatek v podobě absence povinností OLH 
placených státem, ale rozsah navržených povinností je natolik obecný, že by 
měl být uložen v povinnostech všech OLH, kteří tuto činnost licenčně 
vykonávají.  I vzhledem k tomu, že OLH nemusejí pravidelně dokládat svou 
odbornou úroveň například v podobě pravidelně vykonávané zkoušky, je vhodné 
rozšířit okruh OLH vázaných navrhovanými povinnostmi na všechny, kteří ji 
aktivně vykonávají.  
 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Není 
uvedeno, v čem je navrhovaný rozsah 
povinností nedostatečný, a proto, že se 
fakticky vztahuje na všechny subjekty, 
které jsou držiteli licence k výkonu 
činnosti odborného lesního hospodáře. 
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2. § 42 Zvláštní podmínky pro udělení licence - odst. 3  

V současné podobě vzdělávacího systému není bohužel ani podmínka naplnění 
magisterského studijního programu ideální pro zachování potřeby 
vysokoškolského vzdělání lesnického směru pro získání licence. Z praxe při 
pohovorech zájemců o práci se nezřídka setkáváme se situacemi, kdy absolvent 
gymnázia absolvuje bakaláře  na pedagogice a pak si udělá magistra na 
lesnické fakultě.  Je to analogie k případu – maturita na gymnáziu nebo jiné 
střední škole a bakalářský stupeň na lesnicky zaměřené škole.  
 
 

3. § 48 doplnění kompetencí ORP - písm. o) 
 

 o) o ukládání pokut za nesplnění nebo porušení povinností uložených 
rozhodnutím nebo opatřením krajského úřadu nebo ministerstva, 
 
Tato kompetence je zároveň v § 48a, odst. 1 v písm. n) krajům odebrána a v § 
49 odst. 2 v písm. b) ministerstvu odebrána. 
Odůvodnění v důvodové zprávě logicky konstatuje, že cit.: „Považuje se proto 
za účelné, aby pouze obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, tedy 
orgánům státní správy lesů prvního stupně byla svěřena působnost ukládat 
pokuty podle lesního zákona, a to včetně pokut za případné porušení povinností 
uložených rozhodnutím nebo opatřením krajského úřadu nebo ministerstva. Jde 
o dodržení třístupňového modelu veřejné správy, kdy je zachováno právo 
účastníků eventuálního přestupkového řízení na posouzení opravných 
prostředků (odvolání – krajský úřad, mimořádné opravné prostředky  - 
Ministerstvo zemědělství). V případě, že by nedošlo k navržené změně, 
rozhodovalo by v případě opatření uloženého Ministerstvem zemědělství pro 
území několika krajů k tomu, že by Ministerstvo zemědělství vedlo několik set až 
tisíc přestupkových řízení a nemožnosti dodržet zákonné lhůty pro projednání 
přestupku. 
Vedlejším, nicméně neméně důležitým účelem navrženého ustanovení je 
vyloučení prvostupňového rozhodování o přestupcích jak na úrovni odvolacího 
orgánu (krajský úřad) tak zejména na úrovni ústředního orgánu státní správy 
lesů (Ministerstvo zemědělství)“. 
Právně logické a na první přečtení stejně logické zdůvodnění zásadně 
nekoresponduje se současným stavem a úrovní výkonu státní správy lesů 
(SSL). Nejslabším článkem SSL je jednoznačně ORP, což souvisí s legislativně 

Neakceptováno. Vysvětleno. Není 
zřejmé, co je touto připomínkou 
navrhováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text zákona zůstane 
v platném znění. Je upraven text písmene 
n) podle připomínky Ministerstva vnitra.  
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nepodchycenou absentující potřebou odborné úrovně zaměstnanců SSL (pro 
licence nezbytné, pro SSL zbytečné), nepovedeným modelem sloučené veřejné 
správy, vysokou fluktuací pracovníků, kumulací mnoha funkcí na ORP a 
v neposlední řadě slabým platovým ohodnocením.  Tento fakt byl mnohokrát 
řešen – v NLP II, Projekt č. 62 a na něj navazující dotazníkové šetření nad daty 
územně správní analýzy (prováděl ÚHÚL pro potřeby MZe). Úroveň dozorové 
práce byl hodnocen jako katastrofální. Na třetině ORP nebyla ve sledovaném 
období jednoho kalendářního roku prováděna dozorová činnost vůbec nebo 
nebyla zakončena jedinou sankcí. Představa, že ORP bude na své úrovni mimo 
jiné řešit a ukládat pokuty za povinnosti uložené kraji nebo MZe je skutečně 
naivní. 
Tuto připomínku - nesouhlas - s přenesením ukládání pokut za nesplnění 
nebo porušení povinností, uložených rozhodnutím nebo opatřením 
krajského úřadu nebo ministerstva na ORP považujeme za zásadní. 
 

4. V rámci novely lesního zákona navrhujeme změnit § 10 
 
Původní znění: 
§ 10 Lesy pod vlivem imisí  
Lesy pod vlivem imisí se zařazují do čtyř pásem ohrožení. Pásma ohrožení 
stanoví ministerstvo právním předpisem. 
navrhujeme změnit na:  
Nové znění: 
§ 10 Zóny ohrožení lesa  
Lesy se podle zdravotního stavu zařazují do zón ohrožení lesa. Zóny 
ohrožení stanoví ministerstvo právním předpisem. 
 

5. Změna navržená v předcházejícím bodě (§ 10) si vynutí změnu 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v § 4 
Osvobození od daně, odstavec 1, písm. s) 

Původní znění: 
§ 4, písm. s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy 
hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení 
navrhujeme změnit:  
Nové znění: 
§ 4, písm. s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rozsah zadání 
obsahu novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rozsah zadání 
obsahu novely. 
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lesy hospodářské zařazené do dvou nejvyšších zón ohrožení 
Odůvodnění: 
Stávající právní úprava je v současné míře poznání morálně zastaralá a vychází 
z těchto závěrů. „Lesní porosty jsou poškozovány negativními civilizačními vlivy. 
K nejzávažnějším negativním civilizačním faktorům ohrožujícím lesy patří 
zejména imise. Ohrožení lesů imisemi výrazně ovlivňuje způsob hospodaření v 
lesích a výsledky hospodaření. Podle jeho míry je proto nutné diferencovat 
nejen hospodaření v lesích, ale i jeho podporu a případné úlevy“ (MZe ČR č.j. 
36/96 -5000). Přestože imise přestaly být dominantním antropogenním 
škodlivým činitelem klíčovým pro vývoj zdravotního stavu lesů (NOVOTNÝ et al., 
2013), jejich dlouhodobé působení výrazně přispělo k vyšší predispozici lesních 
ekosystémů ke zhoršování zdravotního stavu.  
V současné době považujeme za jednoznačně prokázané, že snižování stability 
lesních ekosystémů (zhoršení zdravotního stavu lesa) je způsobeno komplexem 
činitelů, mezi kterými stále významně působí i antropogenní činitelé (tj. následky 
lidské činnosti). Kromě působení antropogenních činitelů jsou lesní ekosystémy 
vystaveny působení dalších negativních činitelů, ať již abiotických nebo 
biotických. 
Současnou právní úpravou deklarovaný systém vylišení pásem ohrožení lesů 
vychází z metodických postupů poplatných době vzniku vyhlášky č.78/1996 Sb. 
Nové postupy hodnocení využívají data dálkového průzkumu Země (DPZ) s 
vysokým časovým a spektrálním rozlišením, aby mohly být zaznamenány 
případné prudké změny zdravotního stavu v příslušném roce (při hodnocení se 
bude vycházet z dat DPZ zejména evropské iniciativy COPERNICUS 
http://www.copernicus.eu/). Metodika je prověřená a její výsledky přinášejí 
objektivnější a rychlejší podkladové informace pro vylišení zón ohrožení lesa s 
možností pravidelné aktualizace. 
Navrhujeme doplnit návrh novely o zóny ohrožení lesů (ZOL) jako nahrazení 
stávajících „lesů pod vlivem imisí“. S pochopitelnou úpravou prováděcího 
předpisu, kterým je pro lesy pod vlivem imisí vyhl. č.78/1996 Sb. Rozpracovanou 
verzi návrhu důvodové zprávy k úpravám této vyhlášky zasíláme v samostatné 
příloze. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
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SVOL Obecná východiska  
Dle důvodové zprávy představuje Návrh nástroj k odstranění alespoň těch 
nejpalčivějších problémů, s nimiž se lesnická praxe v současné době potýká, 
když za ideální řešení je označována příprava, vypracování, projednání a 
schválení návrhu nového lesního zákona, který je označován za „velmi 
potřebný“. S tímto obecným úvodním konstatováním SVOL nesouhlasí. Co je 
v českém lesním právu potřeba, není (další) nový lesní zákon, nýbrž  
- odbourávání nadbytečných omezení vlastníka lesa, která ze zákona č. 

289/1995 Sb. činí nejpřísnější lesní zákon v evropském srovnání a pro 
tuzemské vlastníky lesů a dodavatele dřeva zakládají primární konkurenční 
nevýhodu na vnitřním trhu Unie, tak, aby tato konkurenční nevýhoda byla 
odstraněna a vlastníci mohli režim hospodaření pružněji přizpůsobovat 
měnícím se přírodním i tržním podmínkám včetně kalamitního působení 
škodlivých činitelů (sucho, lýkožrout smrkový atd.),  

- právní jistota založená na dlouhodobé platnosti schválených pravidel a jejich 
dílčích úpravách, nikoliv na převratných změnách s periodicitou násobně 
kratší, než je produkční cyklus lesa, 

- posílení mechanismů, kterými jsou vlastníci lesů pozitivně motivováni k tomu, 
aby z vlastní vůle realizovali činnosti ve veřejnému zájmu, zejména 
mechanismů finanční i službové podpory, namísto zpřísňování trestů a 
rozšiřování množství sankcionovaných zákazů,    

- jednotný, tedy nikoliv dvoukolejný, systém veřejné správy, kdy působnost 
ČIŽP v ochraně lesa bude buď zcela zrušena, nebo bude tento orgán 
začleněn do struktury orgánů státní správy lesů stejně, jako je tomu u 
zbývajících složek životního prostředí a  

- jednotný právní režim pro ochranu lesa na celém území státu, neboť zhoubné 
působení lýkožrouta smrkového jako aktuálně nejvýznamnějšího biotického 
škůdce nemůže být na desítkách tisíc hektarů státního lesa v NP Šumava 
označováno za cenný příspěvek k posílení ekologické stability lesa jako 
složky životního prostředí a na zbylém území státu stíháno a trestáno jako 
ohrožení a poškození životního prostředí v lesích.  

Ze zmíněných potřeb ovšem Návrh směřuje pouze k uspokojení potřeby první, a 
to navíc jen zčásti a způsobem konvenujícím potřebám orgánům veřejné správy, 

 
 
Vzato na vědomí. 
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nikoliv vlastníkům lesa. Obsah Návrhu tak s jedinou výjimkou jednoznačně 
rozšiřuje a posiluje možnost vrchnostenské ingerence do činnosti vlastníků lesů 
tím, že rozšiřuje a posiluje pravomoci orgánů státní správy lesů, aniž by však 
současně rozšiřoval možnosti podpory vlastníků lesů, odstraňoval či alespoň 
zmírňoval její přetrvávající dvoukolejnost veřejné správy nebo eliminoval 
existující dvojí právní přístup k poškozování lesa biotickými škodlivými činiteli. 
Ve vztahu k probíhající kalamitní situaci vyvolané kombinovaným působením 
sucha a lýkožrouta smrkového, potřeba jejíhož urychleného řešení je dle 
důvodové zprávy hlavním důvodem zpracování a předložení Návrhu, pak Návrh 
postiženým vlastníkům lesů nabízí pomoc pouze v podobě nové a navíc pouze 
hypotetické možnosti rozšíření mezí horizontálních přesunů reprodukčního 
materiálu a nových povinností a trestů pro odborné lesní hospodáře poskytující 
služby na státní útraty. Z popsaných důvodů je Návrh nutno hodnotit jako 
nedostačující a v některých ohledech dokonce jako zhoršení stávajícího stavu.  
Z uvedeného pak vyplývají i následující konkrétní připomínky SVOL k obsahu 
Návrhu: 

1. K novému znění§ 19 odst. 3 a 4: Návrh zavádí možnost vyhlásit omezení 
vstupu do lesa opatřením obecné povahy, tedy způsobem, který podstatně 
lépe, než správní rozhodnutí, odpovídá povaze příslušného právního aktu, 
který má konkrétní a jedinečný předmět, ovšem je určen nekonkrétnímu 
okruhu adresátů. Zůstává ovšem otázkou, na kterou důvodová zpráva 
neposkytuje žádnou odpověď, zda stávající personální a technické vybavení 
obecních úřadů s rozšířenou působností umožňuje příslušným úředním 
osobám tento nástroj efektivně využívat, zvláště s přihlédnutím k časté 
existenci neformálních vazeb mezi těmito osobami a samosprávnými 
orgány obcí s rozšířenou působností, jejichž politické zájmy se od zájmu na 
ochraně lesa jako složky životního prostředí mohou odlišovat.  Podle názoru 
SVOL je Návrh nutno spojit s úpravou struktury orgánů státní správy lesů a 
s úpravou jejich pravomoci a působnosti.  

2. K novému znění § 29 odst. 4: Návrh, jakkoliv představuje mírné uvolnění 
nynější zcela rigidní právní úpravy (a je tak jediným ustanovením v celém 
Návrhu, které lze označit za liberalizaci stávajícího stavu), je pouze 
kosmetickou změnou a jeví se jako zcela nedostačující k tomu, aby byl 
překlenut nedostatek reprodukčního materiálu vyvolaný probíhající 
kůrovcovou kalamitou a stavem sucha. Pokud v příštím roce dosáhne výše 
nahodilých těžeb objemu 50 mil. m3 dříví, jak je odhadováno, nebude ani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Připomínka vzata na 
vědomí. Příslušná ustanovení jsou 
upravena v návaznosti na připomínku 
Ministerstva vnitra. Ministerstvo 
zemědělství připraví pro orgány státní 
správy lesů metodickou pomůcku 
o vydávání opatření obecné povahy. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nepředpokládá se takový nedostatek 
reprodukčního materiálu lesních dřevin, 
aby bylo třeba povolovat vertikální 
přesuny mezi jednotlivými lesními 
vegetačními stupni. 
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případné povolení výjimky na základě předmětného nového ustanovení 
(když na povolení výjimky navíc není právní nárok) postačovat k tomu, aby 
vlastníci lesů dostáli své povinnosti zalesnit holinu do dvou let a lesní 
porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku vyplývající z § 31 odst. 6 
lesního zákona. SVOL proto navrhuje, aby výjimka zahrnovala nejen 
rozšířenou možnost horizontálního přesunu reprodukčního materiálu, nýbrž 
i rozšířenou možnost přesunu vertikálního, který s ohledem na změny 
klimatu a s tím související posun vegetační stupňovitosti ve stávající podobě 
stejně nezohledňuje ekologické potřeby jednotlivých druhů dřevin a jejich 
ekotypů.   

3. K novému znění § 32 odst. 2 a 3: Na rozdíl od nově zaváděné možnosti 
využít opatření obecné povahy k omezení volného vstupu do lesů v § 19 
odst. 3 a 4 lesního zákona, kde ji SVOL kvituje, vyjadřuje zásadní 
nesouhlas s tím, aby opatření obecné povahy bylo využíváno i k omezení 
nebo zastavení jiných těžeb než nahodilých. Jak bylo zmíněno shora, je 
opatření obecné povahy právním aktem použitelným tam, kde se konkrétní 
povinnost či právo ukládá, resp. přiznává neurčitému okruhu adresátů. To 
v případě omezení vstupu do lesa bezezbytku platí, jelikož je vždy zřejmé, 
do jaké konkrétní části lesa má být vstup omezen, není však známo, které 
osoby hodlají do lesa vstoupit. To ale v případě omezení nebo zastavení 
těžeb neplatí – jejich adresát je znám vždy a je jím vlastník lesa určený 
podle údajů katastru nemovitostí nebo pachtýř, nájemce či vypůjčitel lesa. 
Známost adresáta sama o sobě použitelnost opatření obecné povahy 
vylučuje.  Současně platí, že zákaz či omezení jiných, než nahodilých těžeb 
musí být reakcí na konkrétní počínání (aktivní jednání či naopak nečinnost) 
této konkrétní osoby při hospodaření v lesích, nikoliv nástrojem bezhlavé a 
mechanické plošné regulace. Vedle sebe tak lze najít vlastníky lesů, kteří 
povinnost k provedení nahodilé těžby neplní a uložení zákazu jiných těžeb 
je namístě, a vlastníky, kteří naopak nahodilou těžbu provádí vzorně a není 
důvodu, pro který by jim mělo být provádění výchovných nebo mýtních 
těžeb zakázáno. Těmto potřebám nejlépe vyhovuje stávající právní stav, 
kdy se zákaz jiných, než nahodilých těžeb ukládá formou správního 
rozhodnutí určeného jedinečnému vlastníku lesa. Návrh v tomto ohledu 
nepřijatelným způsobem sleduje výlučně zpohodlnění úřední činnosti 
orgánů státní správy lesů na úkor těchto řádně hospodařících vlastníků.  
Pokud by do § 32 lesního zákona mělo být zasaženo, tak jedině do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Při 
současné struktuře vlastníků lesů, 
zejména drobných vlastníků – fyzických 
osob je doloženo velké množství případů, 
kdy vlastník lesa není znám, nebo není 
známo místo jeho pobytu, anebo je 
dlouhodobě nedosažitelný v místě svého 
pobytu. Právě pro tyto případy je 
nezbytné využít jako formu opatření 
obecné povahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rozsah zadání 
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ustanovení odstavce 4, a to ve vazbě na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 8.6.2011 č.j. 3 As 11/2011-69, podle kterého „Plnění (v § 5 
vyhlášky č. 101/1996 Sb.) uvedených požadavků je třeba chápat jako 
minimální povinný rozsah, který je vlastník lesa povinen provádět především 
z důvodů, aby nepřiměřeným škodám v lese mohl včas předcházet, jejich 
povaha je preventivní. Preventivnost opatření stanovených vyhláškou 
spočívá především v tom, že jejich realizace je nápomocná při přijetí 
opatření v případě, kdy je zjištěno, že v lese vznikají nepřiměřené škody a 
pro rozhodnutí o způsobu, rozsahu a umístění ochranných opatření. Je na 
následném rozhodnutí vlastníka lesa, jakým způsobem (při splnění ust. § 5 
odst. 1 vyhlášky) dospěje ke stavu, kdy již nebude docházet k 
nepřiměřenému poškozování lesních porostů zvěří.“ Odpovědnost za 
škody zvěří vzniklé na lesních porostech působením zvěře za situace, 
kdy vlastník lesa učinil veškerá opatření uložená mu § 5 vyhlášky č. 
101/1996 Sb., musí nést výlučně uživatel honitby.     

4. K novému znění § 37 odst. 6: Navrhovaná změna pouze jinými slovy 
vyjadřuje pravidlo, které již před drahnou dobou formulovala judikatura 
(např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29.7.2010 č.j. 7 Ca 
141/2008-36), a je tedy zcela nepotřebná. 

5. K novému znění § 37 odst. 7: Rovněž základní výčet povinností 
odborného lesního hospodáře vykonávajícího činnost na náklady státu byl 
odvozen výkladem lesního zákona ze strany správních soudů a jeho 
zakotvení do lesního zákona se jeví jako nadbytečné. Návrh navíc na 
odborného lesního hospodáře nepřípustně přenáší úkoly příslušející státní 
správě lesů (jde konkrétně o povinnost udat vlastníka, který podle názoru 
OLH nepostupuje v souladu s právními předpisy podle § 37 odst. 7 písm. 
k)). SVOL na druhou stranu pozitivně hodnotí zavedení nové povinnosti 
mlčenlivosti, neboť je tím napříště znemožněna vysoce sporná praxe 
některých OLH, kteří pro vlastníka lesa vedle vlastní odborné činnosti 
zajišťují (v postavení zprostředkovatelů) i fyzickou realizaci potřebných 
lesních činností, popř. prodej dřeva. Tato praxe bude napříště porušením 
povinnosti mlčenlivosti, neboť je z povahy věci spojena s předáním 
nezbytných údajů o osobě vlastníka, které OLH získal v přímé souvislosti 
s výkonem své činnosti.   
Nad rámec změn zahrnutých do Návrhu pak SVOL navrhuje, aby do § 37 
lesního zákona bylo nově zakotveno právo vlastníků lesa, pro které 

obsahu novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Považuje 
se za nutné a účelné stanovit možnost 
zrušení pověření výslovně zákonem. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Nejde o 
nadbytečné ustanovení, ale o pouhé, leč 
nezbytné 
konkretizování povinností stanovených 
obecně v § 52 lesního zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Již podle stávající 
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vykonává funkci OLH osoba pověřená k tomu orgánem státní správy lesů, 
zvolit si v případě pochybení pověřeného OLH odborného lesního 
hospodáře jiného, kterého by byl orgán státní správy lesů následně povinen 
pověřit výkonem funkce na náklady státu. Zakotvení tohoto práva by 
současně usnadnilo sdružování vlastníků lesů, neboť by to umožnilo pověřit 
výkonem funkce OLH u sdružujících se vlastníků jedinou osobu i 
v případech, kdy se majetky sdružovaných vlastníků nacházejí v různých 
zařizovacích obvodech.  

6. K novému znění § 40: SVOL nesouhlasí se zakotvením nového 
zmocňovacího ustanovení, zvláště pokud je předpokládáno, že 
vypracováním vzoru, jak má lesní hospodářská evidence vypadat, bude 
pověřen ÚHÚL. To s určitou mírou nadsázky a při zohlednění zkušeností 
s aplikací nařízení o dřevě (EUTR) ze strany ÚHÚL zakládá riziko, že 
složitost formuláře lesní hospodářské evidence bude připomínat dizertační 
práci a bude sloužit nikoliv jako nástroj kontroly vlastníků lesa, nýbrž jako 
podklad pro obsáhlá statistická šetření prováděná ÚHÚL. Pokud stát 
potřebuje souhrnná data (přičemž tuto potřebu SVOL rozhodně 
nezpochybňuje), je na místě akceptovat dřívější návrh SVOL, aby byl 
obnoven ekonomický výzkum a zavedeno šetření formou vzorových 
podniků (dle vzoru Rakouska, SRN a Švýcarska). Nutno dodat, že velkou 
část údajů o těžbě dříví, které mají být předmětem lesní hospodářské 
evidence, je ze strany vlastníků lesa předávána orgánům státní správy lesů 
v rámci EUTR. 

7. K navrhovanému § 45 odst. 1 písm. d): Odejmutí licence je spojeno 
s nejasně vymezenou skutkovou podstatou (držitel licence „závažným 
způsobem“ poruší). Tato definice poskytuje orgánům státní správy lesů 
nepřípustně velký prostor pro správní uvážení, což bude mít za následek 
nejednotnost aplikační praxe a související ztrátu právní jistoty, nehledě 
k možnosti zneužití tohoto oprávnění. SVOLnavrhuje, aby slova „závažným 
způsobem nebo“ byla z předmětného ustanovení vypuštěna. 
Osobou oprávněnou k vypořádání připomínek SVOL je Ing. Petr Jelínek, 
info@svol.cz. 

 

právní úpravy má vlastník lesa právo 
vybrat si sám odborného lesního 
hospodáře, a pokud tak učiní, nese sám 
náklady na jeho činnost. To alespoň 
zčásti vylučuje spekulativní návrhy. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Z návrhu 
nevyplývá a ani se nepočítá s tím, že vzor 
lesní hospodářské evidence vypracuje 
Ústav pro  hospodářskou úpravu lesů 
(ÚHÚL). 
Účelem je dát lesní hospodářské evidenci 
konkrétní náplň, což je i v zájmu vlastníků 
lesů. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Licence je odnímána ve 
správním řízení, kde má každý účastník 
řízení dostatek možností a nástrojů 
k tomu, aby se účinně bránil případné 
svévoli orgánu státní správy.  

Hnutí DUHA Připomínka 1: Přizpůsobit druhovou skladbu obnovovaných porostů 
stanovištním poměrům, pěstovat druhově pestré lesy s ohledem na 
klimatickou změnu, vyvarovat se plošného zastoupení smrku a borovice 

Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
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tam, kde nyní hyne nebo je významné riziko rozpadu porostů v příštích 
desetiletích 
Návrh 1.1 
V §31 odst. 1 doplnit slova „v přírodě blízké druhové skladbě“ tak že celá věta 
zní: „Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými 
dřevinami v přírodě blízké druhové skladbě a vychovávat je včas a soustavně 
tak, aby se zlepšoval jejich stav.“ 
§24 odst. 2 upravit takto: „Plány obsahují ustanovení závazná a doporučující. 
Závaznými ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a maximální 
podíl jiných dřevin než dřevin přirozené druhové skladby nebo dřevin pro dané 
stanoviště rizikových při obnově porostu, který vlastník musí dodržet i po další 
dobu života porostu. Vlastník lesa má vůči státu právo na částečnou úhradu 
nákladů na obnovu porostů stanovištně přirozenými druhy dřevin. Pravidla 
podpory obnovy těmito dřevinami upraví ministerstvo právním předpisem. Pro 
státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným ustanovením též minimální 
plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.  
§25 odst. 3 upravit takto: „Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má 
zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji 
převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a 
maximální podíl jiných dřevin než dřevin přirozené druhové skladby nebo dřevin 
pro dané stanoviště rizikových při obnově porostu. Pro vlastníka lesa o výměře 
do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o 
převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je 
nepřekročitelná. Ustanovení § 24 odst. 2 se užije obdobně.“ 
§46 odst. 1 písm. c) změnit takto: c) obnovu porostů stanovištně přirozenými 
druhy dřevin. 
Zdůvodnění: 

Nevhodná druhová skladba, tedy výsadba zejména smrků a borovic do 
prostředí, kde by v přírodě jinak nerostly, je spolu s holosečným způsobem 
hospodaření hlavní příčinou špatného zdravotního stavu a plošného hynutí 
našich lesů. Aby znovu nevznikaly plošně rozsáhlé monokultury, požaduje 
současný lesní zákon při obnově lesů vysazovat takzvané meliorační a 
zpevňující dřeviny (MZD), jejich podíly jsou ovšem vyhláškou č. 83/ 1996 Sb. 
stanovené na velmi nízké a zcela nedostatečné úrovni. Krom neochoty MZe 
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zvýšit potřebným a dostačujícím způsobem podíly MZD naráží současná 
novelizace vyhlášky také na limity zmocnění v zákoně o lesích. Nevyhovující je 
samotné pojetí stanovení podílu MZD při převaze hlavních dřevin, jejichž 
pěstování je vzhledem k probíhající klimatické změně rizikové. Vzhledem k 
rychle postupujícímu oteplování je změna zapotřebí více než kdy dříve. Novela 
lesního zákona by měla dosavadní systém obrátit: stanovit, že hlavními 
dřevinami budou druhy, které by na daném místě v přírodě rostly, a pro 
jednotlivá stanoviště určit bezpečný maximální podíl ostatních stromů pro dané 
stanoviště nepřirozených. Podrobněji by to měla stanovit další novela vyhlášky 
č. 83/ 1996 Sb., která by navazovala na změnu lesního zákona. Ta by měla 
uvést pro jednotlivá stanoviště dřeviny přirozené druhové skladby jako cílové a 
zároveň podle místních podmínek stanovit maximální přípustný podíl dřevin, 
které by na daném místě přirozeně nerostly a/ nebo jsou pro toto stanoviště 
rizikové. Tím se zajistí, že tyto dřeviny nebudou v lesích převažovat a budou se 
pěstovat pouze v takovém množství, které neohrozí stabilitu celých lesních 
komplexů. 
Návrh 1.2a 
Bude-li přijat pozměňovací návrh 1.1: 
V §31 doplnit nový odst. 7, následující přečíslovat: 7) Při obnově lesa a 
následném zalesnění nesmí dojít ke snížení zastoupení stanovištně přirozených 
dřevin, které se v daném porostu vyskytují. 
 
V §55 odst. 2 doplnit nové písm. d) následující přečíslovat: d) nedodrží 
ustanovení o obnově a výchově lesních porostů  
 
Návrh 1.2b 
 
Nebude-li přijat pozměňovací návrh 1.1: 
V §31 doplnit nový odst. 7, následující přečíslovat: 7) Při obnově lesa a 
následném zalesnění nesmí dojít ke snížení zastoupení melioračních a 
zpevňujících, které se v daném porostu vyskytují. 
 
V §2 doplnit písm. t) 
t) melioračními a zpevňujícími dřevinami se rozumí dřeviny, které se na daném 
stanovišti přirozeně vyskytují nebo v minulosti vyskytovaly, zlepšují jeho půdní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
 
 
 
Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
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charakteristiky případně vodní režim, mají pozitivní vliv na biodiverzitu 
ekosystému a jsou odolné proti působení abiotických škodlivých činitelů. 
 
V §55 odst. 2 doplnit nové písm. d) následující přečíslovat: d) nedodrží 
ustanovení o obnově a výchově lesních porostů.  
 
Zdůvodnění: 

Krom zvyšování podílu stanovištně přirozených dřevin (listnáčů a jedle), resp. 
melioračních a zpevňujících dřevin v porostech s jejich nedostatečným 
zastoupením je nezbytné zabránit snižování jejich podílu v porostech, kde 
zastoupené jsou. V zákoně chybí definice termínu meliorační a zpevňující 
dřeviny. Nebude-li přijat výše uvedený návrh na úplné opuštění používání tohoto 
termínu v zákoně, je třeba jej definovat. 

Připomínka 2: Upravit povinnost vlastníka zasahovat proti škůdcům  
Návrh: 
V § 32 doplnit nové odstavce 11) a 12): 
11) Ustanovení § 32 odst. 1) až 4) a § 33 odst. 1 se nepoužijí v lesích 
chráněných dle zvláštních předpisůx), kde je cílem ochrany samovolný vývoj 
porostů.  
12) Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod kalamitou 
regionálního nebo celostátního rozsahu se ustanovení § 32 odst. 2) a 3) použijí 
přiměřeně možnostem vlastníka je naplnit. 
x) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 
 
Zdůvodnění: 

Stávající znění zákona o lesích formuluje absolutní povinnost zasahovat proti 
škůdcům. Ta je mimo realitu ve zvláště chráněných územních, kde je cílem 
ochrany samovolný vývoj porostů (např. přírodní zóny národních parků, některé 
národní přírodní rezervace) a také v případech kalamit regionálního a 
celostátního rozsahu, jak je definuje nový §8a poslední novely vyhlášky 101/96 
Sb., kdy není v možnostech vlastníka při nedostatku těžebních a 

 
 
 
Neakceptováno. Je to nad rozsah 
zadání obsahu novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Stačí, když se uvedená 
ustanovení zákona nepoužijí na území 
národních parků. 
Neakceptováno. Jde o neurčité a v praxi 
zneužitelné ustanovení. 
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zpracovatelských kapacit těmto povinnostem dostát. Stávající znění zákona 
dostává vlastníky do neřešitelné situace, kdy je státní správa postihuje 
povinnými sankcemi za porušení zákona, který nemohou naplnit. Navrhovaná 
úprava uvedené problémy řeší. 

Připomínka 3: Upravit způsob pověření a úhrady za výkon funkce 
odborného lesního hospodáře  
Návrh:  
Upravit §37 odst. 6) a 7), doplnit nový odst. 8): 
6) Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává 
v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného 
lesního hospodáře osoba, o jejímž pověření rozhodne v souladu s jinými 
právními předpisyx) orgán státní správy lesů. 
(7) Náklady na činnost odborného lesního hospodáře při velikosti majetku nad 
50 ha hradí vlastník lesa; náklady na činnost odborného lesního hospodáře při 
velikosti majetku do 50 ha hradí stát. 
8) Stávající pověření činností odborného lesního hospodáře, tam, kde si jej 
vlastník nevybral sám, musí být uvedena do souladu s § 37 odst. 6 do 1 roku od 
nabytí účinnosti tohoto ustanovení zákona. 
x) Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Zdůvodnění: 

Osoba odborného lesního hospodáře pověřeného státem byla zákonodárcem při 
tvorbě zákona o lesích zamýšlena jako odborná podpora malých vlastníků lesů o 
výměře do 50 ha. Za uplynulých 23 let se činnost odborného lesního hospodáře 
stala živností dle zákona č.445/1991 Sb. v platném znění a vylučování držitelů 
licence a živnostenského oprávnění z této zakázky je v rozporu se zákonem 
č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, když činnost OLH zadávaná 
státem má jasné rysy veřejné zakázky. Navíc neexistuje kontrola kvality 
poskytované služby a jedná se v mnoha případech o příspěvek na činnost LČR 
s.p. ve výši 119 mil. Kč ročně, za který stát často nedostává protihodnotu. 

Pro naplnění úmyslu zákonodárce – poskytnout malým vlastníkům lesů 
odbornou podporu v hospodaření v lesích je nezbytné provést tyto kroky a splnit 
následující požadavky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rozsah zadání 
obsahu novely. 
Není nutné, ani účelné, aby byl orgán 
státní správy lesů zákonem zavázán 
konat o výběru pověřeného odborného 
lesního hospodáře výběrové řízení, i když 
obecně mu v tom nic nebrání. 
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- Uvést provádění této činnosti do souladu se zákonem č.134/2016 o 
zadávání veřejných zakázek, a to nejlépe v členění dle katastrálních území, 
nikoli dle obvodů ORP. 

- Důsledně kontrolovat kvalitu poskytované služby a při jejím nedodržení 
pověření odejmout, aby stát neplatil nemalé částky za nic, jak je tomu často 
dnes.  

- Protože záměrem ustanovení o OLH je odborná podpora hospodaření, je 
z důvodů určité spravedlnosti či rovnosti nezbytné vlastníkům, kteří si svého 
OLH vyberou sami, tudíž pro ně opravdu něco dělá, poskytovat na tuto 
činnost příspěvek, stejně jako jej stát platí vlastníkům, kteří si svého OLH 
nevyberou. Pro kvalitu lesů a plnění jejich funkcí je jedno, zda si vlastník 
OLH vybere sám nebo mu jej určí stát. Důležité je, aby OLH odváděl službu 
vlastníkovi minimálně dle tohoto zákona. Proto je podpora OLH u malých 
vlastníků na místě a nikoli trestání za iniciativní péči o svůj majetek v případě 
vlastníkem sjednaného OLH, kdy jej vlastník musí platit sám, zejména když 
státní organizace v řadě případů neposkytují vlastníkům nic, natož nějakou 
službu. 

Je nezbytné rekapitulovat cíle ustanovení o OLH. 

- Každý les má mít svého OLH (osobu s dostatečnou odborností na 
spravování lesů. 

- Vlastníci s dostatečným výnosem ze svého majetku si jej hradí sami ze 
zdrojů získaných z hospodaření v lesích. 

- Malým vlastníkům, kteří mají omezené zdroje a potřebnou odbornost 
nemají a nemohou uhradit náklady na stálého zaměstnance, stát tuto činnost 
zabezpečí v souladu s ostatními právními předpisy anebo pokud si jej najdou 
sami a uzavřou s ním příslušnou smlouvu, na tuto činnost a náklady s ní 
spojené přispívá. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká lesnická 
společnost, z.s. 

1. Oddíl druhý - § 37 Odborný lesní hospodář a nově vložený rozsah 
povinností a to pouze OLH, kteří jsou pověřeni a placeni státem.  

Návrh rozsahu a určení povinností odborných lesních hospodářů nepovažujeme 
za dostatečný. Dlouhodobá absence vymezení povinností OLH placených 
státem není osamoceným negativem funkce OLH. Odborní lesní hospodáři 

Neakceptováno. Vysvětleno. Není 
uvedeno, v čem je navrhovaný rozsah 
povinností nedostatečný, a proto, že se 
fakticky vztahuje na všechny subjekty, 
které jsou držiteli licence k výkonu 
činnosti odborného lesního hospodáře. 
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nemusejí pravidelně dokládat udržení odborné úrovně, například v podobě 
složení zkoušky nebo ověření způsobilosti pro výkon OLH. Získání licence je 
jedinou podmínkou pro výkon funkce. Je proto na místě rozšířit okruh OLH 
vázaných navrhovanými povinnostmi na všechny, kteří ji aktivně vykonávají.  
       2.   § 42 odst. 3 – úprava zvláštních podmínek pro udělení licencí.  
Současný systém vysokoškolského vzdělávání nabízí i stupeň bakalář, nemá 
proto oporu v současně platné legislativě opominout tento stupeň vzdělání při 
určení podmínek pro získání licence.  

2. §  48 doplnění kompetencí ORP – rozhodují: 
 

 o) o ukládání pokut za nesplnění nebo porušení povinností uložených 
rozhodnutím nebo opatřením krajského úřadu nebo ministerstva, 
zároveň v § 48a, odst. 1 v písm. n) krajům je tato kompetence odebrána a v § 49 
odst.2 v písm. b) je MZe odebrána. 
 
V důvodové zprávě se logicky konstatuje, cit.: Považuje se proto za účelné, aby 
pouze obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, tedy orgánům státní 
správy lesů prvního stupně byla svěřena působnost ukládat pokuty podle 
lesního zákona, a to včetně pokut za případné porušení povinností uložených 
rozhodnutím nebo opatřením krajského úřadu nebo ministerstva. Jde o dodržení 
třístupňového modelu veřejné správy, kdy je zachováno právo účastníků 
eventuálního přestupkového řízení na posouzení opravných prostředků 
(odvolání – krajský úřad, mimořádné opravné prostředky  - Ministerstvo 
zemědělství). V případě, že by nedošlo k navržené změně, rozhodovalo by 
v případě opatření uloženého Ministerstvem zemědělství pro území několika 
krajů k tomu, že by Ministerstvo zemědělství vedlo několik set až tisíc 
přestupkových řízení a nemožnosti dodržet zákonné lhůty pro projednání 
přestupku.  
Vedlejším, nicméně neméně důležitým účelem navrženého ustanovení je 
vyloučení prvostupňového rozhodování o přestupcích jak na úrovni odvolacího 
orgánu (krajský úřad) tak zejména na úrovni ústředního orgánu státní správy 
lesů (Ministerstvo zemědělství). 
Bohužel toto zdůvodnění se zásadně rozchází se současným stavem a úrovní 
výkonu státní správy lesů, jejímž nejslabším článkem ORP je.  Důvody jsou 
zřejmé – absence podmínek odborného vzdělání zaměstnanců SSL, fluktuace 
pracovníků, kumulace funkcí na ORP a slabé platové ohodnocení.  Tato situace 
vedla k řešení ve strategických dokumentech jako je NLP II, bez navazujících 

 
 
 
 
Akceptováno. Text  ustanovení upraven 
v návaznosti na připomínku Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
 
Akceptováno. Text ustanovení 
ponechán v platném znění. Text písmene 
n) upraven podle připomínky Ministerstva 
vnitra. 
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pozitivních změn. ORP nebudou na své úrovni řešit a ukládat pokuty za 
povinnosti uložené Kraji nebo MZE v dostatečné míře.  
Druhým negativem tohoto návrhu je jistě fakt, že když orgán SSL nebude 
odpovědný za své opatření tím, že je bude moci i vymáhat, nebude přehnaně 
aktivní. Protože při nečinnosti ORP nebude disponovat dostatečnými nástroji a 
mechanismy pro vymožení uložených opatření. Při námitce, že např. správní řád 
osahuje opatření při nečinnosti, je třeba se zajímat, zda a v jakém množství 
případů bylo k takovému postupu kdy přistoupeno.  
Připomínka: zásadní  
 
 

Česká komora 
odborných lesních 
hospodářů, z.s.  

čl. 9  
1. V § 37 odst. 6 se slova „jsou zpracovány“ nahrazují slovy „je stanovena 

povinnost zpracovat“ a na konci odstavce se doplňuje věta  „Pověření výkonem 
funkce odborného lesního hospodáře může orgán státní správy lesů 
v odůvodněném případě na návrh vlastníka lesa nebo pověřeného odborného 
lesního hospodáře anebo z vlastního podnětu zrušit.“. 

Vypustit slova návrh vlastníka lesa – pokud se vlastník rozhodne změnit OLH, 
může tak učinit dle odst. 3. Dle takto navrhovaného znění by mohlo dojít 
k situaci, kdy na návrh jednoho vlastníka s výměrou lesa např. 0,50 ha by orgán 
státní správy musel zrušit pověření OLH na celém obvodě. 
 
 
čl. 10 
odst 8 písmeno e)  - doporučovat a na žádost vlastníka lesa vyznačovat těžby 

mýtní úmyslné a vyjadřovat  se k návrhu  těžby oznamované vlastníkem 
lesa orgánu státní správy lesů (§ 33 odst. 3),  

 
Vypustit slovo doporučovat – provádění těžby mýtní není povinností vlastníka a 
povinnost OLH doporučovat provedení těžby by mohlo vést k tlaku hospodářů 
na vlastníky, aby prováděli těžby mýtní. Stejně tak by mohlo být orgány SSL 
kontrolováno, zda OLH doporučuje provedení mýtních těžeb. 
 
čl. 10 
odst 8 písmeno h) - poskytovat vlastníkovi lesa odbornou pomoc odborné 

 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
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informace a doporučení při ochraně lesů, při pěstebních a těžebních činnostech, 
v oblasti finančních podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů 
lesních hospodářských plánů  a lesních hospodářských osnov, i při dalších 
činnostech souvisejících s hospodařením v lesích, 
Nahradit slova odbornou pomoc slovy odborné informace a doporučení – pojem 
odborná pomoc by mohl být vysvětlován například jako povinnost provádět 
odborné lesnické práce (např. aplikace chemických přípravků) 
 
čl. 10 
odst 8 písmeno k) písemně upozorňovat vlastníka lesa na všechny případy, kdy 
hrozí  nebezpečí porušení povinností svou činností porušuje povinnosti 
vyplývajících z  tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení; 
pokud vlastník lesa nesjedná nápravu v rozsahu a v termínu stanoveném 
odborným lesním hospodářem, je odborný lesní hospodář povinen oznámit to 
orgánu státní  správy lesů,  
 
Nahradit slova hrozí nebezpečí porušení povinností slovy svou činností porušuje 
povinnosti – Mohlo by v praxi být chápáno jako povinnost písemně preventivně 
upozorňovat vlastníka na všechny případy, kdy by k porušení mohlo dojít. To by 
znamenalo předem písemně upozornit vlastníka, že nesmí v lesích hrabat 
stelivo, pást dobytek apod. i když vlastník tuto činnost neplánuje ani nedělá. Až 
když dochází k porušování ustanovení zákonů, měl by OLH konat. 
 
 
 
čl. 12 
V § 42 odstavec 3 zní:  

„(3) Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým 
vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru v magisterském 
studijním programu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 
lesnictví; odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa 
vysoké školy v magisterském studijním programu, a alespoň deset osm let, jde-li 
o absolventa střední školy s maturitní zkouškou.“. 
Nahradit slovo deset slovem osm. Navrhujeme snížit, protože absolvování VŠ 
trvá pět let + 3 roky praxe, celkem tedy 8 let. Dva absolventi střední lesnické 
školy, kdy jeden studuje následně vysokou, se spolu opět za osm let sejdou a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text ustanovení upraven 
v návaznosti na připomínku Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
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budou se ucházet o licenci OLH. Praxe deset let o dva roky znevýhodňuje 
středoškoláky. 
 
čl. 19 
V § 54 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) 
se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) jako odborný lesní hospodář nesplní některou opakovaně neplní některé 
z povinností uvedených v § 37 odst. 8 nebo  § 52.“.  
Nahradit slova „nesplní některou“ slovy „opakovaně neplní některé“ – pokud 
bude znění takto přísně uvedeno, musí orgán SSL řešit přestupek OLH i např. 
za to, že OLH v jediném případě písemně nesplnil marginální povinnost, kterou 
můžeme odvodit ze znění § 37. OLH musí být postižitelný za neplnění 
povinností, ale ani orgán SSL nemá zájem řešit přestupek s hospodářem, který 
pracuje dlouhodobě bez problémů a závad, jenom proto, že zákon to nařizuje a 
jiné možnosti nejsou. Měl by být dán prostor SSL ke spolupráci s OLH, protože 
on je partnerem SSL, ne jej předem stavět do pozice přestupce.  
 
Nad rámec návrhu novely: 

Práva OLH 
kromě určení povinností by měla být určena i jistá práva OLH určeného dle §37, 
odst.6, která v praxi cítíme jako potřebná. 
Navrhujeme nově přidat do §37 odstavec 10 
Odborný lesní hospodář, který provádí výkon činnosti podle § 37 odst. 6 : 
a) je vybaven průkazem OLH s uvedením obvodu působnosti a dobou platnosti 
pověření 
b) je oprávněn vjíždět a stát v lese s motorovými vozidly v obvodu své 
působnosti 
c) obdrží od státní správy lesů data lesních hospodářských osnov a lesnické 
mapy v analogové a digitální podobě. Po skončení své funkce je povinen 
veškeré materiály vrátit orgánu SSL. 

 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nad rozsah zadání 
obsahu novely. 
 

Sdružení místních 
samospráv 

Připomínka č. 1 k bodu 8. § 32 odst. 3 
Opatření uvedená v § 32 odst. 2 jsou vázána na konkrétní událost spojenou 
s konkrétním adresátem, tedy vlastníkem, případně pachtýř v daném správním 
území. Dle právní nauky se opatření obecné povahy použije v případě 
konkrétního předmětu a s obecně vymezeným okruhem adresátů, tedy předem 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ustanovení upraveno v návaznosti na 
připomínku Ministerstva vnitra. 
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neznámého. Z výše uvedeného je tedy patrné, že opatření uvedená v § 32 odst. 
2 je možné uložit na základě jiného správního aktu. Z tohoto důvodu 
požadujeme přepracování § 32 odst. 3. 
 Tato připomínka je doporučující 
 
Připomínka č. 2 k bodu 9. § 37 odst. 6 
Jsme toho názoru, že funkci odborného lesního hospodáře by měla v první řadě 
vykonávat právnická osoba, která v určeném území vykonává právo 
hospodaření ve státních lesích. Až v případě, kdy by to nebylo možné nebo pro 
uvedenou právnickou osobu efektivní, by mohl orgán státní správy lesů 
rozhodnout o pověření funkcí OLH jinou právnickou osobu. Stávající praxe, kdy 
mohou funkci OLH vykonávat zaměstnanci těžebních společností považujeme 
za problematickou. 

Tato připomínka je doporučující 
 
Připomínka č. 3 k bodu 12. § 42 odst. 3 
Z důvodu existujících bakalářský studijních programů v oboru vzdělání lesnictví 
navrhujeme následující znění bodu 12. 
„(3) Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým 
vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru 
v bakalářském a magisterském studijním programu nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví; odborná praxe žadatele 
musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy v magisterském 
studijním programu, alespoň pět let, jde-li o absolventa vysoké školy 
v bakalářském studijním programu, a alespoň deset let, jde-li o absolventa 
střední školy s maturitní zkouškou.“. 
Změna spočívá v uznání pětileté praxe pro absolventa vysokoškolského 
vzdělání lesnického směru v bakalářském studijním programu. Máme za to, že 
nabyté vědomosti v bakalářském programu spolu s pětiletou praxí jsou 
dostatečným předpokladem pro způsobilost získat licenci. Navíc je nutné tento 
další stupeň vzdělání odlišit od vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. 
V této souvislosti navrhujeme i novelizace § 2 vyhlášky č. 100/1996 Sb. a 
rozšíření tohoto ustanoven o „diplomem o absolvování studia na lesnické 
fakultě příslušné vysoké školy, bakalářského studijního oboru lesnictví, 
ukončeného státní závěrečnou zkouškou“. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
S obsahem připomínky lze souhlasit, ale 
změna systému je nad rámec 
předkládané novely. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text ustanovení upraven 
v návaznosti na připomínku  Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Připomínka č. 4 k bodu 14. § 45 odst. 1 písm. d) 
Nové znění písm. d) obsahuje vágní pojem závažným způsobem. Jelikož se 
jedná o odebrání a zánik licence a vznik překážky pro opětovné získání licence, 
požadujeme, aby důvody pro odnětí byly zcela jasně stanoveny, minimálně 
z důvodu zvýšení právní jistoty pro držitele licence. 
 Tato připomínka je zásadní 
 
Poznámka k návrhu legislativních úprav 
V návaznosti na aktuální stav lesních porostů považujeme úpravu lesnické 
legislativy za zcela nedostatečnou. Je potřeba jasněji a přehledněji zpracovat 
například možnost zásahu v soukromých porostech, o které se vlastník nestará, 
a které ohrožují porosty jiných vlastníků.   
Dále je nutné zahájit kroky vedoucí k posílení významu mimoprodukčních funkcí 
lesa a nutnosti „zrovnoprávnění“ těchto funkcí s funkcí produkční. V opačném 
případě zůstane často zmiňovaná změna druhové skladby dřevin 
v hospodářském lese pouze na úrovni přání.   
V neposlední řadě je pak nutní zahájit kroky vedoucí ke změně hospodaření 
právnických osob s právem hospodaření na lesních pozemcích   v majetku 
státu. Jde především o větší provázání výkonu těžebních a pěstebních prací 
s regionální pracovní kapacitu a budování vlastních personálních kapacit pro 
realizaci těžebních a pěstebních prací.    
 
Osoba oprávněná k vypořádání připomínek 
Mgr. Tomáš Chmela, výkonný ředitel SMS ČR  ; tajemnik@smscr.cz  
 
 

Neakceptováno. Nelze uvést všechny 
důvody, které může praxe přinést. 
Správní řízení dává účastníkům řízení ve 
sporných případech dostatečné záruky 
právní jistoty. 
 
 
Vzato na vědomí. 
 

 
 
Vypracovala: JUDr. Šárka Kordová  
V Praze dne … 2018 
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