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III. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodaře v případech, kdy je v souladu 
s § 37 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) hradí stát, je určována podle 
vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát (dále jen „vyhláška č. 423/2011 Sb.“) platné 
od 22. prosince 2011 a účinné od 1. ledna 2012. Podle vyhlášky č. 423/2011 Sb. se úhrada 
nákladů určuje 
• podle celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa, pro něž byl odborný lesní 

hospodář pověřen výkonem této funkce,  
• podle počtu kalendářních dnů, kdy odborný lesní hospodář svou funkci vykonával a 
• sazbou 1,20 Kč na hektar a den. 

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře je poskytována Ministerstvem 
zemědělství v průměrné výši 156,8 mil. Kč ročně, a to za výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře na průměrných 358 tis. ha, která odpovídá výměře pozemků určených k plnění 
funkcí lesa zařízených lesními hospodářskými osnovami (jedná se o tzv. lesy drobných 
vlastníků). 
Sazba používaná od 1. ledna 2012 až do současnosti (1,20 Kč/ha/den) nereflektuje vývoj 
obecné inflace ani odvětvových mezd od roku 2012. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie 
 
Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Navrhovanou vyhláškou není prováděna transpozice žádného právního předpisu EU. 
Návrh vyhlášky má vztah k unijní úpravě poskytování veřejných podpor, a to zejména 
k rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. května 2013 číslo C(2013) 3331 k režimu podpory 
č. SA.36532 (2013/N), a k Pokynům Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020. Úhrada 
nákladů na činnost odborných lesních hospodářů je veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 
Smlouvy o fungování EU a je poskytována v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Evropské 
komise. 
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Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je 
v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky 
z tohoto důvodu nebude postoupen do notifikačního procesu. 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zmocňovacími ustanoveními zákona o lesích. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady navrhované právní úpravy a její dopady na životní prostředí 

 
Přijetím návrhu vyhlášky dojde k navýšení požadavku na státní rozpočet v oblasti 

rozpočtové kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního 
hospodářství) o 26 mil. Kč v roce 2020 a o 52 mil. Kč v každém roce počínaje rokem 2021. 
Navýšení rozpočtu uvedené kapitoly bylo zohledněno při plánování rozpočtu kapitoly. Přijetím 
návrhu vyhlášky nedojde k nárůstu agendy orgánů státní správy lesů. Současné nároky na 
státní rozpočet v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí a rozpočtové 
kapitoly 307 – Ministerstvo obrany nebudou přijetím návrhu vyhlášky významně navýšeny a toto 
navýšení bude pokryto v rámci obou kapitol, bez navýšení požadavků na státní rozpočet. Návrh 
vyhlášky nemá finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty, zejména na rozpočty vyšších 
územních samosprávných celků. 

Nepřepokládá se, že by návrh novely vyhlášky měl dopady v sociální oblasti. 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na podnikatelské 

prostředí. 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo dopady 
návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti mužů 
a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního rizika. 
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Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 
 
 
II. Zvláštní část 
 
K čl. I. 
Navrhovanou změnou je navyšována sazba pro výpočet úhrady nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře v případě, kdy jeho činnost hradí stát, z 1,20 Kč na 1,60 Kč na 
hektar a den, a to s ohledem na vývoj obecné inflace od roku 2012 do roku 2018 (navýšení 
sazby o 0,10 Kč) a na vývoj průměrných měsíčních mezd v lesnictví od roku 2012 do roku 
2018 (navýšení sazby o 0,30 Kč). 
  
 
K čl. II: 
Navrhované přechodné ustanovení posune aplikaci navýšené sazby až na výpočet úhrady 
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za kalendářní čtvrtletí následující po 
čtvrtletí, v němž byla vyhláška vyhlášena. Pro aplikaci při výpočtu úhrady nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře za předchozí kalendářní čtvrtletí bude použita ještě sazba 
stávající, a to zejména s ohledem na dobu potřebnou pro úpravu informačních systémů 
zapojených do administrace úhrady nákladů. 

K čl. III: 

Navrhuje se účinnost k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení ve 
Sbírce zákonů. 
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