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IV. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 
1. Důvod předložení a cíle 

 
1.1  Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. 

 
1.2 Definice problému 

 
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. Předpokladem činnosti odborného lesního 
hospodáře je přitom jednak adekvátní příjem z činnosti odborného lesního hospodáře (alespoň 
na úrovni průměrné měsíční mzdy v lesním hospodářství) a dále i dostatečné materiální 
zabezpečení pro průběžné sledování stavu lesních porostů a s tím související komunikaci 
s vlastníky těchto porostů. Nárůst těchto nákladů na provoz motorového vozidla, poštovní 
a telekomunikační služby, kancelářskou techniku, odborný tisk a spotřební materiál za období 
od roku 2012 do roku 2018 činí při vyjádření pomocí obecné inflace +11 % (navýšení aktuální 
sazby o 0,10 Kč/ha/den). Zároveň ve stejném období došlo k nárůstu ceny za lidskou práci 
vyjádřené pomocí průměrných měsíčních mezd v lesním hospodářství o 25 % (navýšení 
aktuální sazby o 0,30 Kč/ha/den). 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současná sazba používaná pro výpočet úhrady nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, činí podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 
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Sb. 1,20 Kč na hektar a den. Sazba odpovídá obecné cenové a odvětvové mzdové úrovni 
k roku 2011. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou odborní lesní hospodáři pověření orgánem státní správy lesů 
výkonem funkce odborného lesního hospodáře v lesích zařízených lesními hospodářskými 
osnovami (dále jen „lesy drobných vlastníků“).  

 
1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je zvýšením sazby pro výpočet náhrady za činnost odborného lesního 
hospodáře v případě, že jeho činnost hradí stát, z 1,20 Kč na hektar a den na 1,60 Kč na hektar 
a den dosáhnout odpovídající výše této úhrady nezbytné pro řádné zajištění odborné úrovně 
hospodaření v lesích drobných vlastníků.  

 
1.6 Zhodnocení rizika 

Pokud nedojde k přijetí návrhu vyhlášky, nebude za činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, že ji hradí stát, poskytována náhrada odpovídající současným 
nákladovým relacím, a to z důvodu nezohlednění vývoje obecné inflace a odvětvových mezd po 
roce 2011. Neodpovídajícím finančním zajištěním této činnosti může reálně dojít 
k nežádoucímu snížení rozsahu činnosti odborných lesních hospodářů a k poklesu odborné 
úrovně hospodaření v lesích drobných vlastníků, jehož dopady by za současné kůrovcové 
kalamity byly o to závažnější. 

  
2. Návrh variant řešení 
2.1.  Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně- 
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě návrhu novely vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že hlavní 
identifikovaný problém, tedy poskytování náhrady odborným lesním hospodářům, jejichž činnost 
hradí stát, odpovídající současným nákladovým relacím je možné řešit pouze legislativní 
formou. Výše úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát, je stanovována podle vyhlášky č. 423/2011 Sb., a to sazbou stanovenou v 
§ 1 odst. 2 této vyhlášky. Dosažení cílového stavu je tak proveditelné primárně novelizací této 
vyhlášky. Z toho důvodu jsou identifikovány pouze dvě varianty věcného i právního řešení: 1 - 
nulová (zachování stávajícího stavu), a 2 - novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb. 
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2.2. Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 – nulová (zachování stávajícího stavu) 

Zachování stávajícího stavu právní úpravy pro poskytování úhrady nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, může vést 
k nežádoucímu snížení rozsahu činnosti pověřených odborných lesních hospodářů a k poklesu 
odborné úrovně hospodaření v lesích drobných vlastníků.  
 
Varianta 2 – novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb. 

Tato varianta zajistí za činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát, odpovídající náhradu reflektující vývoj obecné inflace i průměrných 
odvětvových mezd po roce 2011. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Varianta „zachování stávajícího stavu“ nepřináší náklady ani přínosy. 
Varianta „novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb.“ umožňující dosažení výše popsaného 

cílového stavu zvyšuje současné nároky na státní rozpočet o 26 mil. Kč v oblasti rozpočtové 
kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního hospodářství) 
v roce 2020 a o 52 mil. Kč každoročně počínaje rokem 2021. Současné nároky na státní 
rozpočet v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí a rozpočtové 
kapitoly 307 – Ministerstvo obrany nebudou významně navýšeny a toto navýšení bude pokryto 
v rámci obou kapitol, bez navýšení požadavků na státní rozpočet. Přínosy této varianty 
spočívají ve vytvoření základních ekonomických předpokladů pro zajištění odborné úrovně 
hospodaření v lesích drobných vlastníků prostřednictvím odborného lesního hospodáře, jehož 
činnost hradí stát.    

 
3.2 Náklady 

Varianta „zachování stávajícího stavu“ nepřináší žádné nově vznikající náklady. 
Varianta „novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb.“ zvyšuje náklady na státní rozpočet 

v oblasti rozpočtové kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory 
lesního hospodářství) v roce 2020 o 26 mil. Kč a o 52 mil. Kč každoročně počínaje rokem 2021. 
Uvedené rozpočtové dopady budou zohledněny při plánování rozpočtu kapitoly 329 – 
Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního hospodářství). 

Varianta „novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb.“ nezpůsobuje nárůst agendy orgánů státní 
správy lesů. 

 
3.3 Přínosy 

Varianta „zachování stávajícího stavu“ nemůže přinést žádné přínosy. 
Přijetí varianty „novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb.“ posiluje základní ekonomické 

předpoklady pro zajištění odborné úrovně hospodaření v lesích drobných vlastníků 
prostřednictvím odborného lesního hospodáře, jehož činnost hradí stát. Uvedeného cíle je 
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dosaženo navýšením sazby používané pro výpočet náhrady za výkon funkce odborného 
lesního hospodáře, a to o 0,40 Kč na hektar a den s ohledem na vývoj obecné inflace 
i průměrných měsíčních mezd v lesním hospodářství po roce 2011.  
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Varianta 1 – nulová  

Při preferenci varianty „zachování stávajícího stavu“ nedojde ke zvýšení nároků na státní 
rozpočet, zároveň ale právní úprava nepřispěje k udržení odborné úrovně hospodaření v lesích 
drobných vlastníků, kterou zajišťuje odborný lesní hospodář, jehož činnost je hrazena státem.  
 
Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 

Přijetí varianty „novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb.“ přispěje k udržení odborné úrovně 
hospodaření v lesích drobných vlastníků, kterou jsou pověřeni odborní lesní hospodáři, jejichž 
činnost hradí stát. Přijetím této varianty 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. 

 
4. Návrh řešení 
4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta „novelizace vyhlášky č. 423/2011 Sb.“ představuje jedinou možnou variantu 
dosažení stanovených cílů. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát, poskytuje Ministerstvo zemědělství. Nárok na úhradu nákladů na svou činnost 
(pokud je hrazena státem) uplatňují odborní lesní hospodáři u orgánu státní správy lesů 
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Úhradu nákladů z rozpočtu 
Ministerstvo zemědělství následně na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností zajišťují orgány státní správy lesů krajských úřadů (§ 47 odst. 4 lesního zákona). 
Uvedené orgány státní správy lesů jsou po řadu let odpovědné za úhradu nákladů na základě 
uplatněných nároků odborných lesních hospodářů. 

  Administrace uvedených postupů probíhá v Informačním systému Ministerstva 
zemědělství pro poskytování národních dotací, do něhož bude navrhovaná změna sazby pro 
výpočet úhrady nákladů implementována standardními změnovými postupy. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát, je poskytována po celou dobu účinnosti stávajícího lesního zákona (od 1. ledna 
1996). V určitých časových odstupech je prováděna úprava sazby pro výpočet úhrady nákladů, 
která má zohledňovat vývoj obecné inflace i průměrné měsíční mzdy v lesním hospodářství. 
Přezkum účinnosti poskytované úhrady je prováděn průběžně na základě aplikační praxe a 
hodnocení její efektivity a adekvátnosti ve vztahu k jejímu účelu.  
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7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vyhlášky byl v rámci připomínkového řízení konzultován se všemi odbornými útvary 
Ministerstva zemědělství a jeho rezortních organizací. 

 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 

Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Ministerstvo zemědělství, Odbor koncepcí a ekonomiky 
lesního hospodářství, tel. 221 812 677, e-mail tomas.krejzar@mze.cz. 
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