
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

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 

 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 54856/2019-MZE-11191, ze dne 29.10.2019, s termínem dodání stanovisek do 19.11. 2019, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti 1. K úvodní větě 

Ustanovení § 37 odst. 11 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
neexistuje. Zmocnění Ministerstva zemědělství 
k stanovení podrobností o způsobu výpočtu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy 
jeho činnost hradí stát, je zakotveno v § 37 odst. 8 lesního 
zákona. Doporučujeme tedy v úvodní větě nahradit text 
„odst. 11“ textem „odst. 8“. Zároveň doporučujeme do 
úvodní věty doplnit v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády příslušné zákony, které ustanovení § 37 
odst. 8 lesního zákona novelizují. 
 
2. K čl. I  
Za účelem dosažení souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme čl. I navrhované novely 
přeformulovat následovně:  
„V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb. ve znění vyhlášky 
….(výčet novel, které se promítají do platného znění 
daného ustanovení), se číslo „1,20“ nahrazuje číslem 
„1,60“. 

Vysvětleno.  Odstavec 11 vychází z poslední 
novely lesního zákona pod č. 314/2019 Sb., do 
úvodní věty bude doplněna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  
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3. K čl. II a III 
Stanovením nabytí účinnosti na první den kalendářního 
čtvrtletí následujícího po vyhlášení právního předpisu 
může dojít ke zkrácení legisvakanční lhůty i na pouhý 
jeden den (pokud by byl předpis vyhlášen např. 31. 3.). 
Účelem legisvakanční lhůty je zajistit dostatek času pro 
potřebnou adaptaci na navrhovanou změnu, proto by 
legisvakanční lhůta měla být vždy minimálně 15 dní. 
Navrhujeme tedy stanovit okamžik nabytí účinnosti novely 
buď až na první den druhého kalendářního čtvrtletí 
následujícího po jejím vyhlášení, nebo určitým počtem dní 
(min. 15) po jejím vyhlášení.  
Obdobně jako u lhůty legisvakační, by mohlo dojít i ke 
zkrácení doby, po kterou se má dle přechodného 
ustanovení aplikovat dosavadní právní úprava. Přechodné 
ustanovení, jak je navrhováno, tedy postrádá smysl a 
doporučujeme jej vypustit. Účel, který chtěl navrhovatel dle 
odůvodnění přechodným ustanovením sledovat, bude (a 
správně má být) naplněn právě výše zmíněnou 
legisvakanční lhůtou.  
Přechodná ustanovení mají upravovat vztah nové právní 
úpravy k dosavadní právní úpravě tak, aby došlo k 
odstranění negativních důsledků změn a nejasností v tom, 
která úprava se má na některé vztahy aplikovat. O 
zavedení přechodného ustanovení lze tedy v případě 
předloženého návrhu uvažovat pouze tehdy, pokud by 
účinnost novely mohla nastat i k jinému než prvnímu dni 
čtvrtletí. V takové situaci by mohl navrhovatel přechodné 
ustanovení formulovat například následovně: 
„Pro výpočet nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za 
kalendářní čtvrtletí, v němž vyhláška nabyla účinnosti, se 
použije sazba podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky.“ 

 
Vysvětleno. Účinnost je stanovena na 1. duben 
2020. Přechodná ustanovení upravují platbu za 
1.  čtvrtletí 2020. 
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Osobou pověřenou k projednání připomínek je Mgr. Šárka 
Máchová, tel.: 221 997 698, e-mail: 
smachova@msp.justice.cz. 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí  

K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá 
Ministerstvo zahraničních věcí zásadní připomínky, 
doporučuje však v úvodní větě opravit číselné označení 
ustanovení obsahujícího zákonné zmocnění pro 
předmětnou úpravu. V lesním zákoně Ministerstvo 
zemědělství zmocňuje ke stanovení podrobností o 
způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnosti hradí stát, § 37 
odst. 8, nikoli odst. 11. Toto ustanovení nebylo 
novelizováno, tudíž je v úvodní větě nadbytečný i dovětek 
„ , ve znění pozdějších předpisů“. Dovětek se doporučuje 
vypustit. 
 

Vysvětleno.  Odstavec 11 vychází z poslední 
novely lesního zákona pod č. 314/2019 Sb., do 
úvodní věty bude doplněna.  
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

K úvodní větě vyhlášky 
 

1. S ohledem na skutečnost, že zmocnění pro 
Ministerstvo zemědělství ke stanovení podrobností o 
způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného 
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát, je obsaženo v § 37 odst. 8 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (nikoliv v odstavci 11, který daný paragraf 
neobsahuje), doporučujeme v úvodní větě vyhlášky 
nahradit číslo odstavce „11“ číslem odstavce „8“.  

 
2. Současně v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme v závěru úvodní věty 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“ vypustit, neboť 
příslušné zmocňovací ustanovení lesního zákona 

Vysvětleno.  Odstavec 11 vychází z poslední 
novely lesního zákona pod č. 314/2019 Sb., do 
úvodní věty bude doplněna. Dále text upraven. 
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nebylo novelami dotčeno.  
 

K článku I  
 

3. V souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme upravit formulaci článku I následujícím 
způsobem:  

 
„V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu 
výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát, se číslo „1,20“ 
nahrazuje číslem „1,60“.“ 
 
K přechodnému ustanovení  
 

4. V přechodném ustanovení doporučujeme ve 
smyslu  čl. 51 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády slova „je vyhláška vyhlášena“ nahradit slovy 
„tato vyhláška nabyla platnosti“.  

 
Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek: Mgr. Lenka 
Jelínková, odbor legislativně právní,  
e-mail: lenka.jelinkova@mmr.cz, tel. 22486 1740. 
 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven.  

Ministryně spravedlnosti 
a předsedkyně Legislativní 
rady vlády 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
v této podobě nesplňuje požadavky zakotvené v Obecných 
zásadách pro hodnocení dopadů regulace v podobě 
novelizované usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76. 
ZZ RIA by neměla být uvozena nadpisem Odůvodnění, 
měla by obsahovat Shrnutí ZZ RIA dle přílohy č. 3 
Obecných zásad atd. Proto doporučujeme předkladateli 
upravit ZZ RIA tak, aby odpovídala všem formálním 
požadavkům. V případě jakýchkoli pochybností 
doporučujeme předkladateli konzultovat materiál 
s Oddělením RIA na ÚV ČR, případně využít archiv 
aktuálních šablon a dalších materiálů k RIA na stránkách 
https://ria.vlada.cz/dokumenty. 

Akceptováno. Text RIA formálně upraven. 
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Závěr 
Zdvořile žádáme o zohlednění připomínky. Kontaktní 
osobou pro jejich vypořádání je Mgr. Jan Kravčík, 
kravcik.jan@vlada.cz, tel. 224 002 485. 

 

 

Ministerstvo financí 1. K úvodní větě vyhlášky: Text „odst. 11“ je nutno 
nahradit textem „odst. 8“. 
 
 

2. K Čl. I: Celé znění Čl. I doporučujeme upravit takto: 
                                     „Čl. I 
Vyhláška č. 423/2011Sb., o způsobu výpočtu 
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v 
případech, kdy jeho činnost hradí stát, se mění 
takto: 
1. V § 1 odst. 2 se číslo „1,20“ nahrazuje číslem 

„1,60“.“. 
3. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) v bodě 1.2 je nutno text „ § 37 odst. 7“ nahradit 
textem „ § 37 odst. 8“. 

Závěr: 
Připomínky Ministerstva financí doporučujeme zohlednit.   
Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je Ing. Lenka 
Pospíšilová  
(e-mail: Lenka.Pospisilova@mfcr.cz, tel.: 257 042 833) 
 

Vysvětleno.  Odstavec 11 vychází z poslední 
novely lesního zákona pod č. 314/2019 Sb., do 
úvodní věty bude doplněna.  
 
Vysvětleno. Text upraven v souladu s čl. 55 odst. 
3 Legislativních pravidel vlády. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text ponechán, toto ustanovení 
nebylo dotčeno ani současnou novelou lesního 
zákona.   
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo vnitra  K úvodní větě: 
 Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení 
zmocnění obsaženého v § 37 odst. 11 lesního zákona, 
které bylo změněno jeho poslední novelou, kterou dne 
31. 10. 2019 schválil Senát a nyní čeká na podpis 
prezidenta republiky a následnou publikaci ve Sbírce 
zákonů. Domníváme se tedy, že slova „ve znění 
pozdějších předpisů“ by měla být nahrazena číslem výše 
zmíněné novely lesního zákona, pod nímž bude 
publikována ve Sbírce zákonů. Navrhujeme tedy úvodní 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBKZH6BE6)

mailto:kravcik.jan@vlada.cz
mailto:Lenka.Pospisilova@mfcr.cz


 6 

větu upravit. 
 
K čl. I: 
 V souladu s obvyklou legislativní technikou 
navrhujeme čl. I formulovat následovně: „V § 1 odst. 2 
vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy 
jeho činnost hradí stát, se číslo „1,20“ nahrazuje číslem 
„1,60“.“. 
 
K čl. II a III: 
 Dáváme na zvážení, zda by z praktických důvodů 
nebylo vhodné vázat účinnost navržené právní úpravy 
k   1. lednu 2020. Následně by pak mohlo být podstatným 
způsobem zjednodušeno i přechodné ustanovení, které je 
v současné podobě značně nesrozumitelné. V případě 
změny ustanovení o účinnosti by přechodné ustanovení 
mohlo znít: „Při výpočtu nákladů za poslední čtvrtletí roku 
2019 se postupuje podle právní úpravy a sazby platné  
do 31. prosince 2019.“. 
 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Účinnost je stanovena na 1. duben 
2020. Přechodná ustanovení upravují platbu za 
1.  čtvrtletí 2020. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

K Čl. I – Uvedený článek vyhlášky doporučujeme v 
souladu s čl. 57 odst. 4 písm. k) Legislativních pravidel 
vlády uvést v tomto znění: „V § 1 odst. 2 se částka „1,20 
Kč“ nahrazuje částkou „1,60 Kč“. 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřena 
Pavla Panáčková, (tel. č.: 224 853 199, email: 
panackova@mpo.cz) 

Akceptováno. Text upraven. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Doporučující připomínky: 
1. Úvodní věta: Doporučujeme slova „pozdějších 

zákonů“ nahradit slovy „zákona č. …/…. Sb.“. Bude 
tedy doplněno o novelu zákona, která je 
v současné době projednávána Parlamentem ČR. 

2. K Čl. I.: Článek I je s ohledem na Legislativní 
pravidla vlády (čl. 55 odst. 3) potřeba upravit 
následujícím způsobem: 

„Čl. I 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text upraven v souladu s čl. 55 odst. 
3 Legislativních Legislativních pravidel vlády. 
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V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu 
výpočtu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnosti hradí 
stát, se číslo „1,20“ nahrazuje číslem „1,60“.“ 

 
Ministerstvo životního 
prostředí  

1. Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) uvést samostatně, a ne jako odůvodnění. Podle 
Legislativních pravidel vlády čl. 16, bod 4, který 
odkazuje na čl. 14, se závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace uvede jako samostatná část 
materiálu, kterým se návrh vyhlášky předkládá vládě a 
Legislativní radě (příloha č. 1/b Jednacího řádu vlády). 
 

2. V návaznosti na výše uvedenou připomínku upravit i 
obsah na obálce materiálu. 
 

3. Žádáme doplnit část III. Odůvodnění takto: "Přijetím 
návrhu vyhlášky dojde k navýšení požadavku na státní 
rozpočet v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – 
Ministerstvo životního prostředí o 150 tis. Kč v roce 
2020 a o 300 tis. Kč v každém roce počínaje rokem 
2021." 

 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek č. 1 a 2 MŽP 
je Ing. Alena Krejčová, odbor ekonomiky životního 
prostředí (alena.krejcova@mzp.cz, tel.: 267 122 552), a 
pro vypořádání připomínky č. 3 Ing. Petr Stloukal, ředitel 
odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 
(Petr.Stloukal@mzp.cz, tel.: 267 122 021).  

 
 

Akceptováno. Formálně upraveno.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Formálně upraveno. 
 
 
Akceptováno. Odůvodnění doplněno. 

Ministerstvo zdravotnictví K úvodní větě a čl. I 
Podle čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády má-li být 
provedena pouze jedna změna v právním předpise, 
úvodní věta se neuvede a přímo se vyjádří změna 
právního předpisu. 

Akceptováno. Text upraven. 
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K čl. III  

Upozorňujeme, že účinnost stanovená na první den 
kalendářního čtvrtletí následujícího po dni vyhlášení 
vyhlášky může v konečném důsledku způsobit 
nezamýšlené zkrácení legisvakanční lhůty např. na jeden 
den. 

 

 
Vysvětleno. Účinnost je stanovena na 1. duben 
2020. Přechodná ustanovení upravují platbu za 
1.  čtvrtletí 2020. 

Ministerstvo dopravy K úvodní větě 
V úvodní větě je třeba opravit chybnou citaci 
zmocňovacího ustanovení. Navrhovaná vyhláška 
provádí § 37 odst. 8 lesního zákona, nikoliv § 37 odst. 
11. 
Do úvodní věty dále doporučujeme v souladu s čl. 65 
odst. 2 legislativních pravidel vlády doplnit všechny 
novely, kterými bylo ustanovení § 37 odst. 8 
novelizováno. 

 

 
Vysvětleno. Text upraven v souladu s poslední 
novelou lesního zákona pod č. 314/2019 Sb. 
 

Magistrát hlavního města 
Prahy 

k úvodní části: 
v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“ vypustit 
 

Akceptováno. Text upraven v souladu s poslední 
novelou lesního zákona pod č. 314/2019 Sb. 
 

Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých 
lesů v ČR 

Vzhledem k tomu, že statická sazba neodráží nárůst 
nákladů vyjádřený pomocí obecné inflace a nárůst ceny za 
lidskou práci vyjádřený pomocí průměrných mezd v lesním 
hospodářství, navrhujeme do návrhu vyhlášky vložit tzv. 
„inflační doložku“. Navrhujeme proto do § 1 vložit nový 
odstavec 3 : „(3) Sazba se upravuje vždy k 1. lednu 
s ohledem na míru inflace a s ohledem na vývoj průměrné 
roční mzdy v lesním hospodářství v roce předcházejícím“.  
Odůvodnění: Náročnost práce OLH v důsledku kůrovcové 
kalamity a v důsledku přijaté změny novely zákona o 
lesích výrazně  narostla, statická sazba však přináší 
značnou, postupem času narůstající disproporci a pokles 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Současné legislativně technické požadavky 
neumožňují zavést každoroční aktualizaci sazby 
(kromě cesty novelizace vyhlášky), zejména z toho 
důvodu, že uveřejňování periodicky upravených 
sazeb např. ve Věstníku MZe brání jeho 
nelegislativní povaha. To vyplynulo z projednání 
vyhlášky č. 423/2011 Sb. v komisích Legislativní 
rady vlády. Bez takového uveřejnění periodické 
úpravy pak ale hrozí nesprávná interpretace 
změny sazby jejími uživateli (vliv zaokrouhlování 
jednotlivých koeficientů nebo způsobu jejich 
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reálných příjmů OLH. Případné jednorázové navýšení 
sazby bohužel zpětně nijak nekompenzuje deficit vzniklý 
za předchozí roky, pouze dává sazbu do souladu 
s aktuální výší inflace a výší průměrných mezd. 

součtu). 
Projednávaná novela vyhlášky řeší aktualizaci 
sazby na základě vývoje inflace a průměrných 
mezd v lesním hospodářství. Vychází však i ze 
skutečnosti, že řadu nyní formálně kodifikovaných 
činností již OLH vykonávají. Celkové pojetí 
institutu OLH a další s tím související dopady 
schválené vládní novely lesního zákona na rozsah 
výkonu funkce odborného lesního hospodáře je 
v tuto chvíli předmětem odborného šetření, na 
jehož základě MZe případně přistoupí 
k optimalizaci sazby. 

Česká komora odborných 
lesních hospodářů z.s. 
 

Stávající sazba 1,20 Kč/ha/den byla určena vyhláškou 
v roce 2011. Od té doby nedošlo k její úpravě na rozdíl od 
modelu, který přinesla dřívější vyhláška 219/1998, kdy 
byla sazba aktualizována jednoduchým oznámením ve 
věstníku. 
V současné době rostou obecně veškeré ceny zboží i 
služeb. Současně rostou i mzdy ve všech oborech. Oba 
tyto faktory jsou ovlivněny nebo ovlivňují inflaci. 
Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) je služba 
prováděná podnikatelem (ať už je to fyzická osoba, nebo 
státní podnik LČR) za účelem tvorby přiměřeného a jistě i 
oprávněného zisku.  
Většina OLH provádí činnost jako své zaměstnání a 
postupný růst nákladů, mezd a inflace způsobily, že po 
osmi letech beze změny sazby ve vyhlášce byla náhrada 
již tak nízká, že mnozí začali mít finanční potíže 
s udržením provozu a začali svou činnost doplňovat 
dalšími aktivitami, které se mnohdy mohou jevit, že jsou ve 
vzájemném rozporu. 
V dnešní době kůrovcové kalamity jsou ve většině případů 
OLH již ti poslední, kteří jsou schopni vlastníkům ještě 
alespoň nějak pomoci. Všem OLH se výrazně navýšil 
objem práce a dalších nákladů, které nebyly dlouhodobě 
kompenzovány. 
Stejně tak současná novela lesního zákona definovala 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Současné legislativně technické požadavky 
neumožňují odkazovat v zásadní záležitosti 
právního předpisu na zdroj nelegislativní povahy. 
Z tohoto důvodu již není sazba za výkon funkce 
OLH od r. 2011 stanovována Věstníkem MZe. 
Projednávaná novela vyhlášky řeší aktualizaci 
sazby na základě vývoje inflace a průměrných 
mezd v lesním hospodářství. Celkové pojetí 
institutu OLH a další s tím související dopady 
schválené vládní novely lesního zákona na rozsah 
výkonu funkce odborného lesního hospodáře je 
v tuto chvíli předmětem odborného šetření, na 
jehož základě MZe případně přistoupí 
k optimalizaci sazby. 
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nově povinnosti OLH a tím došlo opět ke zvýšení 
náročnosti i nákladů. Současná navrhovaná částka 1,60 
Kč je, jak je uvedeno v důvodové zprávě, pouhým 
dorovnáním k současné cenové a mzdové úrovni. To 
znamená, že již příští rok bude opět zastaralá a 
neaktuální. Při jednáních o zvýšení sazby, která probíhala 
již několik let, bylo argumentováno i tím, že až dojde 
k detailnímu definování povinností OLH v zákoně (tím i 
k navýšení nákladů a zvýšení pracnosti), dojde ke zvýšení 
sazby. Dnes je sazba navýšena pouze o inflaci a zavedení 
rozsáhlých nových povinnosti se nijak nepromítlo. Proto 
navrhujeme zvýšení sazby o dalších 0,20 Kč jako 
kompenzaci zvýšených nákladů a pracnosti zavedením 
nových povinností novelou Lesního zákona 289/95Sb.  
Z výše uvedených důvodů je nutno každoročně posuzovat 
obecný cenový vývoj, růst mez a inflaci a podle tohoto 
přizpůsobovat hektarovou denní sazbu. 
Jakákoliv reakce státu na budoucí vývoj cen a nákladů 
bude vždy přinášet dlouhá jednání a potřebu novely 
vyhlášky s celým zdlouhavým a složitým legislativním 
procesem. Navrhovaný princip valorizace sazby 
uveřejněním ve Věstníku MZe (tak jak v historii velmi 
dobře fungoval), je jednoduchým budoucím řešením. 
Další zvyšování sazby v budoucnu bude vždy na základě 
vzájemných jednání a rozhodnutí MZe. Možnost změny 
sazby uvedením ve věstníku bude umožňovat pružně 
reagovat na aktuální situaci. 
Pro doplnění ještě uvádíme, že výše určených sazeb 
vyhláškou (věstníkem) je i důležitým vodítkem pro ostatní 
OLH a vlastníky lesů, kteří si sjednávají činnost OLH 
smluvně. Jejich činnost není nákladem rozpočtu MZe, ale 
sazbou se částečně řídí a také sledují její výši. Postupnou 
valorizací sazby přispějeme i jejich činnosti. 
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