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IV. 
 

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

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích se poskytují na základě § 46 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 
se poskytují na základě § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“). Pravidla pro poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou stanovena nařízením vlády 
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“). Roční objem finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
poskytnutých Ministerstvem zemědělství v roce 2019 činil 699 mil. Kč a roční objem finančních 
příspěvků na vybrané myslivecké činnosti poskytnutých Ministerstvem zemědělství v roce 2019 
činil 39 mil. Kč. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dále poskytuje ve vojenských lesích 
Ministerstvo obrany (v roce 2018 v objemu 11 mil. Kč) a v lesích na území národních parků 
a jejich ochranných pásem poskytuje Ministerstvo životního prostředí (v roce 2018 v objemu 
1 mil. Kč). 

 
Současný rozsah finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 

myslivecké činnosti platí od roku 2018, kdy novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. byly 
s ohledem na tehdejší potřeby lesního hospodářství a myslivosti zavedeny nové finanční 
příspěvky a upraveny některé dosavadní. V současné době jsou finanční příspěvky 
podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Ministerstvem zemědělství poskytovány na: 

• ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, 

• obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, 

• opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních 
vlivů, 

• vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě 
pro potřeby státní správy lesů, 

• ochranu lesa, 

• zlepšování životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, 
oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, na preventivní veterinárně léčebné 
akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře a na ozeleňování krajiny včetně oplocování 
dřevin, a  

• chov a výcvik národních plemen loveckých psů a na chov a výcvik loveckých dravců. 
 

Současná pravidla stanovená nařízením vlády č. 30/2014 Sb. odpovídají normální 
situaci v lesním hospodářství před kůrovcovou kalamitou, kdy je převažující objem finančních 
příspěvků směřován na výsadbu stanovištně vhodných dřevin a kdy následnou péči o výsadbu 
realizuje vlastník lesa z vlastních prostředků získaných především z prodeje dříví. 
V současnosti na trhu s jehličnatým dřívím jsou ovšem některé vyráběné sortimenty 
kůrovcového dříví neprodejné a u ostatních sortimentů kůrovcového dříví pokrývá tržní cena jen 
náklady na těžbu a dopravu dříví, vlastníci lesů proto nemohou vytvářet rezervy na pěstební 
péči o výsadby. Předloženou novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. jsou proto navrhovány 
úpravy v systematice finančních příspěvků na hospodaření v lesích, které mají vlastníky lesů 
finančně podpořit v jejich snaze o rychlou obnovu lesního prostředí na kalamitních holinách 
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a o zachování plnění mimoprodukčních funkcí lesů, které lesní hospodářství poskytuje 
společnosti zdarma. 

 
S ohledem na současný i předpokládaný budoucí rozsah agendy finančních příspěvků 

na hospodaření v lesích jsou rovněž navrhována opatření pro snížení administrativní zátěže 
žadatelů a zefektivnění administrace žádostí ze strany krajských úřadů. Díky navrhované 
elektronizaci agendy, zavedení jednotné žádosti a úpravě termínů pro podávání žádostí bude 
průběžně (nikoliv nárazově) podáván menší počet žádostí o finanční příspěvky, které díky 
elektronickému předání dat mezi žadatelem a krajským úřadem budou snáze administrovány. 

 
V oblasti podpory vybraných činností v rámci mysliveckého hospodaření 

se předloženým návrhem obnovuje finanční příspěvek na využití dravců při ochraně 
zemědělských plodin, který reaguje na nepříznivou situaci v početních stavech hlodavců 
na zemědělské půdě, a zřizuje se rovněž nový finanční příspěvek na bourárny zvěřiny 
s prodejní místem umožňující uvádět řádné ošetřenou zvěřinu uživatelem honitby v menším 
množství přímo do oběhu. 

 
V neposlední řadě předkládaný návrh nařízení vlády reaguje na poznatky z aplikační 

praxe a kontrolní činnosti, zejména ve věci odborné terminologie. 
 
V souhrnu je cílem návrhu úpravou pravidel pro poskytování finančních příspěvků 

na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti: 

• částečně podpořit nákladnou péči o výsadby stanovištně vhodných dřevin, 
a to poskytováním příspěvku na zřizování oplocenek a každoročního plošného příspěvku 
na péči o výsadby do okamžiku dosažení parametrů zajištěného lesního porostu, 

• úpravou stávajícího finančního příspěvku na ochranu lesa zefektivnit stávající podporu 
chemické i mechanické asanace kůrovcového dříví, 

• obnovou finančního příspěvku na využití dravců při ochraně rostlin přispět přírodě šetrným 
způsobem ke snižování početnosti hlodavců na zemědělské půdě, 

• zřízením finančního příspěvku na bourárnu zvěřiny s prodejním místem zvýšit motivaci 
uživatelů honiteb ke zvyšování odlovu zvěře prostřednictvím rozšíření možností prodeje 
ošetřené zvěřiny přímo zákazníkům, 

• sjednocením pravidel zlepšit orientaci žadatelů v systematice poskytovaných finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích, a rovněž 

• zefektivnit sestavování žádostí i jejich administraci díky elektronizaci agendy, zavedení 
jednotné žádosti a důrazem na průběžné podávání žádostí.  

 
Návrh novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. umožňující dosažení výše popsaného 

cílového stavu zvyšuje současné nároky na státní rozpočet o 520 mil. Kč v oblasti rozpočtové 
kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního hospodářství) 
každoročně počínaje rokem 2021 (v každém následujícím roce se po dobu min. 4 let zvyšuje 
každoročně o dalších 145 mil. Kč z důvodu zvyšující se plochy výsadeb, na kterou bude 
finanční příspěvek na následnou péči o výsadby poskytován) a bude zohledněn při plánování 
rozpočtu kapitoly. Rozpočtový dopad návrhu novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je tvořen 
především odhadovaným objemem nového finančního příspěvku na zřizování oplocenek 
(200 mil. Kč), novým finančním příspěvkem na následnou péči o výsadby (145 mil. Kč v prvním 
roce poskytování podpory) a úpravou finančního příspěvku na efektivní asanaci kůrovcového 
dříví (80 mil. Kč). Zbývající navrhované úpravy v pravidlech pro finanční příspěvky včetně nově 
navrhovaných finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb společně vytvářejí 
rozpočtový dopad do 95 mil. Kč. 

 
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 rozpočtových kapitol, bez navýšení 
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požadavků na státní rozpočet. Návrhem novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. nedojde 
k reálnému zvýšení nákladů na výkon příslušné agendy orgánů státní správy lesů v rámci 
krajských úřadů (pracnost s vyšším objemem žádostí o nové finanční příspěvky bude 
kompenzována kompletní elektronizací agendy).  

 
Tento legislativní úkol MZe je zařazen v Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 

(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. prosince 2019 č. 870 – str. 27, bod 5) s termínem 
předložení na Úřad vlády do 30.4.2020 a bez povinnosti zpracování Závěrečné zprávy 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje 
zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona. Předkládaný návrh nařízení vlády je rovněž 
v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 
provedení je vydáván.  
 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 
Navrhovaným nařízením vlády není prováděna transpozice žádného právního předpisu 

EU. Návrh nařízení vlády má vztah k unijní úpravě poskytování veřejných podpor, 
a to zejména k: 

• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, a 

• rozhodnutím Evropské komise č. C(2019) 8643 ze dne 27. listopadu 2019 k režimu 
podpory č. SA.54137 (2019/N). 

 
Finanční příspěvky podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. jsou poskytovány v souladu 

s pravidly veřejné podpory. S výjimkou finančních příspěvků na podporu sdružování vlastníků 
lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr, na vybrané 
myslivecké činnosti a na ztížené hospodaření ve vojenských lesích jsou finanční příspěvky 
poskytovány v souladu s notifikovaným režimem podpory č. SA.54137 (2019/N). Finanční 
příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích 
vlastníků malých výměr a finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích 
je poskytován v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti nepředstavují veřejnou podporu ve smyslu 
čl. 107 Smlouvy o fungování EU, protože v průběhu předchozího notifikačního procesu 
Evropská komise v roce 2013 vyslovila názor, že tato podpora nepřispívá ke zvýhodnění 
ekonomické situace příjemců podpory a doporučila České republice zvážit stažení režimu 
podpory z notifikačního řízení. Česká republika na základě tohoto doporučení podporu stáhla 
a nadále ji vede jako tzv. non-aid podporu, která nespadá pod režim veřejných podpor. 
Primárním cílem uvedených příspěvků je zlepšování životního prostředí zvěře, ochrana 
ohrožených či vzácných druhů zvěře, přičemž dotace je účelově vázána na specifické 
(neekonomické) činnosti příjemců dotace. Výjimkou z uvedeného je navrhovaný finanční 
příspěvek na zřizování bouráren zvěřiny s prodejním místem, který naplňuje některé znaky 
veřejné podpory a z toho důvodu bude poskytován v režimu de minimis. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 
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Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
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 nařízení 
vlády z tohoto důvodu nebude postoupen do notifikačního procesu. 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit, i s ohledem 

na jeho legislativně technický charakter, jako plně slučitelný s právem Evropské unie. 
 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Přijetím návrhu nařízení vlády dojde k navýšení požadavku na státní rozpočet v oblasti 
rozpočtové kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství (souhrnný ukazatel Podpory lesního 
hospodářství) o 520 mil. Kč každoročně počínaje rokem 2021 a v každém následujícím roce 
se po dobu min. 4 let zvyšuje každoročně o dalších 145 mil. Kč, což bude zohledněno 
při plánování rozpočtu kapitoly. Přijetím návrhu nařízení vlády nedojde k reálnému zvýšení 
nákladů na výkon příslušné agendy orgánů státní správy lesů v rámci krajských úřadů. 
Současné nároky na státní rozpočet v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo životního 
prostředí a rozpočtové kapitoly 307 – Ministerstvo obrany nebudou přijetím návrhu nařízení 
vlády významně navýšeny a toto navýšení bude pokryto v rámci obou kapitol, bez navýšení 
požadavků na státní rozpočet. Návrh nařízení vlády nemá finanční dopad na ostatní veřejné 
rozpočty, zejména na rozpočty vyšších územních samosprávných celků. 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá dopady na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, dopady na rodiny, dopady na specifické skupiny obyvatel, dopady na osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a ani dopady na národnostní menšiny. 

 
Návrh má příznivý dopad na životní prostředí, neboť podporuje pozitivní hospodářská 

opatření potřebná pro rychlou obnovu lesního prostředí na kalamitních holinách, a umožňuje 
tak zachování úrovně plnění mimoprodukčních funkcí lesů. 
 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 
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).  
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 Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 

 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy 
ani administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 

Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy jako administrátorem dotace. 

 
Možnosti realizace opravných prostředků proti rozhodnutí o poskytnutí dotace 

odpovídají příslušným ustanovením rozpočtových pravidel. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodům 1, 2, 3, 7, 37, 53 (§ 2 odst. 1, § 2 odst. 9, § 36 odst. 2, § 44 odst. 3 a § 44 odst. 3): 
  

Návrhem je zpřesňováno podací místo pro žádosti o finanční příspěvky na vybrané 
myslivecké činnosti, a to s ohledem na právní úpravu kompetencí orgánů státní správy 
myslivosti k rozhodování o poskytnutí příspěvku podle § 57 odst. 5 zákona o myslivosti. 
Podle tohoto ustanovení o poskytnutí finančního příspěvku, jehož předmět byl splněn 
na pozemcích určených pro obranu státu, rozhoduje přímo Ministerstvo zemědělství. 
Obdobně o poskytnutí finančního příspěvku, jehož předmět byl splněn v národních parcích, 
rozhoduje přímo Ministerstvo životního prostředí.   
 
K bodům 4 a 5 (§ 2 odst. 7): 
  

Legislativně technická úprava vyvolaná navrhovaným zrušením finančního příspěvku 
podle části druhé hlavy IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Dále je upraveno standardní 
označení formuláře ohlášení. 

S přihlédnutím k požadavku na zajištění průběžného podávání žádostí je 
pro vyjmenované finanční příspěvky na hospodaření v lesích navrhováno zrušení data 
pro nejpozdější podání žádosti, což vyvolává potřebu upravit dobu platnosti ohlášení. 
Pro snazší orientaci žadatelů je proto navrhována platnost ohlášení pro dobu od jeho 
doručení poskytovateli do konce kalendářního roku. 
 
K bodu 6 (§ 2 odst. 8 a § 35 odst. 5): 
  
 Z důvodu potřebné elektronizace agendy finančních příspěvků se povinnost 
elektronického vyplňování formulářů rozšiřuje i na formulář ohlášení žadatele o finanční 
příspěvky na hospodaření v lesích. Uvedenou elektronizací dojde k zajištění kontrolních 
vazeb mezi ohlášením a následnou žádostí, které v současnosti nejsou všem žadatelům 
zcela zřejmé a způsobují zamítnutí žádostí z formálních administrativních důvodů.  
 
K bodům 8 a 30 (§ 3 odst. 2, § 35 odst. 2 a § 35b odst. 2): 
  

Podle současné právní úpravy jsou v lesích v působnosti MZe (nevztahuje 
se na vojenské lesy a na lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem) 
z poskytování finančních příspěvků vyloučeny lesy ve vlastnictví státu. Z rozpočtových 
důvodů tímto ustanovením měly být z okruhu způsobilých žadatelů vyloučeny státní podniky 
hospodařící ve státních lesích. Současným zněním nařízení vlády č. 30/2014 Sb. jsou 
ale vyloučeny i další subjekty hospodařící ve státních lesích, u nichž pro toto vyloučení není 
věcný důvod (jedná se např. o školní lesní podniky vysokých škol v případě lesních pozemků 
ve zvláště chráněných území). Navrhovanou úpravou proto u lesů v působnosti MZe budou 
z okruhu příjemců příspěvku přímo vyloučeny jen státní podniky. 
 
K bodu 9 (§ 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 35 odst. 4 a § 35b odst. 4): 
 

Pro zajištění průběžného podávání žádosti a efektivnější administrace žádostí 
o finanční příspěvky na hospodaření v lesích je ke zrušení navrhováno datum nejpozdějšího 
podání žádostí za první pololetí (do 30. června daného roku). Nově bude požadováno pouze 
podávání žádostí do třech měsíců od provedení prací, přičemž podle příslušné směrnice 
o postupu krajů při poskytování příspěvků budou žádosti o finanční příspěvky 
na hospodaření v lesích přijaté v prvním pololetí administrovány ve druhém pololetí daného 
roku, a obdobně žádosti přijaté v druhém pololetí daného roku budou administrovány během 
prvního pololetí následujícího roku. 
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K bodům 10 a 17 (§ 3 odst. 5 a § 4 odst. 4): 
 
 Pro snížení administrativní zátěže žadatelů je pro stěžejní finanční příspěvky 
na hospodaření v lesích (příspěvky podle části druhé hlavy I, II, III a IX nařízení vlády) 
navrhováno zavedení jednotného formuláře pro souhrnné uplatnění žádosti (příloha č. 2 
pro příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství, příloha č. 3 pro příspěvky 
poskytované Ministerstvem obrany a příloha č. 4 pro příspěvky poskytované Ministerstvem 
životního prostředí).  

 
K bodům 11 a 18 (§ 3 odst. 8, § 4 odst. 5 a § 12 odst. 5): 

 
Pro jednodušší orientaci žadatelů v systematice finančních příspěvků na hospodaření 

v lesích je navrhováno zrušení diferenciace sazeb příspěvků podle kategorie lesů či skupin 
souborů lesních typů.  

 
K bodům 19 a 20 (§ 4 odst. 7 a § 12 odst. 7): 

 
Na základě nově navrhovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích je 

příslušně upraveno i ustanovení omezující překryvy s podporou z Programu rozvoje venkova 
na období 2014-2020. 
 
K bodu 12 (poznámka pod čarou č. 7): 
  
 Po poslední notifikaci dotačního rámce pro poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích v České republice (z roku 2019) je plošné omezení poskytování 
finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese 
obsahem v plném rozsahu přímo stanoveno uvedeným aktuálním rozhodnutím Evropské 
komise, odkaz na předchozí rozhodnutí Evropské komise a související nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 je tímto nahrazen. 
 
K bodům 13 a 14 (§ 4 odst. 1): 
  

Úprava v územním vymezení finančního příspěvku podle části druhé hlavy II souvisí 
s návrhem na sloučení tohoto příspěvku s finančním příspěvkem podle části druhé hlavy IV 
a na změnu v negativním vymezení příjemců příspěvků za lesy v působnosti MZe (nyní 
vyloučeny lesy ve vlastnictví státu, navrhováno vyloučení státních podniků). Navrhovanou 
úpravou bude zrušena diferenciace finančních příspěvků podle hlavy II a hlavy IV 
podle dlouhodobě neaktualizovaného vymezení pásem ohrožení lesních porostů imisemi, 
přičemž rozdíly mezi uvedenými příspěvky byly navíc v důsledku novelizací pravidel 
pro poskytování příspěvků již nevýznamné. Výsledným jediným příspěvkem cíleným  
na oblast obnovy lesa a následné péče o les bude příspěvek podle části druhé hlavy II 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
K bodům 15, 16 a 25 (§ 4 odst. 2, § 11a a § 35b odst. 3): 
 

V souvislosti se zrušením finančního příspěvku podle části druhé hlavy IV nařízení vlády 
č. 30/2014 Sb., v jehož rámci je finanční příspěvek na zřizování oplocenek poskytován 
v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B, je navrhováno rozšíření finančního 
příspěvku na zřizování oplocenek pro všechny nestátní lesy na území České republiky. 
V současnosti je tento finanční příspěvek mimo pásma imisního ohrožení A a B poskytován 
na části území České republiky z rozpočtu některých krajů. Tím vzniká značná roztříštěnost 
dotačních podmínek neumožňující systematickou podporu opatření na ochranu výsadeb 
proti působení zvěře, která je za současného nárůstu pěstebních prací jedním 
z nejzávažnějších faktorů limitujících rychlost a úspěšnost obnovy lesních porostů. Vymezení 
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podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku (výška min. 160 cm, zastoupení melioračních 
a zpevňujících dřevin min. 30 %) vychází z dotačního rámce finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích, sazby finančního příspěvku byly s přihlédnutím ke zkušenostem 
krajských úřadů stanoveny podle výšky oplocení tak, aby příspěvek pokrýval pouze 
převažující část obvyklých nákladů. 
 
K bodům 15, 16, 23 a 25 (§ 4 odst. 2. § 9 odst. 2 a § 11b): 
  

V souladu s hlavními cíli novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. uvedenými v úvodní 
částí odůvodnění je navrhováno u nových výsadeb nahradit (ze současného pohledu 
pro zachování podstaty lesa nedostatečně efektivní) podporu následné péče o výsadby 
realizovanou v současnosti formou závěrečného jednorázového finančního příspěvku 
poskytovaného v době zajištění lesního porostu za podporu následné péče o výsadby 
formou každoroční plošné platby po dobu 5 let. Podmínkou poskytnutí finančního příspěvku 
je především provedení řádné ochrany výsadby proti buřeni a proti zvěři v průběhu 
kalendářního roku, čemuž odpovídá sazba finančního příspěvku 12 000 Kč/ha pokrývající 
převážnou část nákladů na požadované činnosti a případné další doplňkové činnosti v rámci 
ochrany výsadeb (ochrana proti klikorohovi nebo myšovitým atp.). Příspěvek bude 
poskytován na výsadby, které byly realizovány v krátkém časovém předstihu před účinností 
navrhované novely (v roce 2019 či později), zatímco výsadby dřívější mají již časově blíže 
k okamžiku dosažení zajištění lesního porostu a zůstane pro ně finanční příspěvek 
na zajištění porostů po potřebnou dobu několika dalších let zachován. 
 
K bodu 21 (poznámka pod čarou č. 12): 
  

Legislativně technická úprava odkazu na příslušný právní předpis vyvolaná změnou 
v číslování odstavců v § 29 lesního zákona po jeho novelizaci zákonem č. 314/2019 Sb.  
 
K bodům 22 a 27 (poznámky pod čarou č. 13 a 18): 
  

Legislativně technická úprava odkazu na vyhlášku Ministerstva zemědělství 
o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, na kterou 
je odkazováno ve věci vymezení druhů stanovištně vhodných dřevin (vyhláška č. 83/1996 
Sb. nahrazena k 1. 1. 2019 vyhláškou č. 298/2018 Sb.). 

 
K bodu 24 (§ 11 odst. 3): 
 
 V souvislosti se sloučením příspěvků podle části druhé hlavy II a hlavy IV je 
navrhovanou úpravou zachována stávající diferenciace v podpoře výchovy lesních porostů 
(konkrétně ve věci počtu podporovaných výchovných zásahů za decenium) v imisních 
oblastech a mimo imisní oblasti. 
 
K bodu 26 (§ 14 odst. 1, § 15 odst. 1 a § 16 odst. 1): 

 
Oprava chyby z předchozí novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v důsledku 

slučování novelizačních bodů. Příslušný krajský úřad není pro finanční příspěvek podle části 
druhé hlavy III nařízení vlády č. 30/2014 Sb. příslušným orgánem státní správy lesů. 
 
K bodu 28 (část druhá hlava IV): 
  
 S ohledem na dřívější i navrhované změny finančního příspěvku podle části druhé 
hlavy II se rozdíly mezi příspěvky podle části druhé hlavy II a hlavy IV výrazně zmenšují 
oproti podobě pravidel v době, kdy pro rozlišení těchto příspěvků byly závažné důvody. 
Je proto navrhováno ustoupit od dotační diferenciace podle dlouhodobě neaktualizovaného 
vymezení pásem ohrožení lesů imisemi, zrušit omezení finančního příspěvku podle části 
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druhé hlavy II na lesy mimo pásma A a B a zcela zrušit finanční příspěvek podle části druhé 
hlavy IV.  
 
K bodu 29 (§ 34 odst. 8): 
  

Legislativně technická úprava v číslování částí přílohy k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
po zrušení finančního příspěvku podle části druhé hlavy IV včetně příslušné sazbové tabulky 
v části IV přílohy k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
K bodu 31 (§ 35b odst. 3 písm. b): 
 
 V souladu s posunem v zaměření kontroly na doklady i zpětně prokazující nákup 
prostředku nebo služby pro asanaci dříví se upouští od požadavku na barvení používaných 
insekticidních přípravků, které zhoršovalo možnosti zpeněžení některých sortimentů dříví 
na trhu. 
 
K bodům 32 a 35 (§ 35b odst. 3 a § 35b odst. 6): 
  

Stávající předměty finančního příspěvku na včasnou a účinnou asanaci kůrovcového 
dříví jsou doplněny o nové asanační technologie – kombinaci povrchového postřiku skládky 
dříví insekticidem s následným překrytím skládky netkanou textilií, či o asanaci dříví fumigací 
přípravkem EDN (chemická látka etandinitril). 
 
K bodu 33 (§ 35b odst. 4): 
  
 V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) o podacím místu v případě splnění 
předmětu finančního příspěvku ve vojenských lesích je ustanovení části druhé hlavy IX 
o podacím místě rozšířeno o Ministerstvo obrany. 
 
K bodu 34 (§ 35b odst. 5): 
  

Na základě poznatků z kontrolní činnosti je navrhován posun v zaměření kontroly 
na doklady i zpětně prokazující nákup prostředku nebo služby pro asanaci dříví v rozsahu 
uváděném do žádosti. Z podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku se proto navrhuje 
vypustit průběžné oznamování asanace a rovněž předkládání evidence kalamitních škůdců. 
 
K bodu 36 (§ 35b odst. 8): 
  

Legislativně technická úprava v číslování částí přílohy k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
po zrušení finančního příspěvku podle části druhé hlavy IV včetně příslušné sazbové tabulky 
v části IV přílohy k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Dále je doplněno ustanovení o stanovení 
správné sazby finančního příspěvku v případě kombinace asanačních technologií. 
 
K bodu 38 (§ 36 odst. 3 a § 42 odst. 1): 
 
 Pro uvedené finanční příspěvky je navrhováno jejich zahrnutí do úplné elektronizace 
agendy finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství prostřednictvím 
krajských úřadů, díky které dojde ke zvýšení správnosti podávaných žádostí a jejich rychlejší 
administraci ze strany orgánů státní správy myslivosti. 
 
K bodům 39 a 40 (§ 36 odst. 5): 
  

Navrhovaná úprava stanoví způsob stanovení výše nově zřizovaného finančního 
příspěvku na bourárny zvěřiny s prodejním místem, a to formou stanovené procentní výše 
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z doložených nákladů na zřízení bourány s efektivním zastropováním maximální výše 
příspěvku. 
 
K bodu 41 (§ 36 odst. 5): 
  

Navrhuje se upřesnění stávajícího ustanovení ke způsobu zahrnování daně z přidané 
hodnoty do výpočtu výše finančního příspěvku – podle návrhu se nově přihlíží nejen 
k registraci subjektu jako plátci DPH, ale i v jaké výši žadatel nárok na odpočet daně 
uplatňoval. 
 
K bodu 42 (§ 37 odst. 3): 
  

Na základě vyhodnocení kontrolní činnosti v terénu bylo uvedené ustanovení 
shledáno jako příliš paušalizující a jeho efektivita spíše nedostatečná, je proto navrhováno 
na zrušení. 

 
K bodu 43 (§ 37 odst. 3): 
 
 Na základě poznatků z aplikační praxe se uvedený požadavek na odchytová zařízení 
obtížně naplňuje, konkrétní realizované případy nebyly shledány jako dostatečně efektivní 
pro požadovaný účel bezpečného usmrcení odchyceného kusu lovcem. Pravidlo je 
navrhováno na zrušení. 
 
K bodům 44 a 45 (§ 37 odst. 3 a § 38 odst. 3): 
 

Legislativně technické formulační zpřesnění související s poskytováním finančního 
příspěvku. 
 
K bodu 46 (§ 40, část VI v příloze k nařízení vlády): 
 
 S ohledem na zvyšující se početní stavy hrabošů na zemědělské půdě je navrhováno 
obnovení finančního příspěvku na využití dravců v ochraně rostlin. Předmětem příspěvku je 
zřizování hnízdních podložek a budek pro dravce, zejm. ale rozmisťování loveckých 
stanovišť (berliček) na zemědělské půdě. Pro požadovaný účel byly dřívější podmínky tohoto 
příspěvku upraveny (možnost umisťování berliček na zemědělské půdě obecně; dříve pouze 
v travních porostech). 
 
K bodům 47 a 48 (§ 41 odst. 2 písm. a) a b) a § 41 odst. 3 písm. a): 
 
 S ohledem na vývoj metod zjišťování nákaz v chovech zvěře (u řady chorob 
se nákaza v současnosti zjišťuje z trusu zvěře) je navrhováno odstranění požadavku 
na zjišťování nákazy z odebraných vzorků z ulovené zvěře. 
 
K bodu 49 (§ 41a odst. 3): 
 
 Oprava formulační chyby z předchozí novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 
K bodu 50 (§ 41b odst. 2): 
 
 Vzhledem k nutnému zvýšení regulace prasat divokých (z důvodu škod v zemědělství 
a hrozbě šíření afrického moru prasat) se mění výše let pro výpočet průměru ulovených 
prasat v jednotlivých honitbách. Touto změnou se zvýší počet honiteb, kde dojde k možnosti 
ulovení počtu kusů přesahujícího pětiletý průměr, čímž se zvýší motivace pro lov prasete 
divokého. 
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K bodu 51 (§ 41b odst. 3): 
 
 Pro kontrolu uplatněných žádostí o finanční příspěvek se využívá evidence Státní 
veterinární správy, ve které jsou soustředěny údaje o všech prasatech divokých vyšetřených 
na přítomnost svalovce. V současné době ale tato evidence není využitelná v plném 
rozsahu, protože uživatelé honiteb do objednávky laboratorního vyšetření často uvádějí 
místo identifikace honitby údaj o katastrálním území nebo místní názvy nebo uvádějí 
nesprávné označení plomby. Navrhovaným zavedením povinného uvádění honitby 
do požadavku na vyšetření se výrazně zpřesní evidence SVS sloužící u tohoto příspěvku 
jako primární kontrolní nástroj. 
 
K bodu 52 (§ 41d): 
 
 Navrhovaným novým finančním příspěvkem na vybudování bouráren zvěřiny 
s přímým prodejem zákazníkům se sleduje podpora propagace a osvěty myslivosti 
prostřednictvím rozšíření možnosti prodeje kvalitní zvěřiny přímo koncovým spotřebitelům 
za nižší cenu, než u zvěřiny ze zpracovatelských závodů. Nemyslivecká veřejnost tak získá 
kontakt s myslivostí i lovem a změní díky tomu náhled na tuto zájmovou činnost. Související 
zvýšení poptávky zákazníků po kvalitní zvěřině za dostupnou cenu pak posiluje rovněž 
motivaci uživatele honitby ke zvýšení odlovu zvěře. Vzhledem k tomu, že příspěvek naplňuje 
některé znaky veřejné podpory, bude poskytován v režimu de minimis. 
 
K bodům 54 až 59 (přílohy k nařízení vlády): 
  

U přílohy č. 1 stanovující výše sazeb finančních příspěvků je navrhována její 
kompletní náhrada vzhledem k rozsahu navrhovaných změn. 

 
V části I. dochází ke sloučení sazeb pro jednotlivé předměty finančního příspěvku, 

dosud diferencovaných podle kategorie lesů. 
 
V části II. dochází ke sloučení sazeb pro jednotlivé předměty finančního příspěvku, 

dosud diferencovaných podle kategorie lesů a skupin SLT. Jsou doplněny sazby pro nově 
navrhované finanční příspěvky na zřizování oplocenek a na následnou péči o výsadbu. 
Pro navýšení motivačního účinku je navýšena sazba příspěvku na přirozenou obnovu 
melioračních a zpevňujících dřevin. 

 
V části III. dochází ke sloučení sazeb pro jednotlivé předměty finančního příspěvku, 

dosud diferencovaných podle kategorie lesů a skupin SLT.  
 
V části IV. dochází k odstranění tabulky sazeb pro finanční příspěvek podle části 

druhé hlavy IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb., který je navrhován na zrušení. Do části IV 
 tak postupuje tabulka sazeb finančního příspěvku podle části druhé hlavy V nařízení vlády 
č. 30/2014 Sb., ve které není navrhována žádná změna. 

 
Do části V. je nově přesunuta tabulka sazeb finančního příspěvku podle části druhé 

hlavy IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Jsou doplněny sazby pro asanační technologie nově 
navrhované k podpoře (řádky 5. a 6.) a s ohledem na poznatky z aplikační praxe 
o nákladovosti asanačních metod jsou navýšeny sazby příspěvku na asanaci insekticidním 
postřikem (o 50 Kč/m3) a na asanaci odkorněním (o 200 Kč/m3). Je zrušena diferenciace 
sazeb pro asanaci provedenou v lese a asanaci provedenou mimo les. 

 
V části VI. zůstává tabulka sazeb finančního příspěvku podle části třetí hlavy I 

nařízení vlády č. 30/2014 Sb., bez navrhovaných změn. 
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V části VII. zůstává tabulka sazeb finančního příspěvku podle části třetí hlavy II 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., bez navrhovaných změn. 

 
V navrhovaných formulářích (přílohy č. 2 až 4, 6 až 11) jsou stávající formuláře 

poslučovány tak, aby žadatel mohl žádost o nejčastější druhy finančních příspěvků uplatnit 
prostřednictvím jedné žádosti a snížila se tak administrativní náročnost žádosti na straně 
žadatele i poskytovatele. Do formulářů jsou s ohledem na budoucí změny  ve ztotožňování 
fyzických osob doplněny položky pro uvedení čísla průkazu totožnosti. U formulářů 
pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou do příloh doplněny některé lokalizační 
údaje potřebné pro automatizaci kontrolních procesů. U finančního příspěvku poskytovaného 
uživatelům honiteb dochází ke změnám způsobeným nově navrhovanými příspěvky. 

 
 
K Čl. II (Přechodná ustanovení) 

 
Navrhované přechodné ustanovení č. 1 řeší postup administrace žádostí o příspěvky, 

jejichž předmět byl splněn před účinností navrhovaného nařízení vlády. Na tyto žádosti 
(bez ohledu na jejich podání před účinností či po účinnosti navrhovaného nařízení vlády) 
budou aplikována časově příslušná (původní) pravidla, ať už se jedná o vzory formulářů, 
sazby příspěvků či podmínky pro poskytnutí příspěvků. 

 
Navrhované přechodné ustanovení č. 2 prodlužuje platnost ohlášení podaných 

za současných podmínek i na zbývající část roku 2020, aby nebyla administrativní zátěž 
žadatelů zbytečně navyšována požadavkem na opětovné podání ohlášení pro zbývající část 
kalendářního roku. 

 
 
K Čl. III (Účinnost) 
 
    Nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády je navrženo dnem 1. 7. 2020 (počátek nového 
období, za které jsou žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích přijímány). 

Výjimkou jsou vybrané body vztahující se k zásadním změnám pravidel pro finanční 
příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, u nichž je nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády 
navrhováno výjimečně s ohledem na naléhavý obecný zájem k 1. 9. 2020 (počátek nového 
období, za které jsou žádosti o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti přijímány). 
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