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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  
 

Zákon č. 314/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony upravil v § 42 zvláštní podmínky pro udělení licence. Novelizováno bylo vymezení 
odborného lesnického vzdělání nutného pro udělení licence podle § 37 odst. 2 (odborný lesní 
hospodář) - § 42 odst. 3. Vymezení bylo rozšířeno o bakalářský studijní program v oboru 
lesnictví a vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru lesnictví nebo získané v akreditovaném 
vzdělávacím programu oboru vzdělání lesnictví. Zároveň byla upravena odborná 
terminologie u stanovení dosaženého vzdělání. 

 
Cílem novely vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení 

licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, 
ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb., je sjednotit obsah vyhlášky s obsahem novelizovaného 
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Novelizován bude § 2 vyhlášky -  Odborné lesnické vzdělání, 
který obsahuje výčet dokladů, jimiž se dokládá dosažené lesnické vzdělání při posuzování 
podmínek pro udělení licence podle lesního zákona.  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zákonem o lesích a jeho zmocňovacím 
ustanovením. 
 
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. Ostatních výše 
uvedených oblastí se vyhláška nedotýká. 
 
 
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. 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty nebo na podnikatelské prostředí České republiky. Dopad na životní 
prostředí není žádný.  
 
 
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. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
 
 
 
II. Zvláštní část 
 
K čl. I, body 1 a 2  - § 1 
 
V současném znění vyhlášky je v ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) po žadateli o licenci 
vyžadován výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 6 měsíců, to samé je požadováno 
v ustanovení § 1 odst. 2 písm. i) po právnické osobě, pokud se týká výpisu z evidence 
Rejstříku trestů pro jejího odpovědného zástupce.  

Úprava se navrhuje z důvodu souladu s §  41 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů („Orgán 
státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k ověřování bezúhonnosti podle 
odstavce 1 písm. d) a odstavce 2 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního 
právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů 
se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“). 
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K čl. I, bod 3 - § 2 
Novela pro přehlednost obsahuje celé nové znění § 2, který nahrazuje původní obsah.  
 
Ustanovení písmene a) se týká pouze magisterského studijního programu a dokladu nutného 
k doložení jeho absolvování.  
 
Ustanovení písmene b) reaguje na změnu lesního zákona a doplňuje bakalářský studijní 
program a doklad nutný k doložení jeho absolvování. 
 
Ustanovení písmene c) reaguje na změnu lesního zákona a doplňuje vyšší odborné vzdělání 
a doklad nutný k doložení jeho absolvování. 
 
Ustanovení písmene d) se týká středního vzdělání s maturitní zkouškou a dokladu nutného 
k doložení jeho absolvování.  
 
K čl. II 
Navrhuje se účinnost dnem 1. července 2020. 
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