
V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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. 

 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 11746/2020-MZE-11191, ze dne 9. 3. 2020, s termínem dodání stanovisek do 30.3.2020, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

1. K novelizačnímu bodu 3, § 2 - doporučujeme zvážit, zda 
navrhovaný text § 2 skutečně odpovídá textu § 42 odst. 3 
zákona o lesích, kde se mj. uvádí, že se odborným 
lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání v 
oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v magisterském 
studijním programu lesní inženýrství, v bakalářském 
studijním programu lesnictví anebo lesnické 
vysokoškolské vzdělání uvedenému vzdělání odpovídající. 

2. K čl. I, body 1 a 2 - § 1, Zvláštní část - upozorňujeme, 
že v současném znění vyhlášky je po žadateli o licenci 
(fyzické osobě) vyžadován výpis z evidence Rejstříku 
trestů v § 1 odst. 1 písm. g), nikoliv v § 1 odst. 1 písm. h). 

Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřena Ing. 
Marcela Hauptmanová (224852823, 
hauptmanova@mpo.cz) a PhDr. Miloš Novák (224852924, 
novakm@mpo.cz) 

Akceptováno. 
Text upraven v souladu se stanoviskem MŠMT. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění upraven. 
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Odbor kompatibility ÚV CŘ Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh vyhlášky přímo nesouvisí s žádnými sekundárními 
předpisy Evropské unie, oblasti vzájemného uznávání 
dokumentů vydaných v jiných členských státech se však 
týká bod 3. novely. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K bodu 1. a 2. (§ 1 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. i)) 

Předkladatel ruší ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) a odst. 2 
písm. i), na základě kterých je po žadateli o licenci, resp. 
po právnické osobě vyžadován výpis z evidence Rejstříku 
trestů. Sice zde neshledáváme žádný rozpor s právem EU 
a navrhovanou změnu tudíž nevnímáme za 
problematickou, nicméně považujeme za vhodné upozornit 
předkladatele, že zákonná úprava umožňuje pouze 
vyžádání výpisu z českého Rejstříku trestů. Dotčený státní 
orgán tedy nebude mít přehled o zahraničních 
odsouzených a dostane tak o žadatelích neúplné 
informace. Zpřísnění režimu by si ale vyžádalo změnu na 
úrovni zákona. 
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K bodu 3. (§ 2) 

Žádáme předkladatele o vyjasnění, jakým způsobem bude 
nakládáno s vysokoškolskými diplomy a vysvědčeními o 
maturitní zkoušce, které byly získány v jiných členských 
státech EU. Princip vzájemného uznávání rovnocenných 
dokumentů z jiných členských států, který dlouhodobě 
zastává judikatura Soudního dvora EU, by měl být 
dodržen. Samotný text ustanovení § 2 danou problematiku 
nijak nezapracovává a předkladatel se k ní nevyjadřuje ani 
v odůvodnění. Jako příklad řešení dané problematiky, kdy 
je výslovně uvedena v rámci textu právního předpisu, 
uvádíme např. § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 31/2016 Sb., 
o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání 
povolení k trvalému pobytu. 

Závěr: 

Návrh vyhlášky nezapracovává předpisy Evropské 
unie. K vyloučení rozporu s obecnými zásadami práva 
EU však požadujeme vyjádření k připomínce k bodu 3. 

 

 

Vysvětleno. 

Pro případ, že by chtěl cizí státní příslušník získat 
licenci (míněno licenci k výkonu činnosti 
odborného lesního hospodáře) a vykonávat tuto 
činnost, musí splnit podmínku uznání kvalifikace, 
která se řídí směrnicí EU 2005/36/ES a zákonem 
o uznávání odborné kvalifikace č. 18/2004 Sb., 
v platném znění. Uznávací orgán v rámci řízení o 
uznání odborné kvalifikace posoudí obsah 
vzdělávání a odborné přípravy žadatele. 

Uznávání dokladů o dosažení základního, 
středního nebo vyššího odborného vzdělání je 
v českém právním řádu upraveno v § 108 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
v jeho prováděcí vyhlášce č. 12/2005 Sb., 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky (MŠMT), o podmínkách uznání 
rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 
zahraničními školami. 

O uznávání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání rozhodují v zásadě veřejné vysoké školy 
podle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách). 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vydává osvědčení o uznání vzdělání pouze tehdy, 
bylo-li získáno ve státě, s nímž je uzavřena 
smlouva o uznávání rovnocennosti dokladů 
(případně o uznávání dokladů o vzdělání) a 
ministerstvo je touto smlouvou k uznání 
zmocněno, nebo případně tehdy, jestliže existují 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBP3HYJ7F)

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
http://www.msmt.cz/file/52044/
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/citace/111_1998_Sb.?opendocument


pochybnosti o tom, která veřejná vysoká škola 
uskutečňuje obsahově obdobný studijní program a 
je tedy příslušná rozhodnout o uznání. 

Za dobu platnosti dosavadní vyhlášky se MZe 
nesetkalo s tím, že by byl žadatelem o licenci cizí 
státní příslušník. Tato skutečnost je dána 
především tím, že lesnictví je v každé členské 
zemi EU specifické vzhledem k daným přírodním 
podmínkám, způsobům hospodaření v lesích 
závislých např. na druhové skladbě lesů, 
legislativě, atd. Dále je třeba zmínit, že udělení 
licence je jen první krok. Dalším krokem je 
pověření výkonem činnosti odborného lesního 
hospodáře na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu ORP. V praxi to znamená, že by si ho 
musel vybrat nestátní vlastník lesa. 

MŠMT Zásadní připomínky:  

1. K Čl. I, bodu 3: 
Požadujeme v ustanovení § 2 písm. a) za slova „lesní 
inženýrství“ vložit slova „nebo lesnické vysokoškolské 
vzdělání uvedenému vzdělání odpovídající“. Totožná 
slova požadujeme vložit i v písmenu b) za slova 
„programu lesnictví“. Tímto dojde ke sladění se zněním 
lesního zákona a navíc se díky této formulaci bude 
ustanovení vztahovat i na ty, kteří získali 
vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do 
oblasti vzdělávání, tzn. v rámci studijních oborů, které 
byly zrušeny zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se 
mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony. 
Dále požadujeme sladit znění návrhu ustanovení § 2 
písm. c) se zněním lesního zákona a to následovně: 

Akceptováno. 
Text upraven s výjimkou velkých písmen, neboť 
nebyla použita ani v zákoně o lesích. 
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„c) vysvědčením o absolvování a diplomem absolventa 
vyššího odborného vzdělávání získaného ve studijním 
oboru lesnictví, vyšší odborné lesnictví anebo v 
akreditovaném vzdělávacím programu oboru vzdělání 
lesnictví.“. 

V ustanovení § 2 písm. a) a b) požadujeme slova „oblasti 
vzdělání“ nahradit slovy „oblasti vzdělávání“ zároveň 
uvádět oblast vzdělávání „Lesnictví a dřevařství“ s velkým 
písmenem, aby bylo zřejmé, že se jedná o název dané 
oblasti vzdělávání. 

Připomínky: 
1. K Čl. I, úvodní věta: 
Doporučujeme text „č. 24/2003 Sb.“ nahradit textem 
„č. 324/2003 Sb.“. 
Závěr 
Požadujeme zapracování výše uvedené zásadní 
připomínky a doporučujeme zvážit úpravu dle uvedené 
doporučující připomínky. 
Jednáním o připomínkách je za Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy pověřena Mgr. Bc. Tereza 
Zavadilová z odboru legislativy (tel. 234811551, e-mail: 
Tereza.Zavadilova@msmt.cz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 

Ministerstvo vnitra Legislativně technické připomínky: 

K čl. II:  

 Doporučujeme doplnit nadpis ustanovení o nabytí 
účinnosti právního předpisu dle  
čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, tedy doplnit pod 
označení čl. II slovo „Účinnost“. 

K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: 

 V nadpise materiálu doporučujeme před slovo 
„vyznačením“ vložit slovo „s“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 

 

 

 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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