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VI.  
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 8090/2020-MZE-11193, ze dne 13. března 2020, s termínem dodání stanovisek 
do dne 3. dubna 2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 

 

 

1. S uvedenými nároky na státní rozpočet 
v oblasti rozpočtové kapitoly Ministerstva 
zemědělství pro roky 2021 ve výši 520 mil. 
Kč, 2022 ve výši 665 mil. Kč a 2023 ve výši 
665 mil. Kč Ministerstvo financí zásadně 
nesouhlasí.  

V podkladech odevzdaných kapitolou 
Ministerstva zemědělství k nadpožadavkům 
pro přípravu SR 2021 a SDV 2022 a 2023 byl 
uplatněn nadpožadavek na navýšení o 500 
mil. Kč v letech 2021 a 2022. Mezi uvedenými 
materiály je tak rozpor. 

Požadujeme materiál v tomto smyslu upravit 
a zajistit jeho financování v rámci 
schváleného aktuálního střednědobého 
výhledu pro roky 2021 a 2022. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Materiál upraven ve smyslu 
připomínky: pro rok 2021 rozpočtový dopad 
novely pravidel pro finanční příspěvky 
poskytované vlastníkům nestátních lesů 
nepřevyšuje 500 mil. Kč, v následujících letech 
bude očekávaný rozpočtový dopad novely 
nárokován při přípravě státního rozpočtu. V 
případě nedostatku rozpočtových prostředků 
budou požadavky uplatněné v žádostech 
potřebnou měrou kráceny.  

Na základě návazných jednání je dále 
rozpočtový dopad novely pravidel pro finanční 
příspěvky poskytované státnímu podniku Lesy 
České republiky, s. p. na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů očekáván v objemu 
min. 2 mld. ročně, vznesené požadavky 
(uvedeného subjektu) budou kráceny podle 
objemu přidělených rozpočtových prostředků 
(pro rok 2021 činí tento objem dle návazných 
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jednání celkem 500 mil. Kč pro státní podnik). 
Rozpor byl odstraněn. 

2. V části V. Platné znění nařízení vlády č. 
30/2014 Sb. se zapracovanými změnami je 
nově doplněn § 11a Zřizování nových 
oplocenek, v návaznosti na to by měl být 
zrušen § 20 Zřizování nových oplocenek, v 
důvodové  a předkládací zprávě se uvádí 
"souhrnný ukazatel Podpory lesního 
hospodářství", MZe má v rámci rozpočtu 
závazný ukazatel "Podpora lesního 
hospodářství. 

Vysvětleno. Navrhované úpravy podpory 
oplocenek spočívají ve zrušení této podpory 
v imisních oblastech (zrušovaný § 28) a ve 
zřízení této podpory pro všechny lesy v gesci 
MZe (§ 11a). Uvedený § 20 umožňuje 
poskytovat podporu oplocenek v lesích v gesci 
MŽP (lesy v národních parcích a jejich 
ochranných pásmech), tato podpora zůstává 
beze změny. 

Akceptováno. Důvodová i předkládací zpráva 
upravena ve smyslu připomínky. 

3. K úvodní větě nařízení vlády: Je nutno doplnit 
zákon č. 357/2014 Sb. 

Akceptováno. Úvodní věta nařízení vlády 
doplněna ve smyslu připomínky. 

4. K bodu 6 : Slovo „textu“ je nutno vypustit Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

5. K bodu 18 : Text „V § 4 odst. 5“ je nutno 
nahradit slovy „V § 4 úvodní části ustanovení 
odstavce 5. Text „v § 12 odst. 7“ je nutno 
nahradit slovy „v § 12 úvodní části ustanovení 
odstavce 5“. 

Neakceptováno. Domníváme se, že se 
navržená formulace odpovídá Legislativním 
pravidlům vlády. 

6. K bodu 24 : Slova „a na konci textu“ nutno 
nahradit slovy „a na konci odstavce“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

7. K bodu 38 : Slova „ na konci textu“ nutno 
nahradit slovy „ na konci odstavce“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

8. K bodu 41 : Slova „V § 36 odst. 5 věta čtvrtá 
zní:“ nutno nahradit slovy „V § 36 odst. 5 se 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
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věta čtvrtá nahrazuje větou upravena ve smyslu připomínky. 

9. K bodu 46 : Uvozující větu tohoto bodu 
doporučujeme upravit takto: „Za § 39 se 
vkládá nový § 40, který včetně nadpisu zní:“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 

 

 

1. K bodu 2 (§ 2 odst. 1 písm. d) 

Doporučujeme slovo „nebo“ nahradit slovem 
„a“. 

Odůvodnění: Domníváme se, že by 
v uvedeném případě mělo jít o kumulativní 
naplnění uvedených požadavků.  

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

2. K bodu 3 (§ 2 odst. 1 písm. e) 

Doporučujeme tento bod zařadit již jako bod 2 
návrhu. 

Odůvodnění: Jelikož nově doplněné písmeno 
e) řeší žádost o poskytování příspěvků podle 
části třetí ve vazbě ke konkrétně určeným 
pozemkům, mělo by toto ustanovení 
předcházet ustanovení písmene d), které řeší 
žádost o poskytování příspěvků podle části třetí 
ve vazbě k ostatním pozemkům. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

3. K bodu 37 (§ 36 odstavec 2) 

Doporučujeme v navrhovaném ustanovení 
vypustit na obou místech slova „Ministerstvu 
obrany“, a to s odkazem na nově doplňované 
písmeno e) v § 2 odst. 1. 

Odůvodnění: Nově doplňované ustanovení 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 
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v novelizačním bodě 3. v § 2 odst. 1 písm. e) 
uvádí, že žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na hospodaření v lesích a na 
vybrané myslivecké činnosti se podává 
Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem 
žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle 
části třetí tohoto nařízení a předmět finančního 
příspěvku byl splněn na pozemcích určených 
pro obranu státu. Předpokládáme, že se jedná 
o legislativně-technickou chybu a navrhujeme 
slova „Ministerstvu obrany“ z výše uvedeného 
ustanovení vypustit. 

4. K bodu 52 (§ 41d odstavec 3) 

Navrhujeme v odstavci 3 vypustit slova „nebo 
schváleného zařízení pro nakládání  
se zvěřinou“. 

Odůvodnění: Vypuštěním této části věty 
odkazující na již schválená zařízení pro 
nakládání se zvěřinou by bylo možno nové 
bourárny zakládat i v těchto zařízeních a došlo 
by k využití stávajících kapacit jakožto 
prodejních míst, a tím i ke značnému snížení 
investičních nákladů na budování bouráren. 

Vysvětleno.  Ve smyslu připomínek 
uplatněných ostatními připomínkovými místy 
podpora modifikována na podporu pořízení 
chladicích zařízení, která bude možná i 
v rámci stávajících zařízení pro nakládání se 
zvěřinou. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 1. Obecně k návrhu nařízení vlády 

Finanční náročnost ve světle důsledků 
krizových opatření 

Vzhledem k dopadům na rozpočet způsobených 
současnou pandemií COVID-19 a z vyplývajících 
krizových a mimořádných opatření 

Vysvětleno. Odhadované rozpočtové dopady 
byly zohledněny při plánování rozpočtu MZe 
na rok 2020 a ve střednědobých rozpočtových 
výhledem na roky 2022 a 2023. 
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doporučujeme konzultovat Ministerstvo financí 
ohledně finanční náročnosti předkládaného 
návrhu.  

2. K čl. I bodu 32 [§ 35b odst. 3 písm. f)] 

Doporučujeme nahradit slovo „etandinitrilem“ 
slovem „etandinitril“. 

Užití nominativu slova „etandinitril“ ve spojení 
s opěrným podstatným jménem „přípravek“ je 
podle nás vhodnější a srozumitelnější než 
vyskloňování obou těchto podstatných jmen. 
Případně lze zvážit i vypuštění slova 
„přípravkem“ a ponechání slova „etandinitril“ 
v sedmém pádu. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodu 46 [§ 40 odst. 2] 

Doporučujeme v úvodní části nově vkládaného § 
40 odst. 2 doplnit slovo „finančního“ za slovo 
„poskytnutí“. 

Doporučujeme toto doplnění v zájmu jednotného 
užívání pojmů, v odstavcích 1 a 3 je totiž použito 
slovní spojení „finanční příspěvek“, nikoliv pouze 
„příspěvek“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 52 [§ 41d odst. 3] 

Doporučujeme v úvodní části nově vkládaného § 
41d odst. 3 nahradit slovo „Příspěvek“ slovy 
„Finanční příspěvek“. 

Doporučujeme toto doplnění v zájmu jednotného 
užívání pojmů, v odstavcích 1, 2 a 4 je totiž 
použito slovní spojení „finanční příspěvek“, 
nikoliv pouze „příspěvek“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 
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5. K čl. I bodu 52 [§ 41d odst. 3] 

Doporučujeme v úvodní části nově vkládaného § 
41d odst. 3 vypustit slova „schválených“ a 
„schváleného“, případně nahradit slovo 
„schválených“ slovy „již existujících“ a nahradit 
slovo „schváleného“ slovy „již existujícího“.  

Předkladatel zřejmě nemá v úmyslu umožnit 
poskytnutí finančního příspěvku, pokud bude 
bourárna zvěřiny součástí jatek nebo zařízení 
pro nakládání se zvěřinou, která jsou 
provozována bez schválení, tedy protiprávně. 
Není proto vhodné v podmínkách pro poskytnutí 
finančního prostředku zohledňovat existenci 
veřejnoprávního povolení. Jestliže byl 
předkladatel při formulaci ustanovení veden 
záměrem neposkytnout finanční příspěvek 
v případě již existujících jatek nebo zařízení pro 
nakládání se zvěřinou, doporučujeme použít 
výše uvedenou alternativní formulaci. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

1. V novelizačních bodech č. 6 a č. 38 
doporučujeme zrušit slovo "textu". 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

2. V novelizačním bodu č. 10 doporučujeme 
za slova "odst. 5" vložit slova "větě první". 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

3. Novelizační bod č. 17 doporučujeme 
uvést v tomto znění: "17. V § 4 odst. 4 větě první 
se slova "příloze č. 2" nahrazují slovy "přílohách 
č. 2 a č. 3"." 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

4. Do obecné části odůvodnění doporučujeme 
doplnit zhodnocení souladu předloženého 
návrhu nařízení vlády se Zásadami přívětivé 

Akceptováno. Formulace odůvodnění byla 
v obecné části doplněna ve smyslu 
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legislativy (jak je stanoveno v usnesení vlády ze 
dne 9. 12. 2019 č. 870 k Plánu legislativních 
prací pro rok 2020). 

připomínky. 

Ministerstvo spravedlnosti 

 

 

1. K Čl. I k bodu 2 - § 2 odst. 1 písm. d) 

O poskytnutí finančního příspěvku podle části 
třetí nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (dále jen 
nařízení vlády), jehož předmět byl splněn na 
pozemcích určených pro obranu státu, má nově 
rozhodovat Ministerstvo zemědělství a o 
poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí 
nařízení vlády, jehož předmět byl splněn v 
národních parcích, bude nově rozhodovat 
Ministerstvo životního prostředí. V souladu 
s těmito navrhovanými změnami může být tedy 
krajský úřad příslušný k podání žádostí o 
poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí 
nařízení vlády pouze v případech, kdy není k 
podání těchto žádostí příslušné Ministerstvo 
životního prostředí nebo Ministerstvo obrany, 
tzn. v případech, kdy ke splnění předmětu 
finančního příspěvku nedošlo na pozemcích 
národního parku nebo určených pro obranu 
státu. Doporučujeme proto spojku “nebo” 
nahradit spojkou “a” a pojem “ostatní pozemky”, 
který není nikde definovaný, nahradit slovy 
“pozemcích, které se nenachází v národních 
parcích ani nejsou určeny pro obranu státu”. 

Částečně akceptováno. Spojka „nebo“ 
nahrazena spojkou „a“. Význam pojmu „ostatní 
pozemky“ považujeme za srozumitelný 
v kontextu ustanovení písm. b) a d), podle 
nichž o příspěvku rozhoduje MŽP v případě 
pozemků na území národních parků a MZe 
v případě pozemků určených pro obranu státu. 
Ostatní pozemky jsou tak řešeny písm. d) 
(nově písm. e)). 

2. K Čl. I k bodu 5 - § 2 odst. 7 

Vložení slova “žadatele” za slovo “ohlášení” 
považujeme za nadbytečné, neboť již ze 
samotného znění ustanovení jasně vyplývá, že 
ohlášení podává žadatel. Doporučujeme proto 

Částečně akceptováno. Již existující 
legislativní zkratka doplněna do textu platného 
znění s vyznačením navrhovaných změn. 
Vložení slova „žadatele“ před slovo „ohlášení“ 
(před zavedením legislativní zkratky“) 
považujeme za vhodné pro lepší 
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navrhovanou změnu vypustit. V této souvislosti 
upozorňujeme na chybu v zaslaném platném 
znění, kde není uvedeno zavedení legislativní 
zkratky “ohlášení” pro ohlášení o poskytnutí 
finančního příspěvku na hospodaření v lesích. 
Doporučujeme tuto chybu odstranit a zrevidovat 
důsledné užívání této legislativní zkratky v textu 
nařízení vlády. 

Dále není zřejmé, co je myšleno „příslušným 
kalendářním rokem“. Pravděpodobně se má 
jednat o rok, ve kterém k ohlášení došlo. 
Doporučujeme proto slova “příslušného 
kalendářního roku” nahradit slovy “roku, ve 
kterém bylo ohlášení doručeno”. 

srozumitelnost formuláře „ohlášení ŽADATELE 
o poskytnutí finančního příspěvku na 
hospodaření v lesích“. 

 

 

 

 

Vysvětleno. Příslušným kalendářním rokem 
se rozumí kalendářní rok, pro který je ohlášení 
podáváno. Není záměrem MZe vyloučit, aby 
žadatel mohl ohlášení doručit již v závěru 
předchozího roku. Podle navrhované úpravy 
by pak ohlášení platilo jen pro zbývající dny do 
konce kalendářního roku, což není cílem 
navrhované změny právní úpravy. 

3. K Čl. I k bodům 6 a 38 - § 2 odst. 8, § 
35 odst. 5, § 36 odst. 3 a § 42 odst. 1 

Není zřejmé, proč má být povinné doručovat 
elektronicky formulář ohlášení žadatele o 
finanční příspěvky na hospodaření v lesích 
pouze příslušnému krajskému úřadu a nikoli také 
Ministerstvu životního prostředí nebo 
Ministerstvu obrany, pokud budou tato příslušná 
k podání žádosti. Dále nerozumíme tomu, z 
jakého důvodu se v navrhované formulaci 
předpokládá, že údaje obsažené ve formuláři 
budou poskytnuty i jiným než elektronickým 
způsobem (užití slova „rovněž“). Domníváme se, 
že toto není v souladu s cíli uvedenými v 
odůvodnění, kterými jsou elektronizace agendy 
finančních příspěvků a snížení administrativní 

Vysvětleno. Elektronické poskytnutí dat se 
vztahuje pouze na ohlášení a žádosti 
doručené krajskému úřadu; zbývající ohlášení 
a žádosti doručované MŽP či MO tvoří 
nepatrný zlomek celkového počtu i finančního 
objemu ohlášení a žádostí za všechny 
žadatele v rámci ČR. Pro MŽP a MO je 
agenda takového rozsahu zpracovatelná i bez 
elektronického předávání dat ohlášení a 
žádostí, u žádostí doručovaných krajským 
úřadům to ovšem za jejich stávajících 
personálních kapacit není myslitelné (cílem 
elektronického poskytnutí dat je vložení 
kompletních dat žádostí do informačního 
systému, bez nutnosti jejich ručního 
přepisování podacím místem). Programové 
vybavení pro elektronické poskytnutí dat 
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zátěže. Doporučujeme proto navrhovanou 
změnu s ohledem na výše uvedené buď řádně 
odůvodnit, nebo ji odpovídajícím způsobem 
přeformulovat. 

rovněž umožňuje maximální kontrolu údajů 
v žádosti již při jejím sestavování, což 
eliminuje vracení žádostí k doplnění či opravě 
(tím sledujeme snížení administrativní zátěže v 
žádostech oproti současnému stavu. 
Elektronické poskytnutí údajů ohlášení či 
žádostí formou datového přenosu nicméně 
nemá povahu podání ve smyslu správního 
řádu (např. by po drobných vlastnících lesa 
vyžadovalo kvůli jednomu ohlášení a jedné 
žádosti elektronický podpis), z toho důvodu 
musí po elektronickém poskytnutí dat 
následovat i vlastní podání ve smyslu 
správního řádu. 

4. K Čl. II k bodu 2. 

Navrhované znění přechodného ustanovení 
zahrnuje všechna ohlášení žadatele o poskytnutí 
finančního příspěvku na hospodaření v lesích, 
která byla doručena přede dnem nabytí účinnosti 
navrhovaného nařízení vlády, bez ohledu na to, 
zda jsou v současnosti stále v platnosti. 
Doporučujeme proto ustanovení přeformulovat 
tak, aby se vztahovalo pouze na ta ohlášení, 
která budou platná ke dni nabytí účinnosti 
předloženého návrhu nařízení vlády. 

Vysvětleno. Každé doručené ohlášení platí až 
do 30. června, proto uvedené přechodné 
ustanovení může prodloužit platnost všech 
ohlášení doručených v současném 
příspěvkovém období (do 30. 6. 2020). 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

 

 

1. K  čl. I bod 5. [k § 2 odst. 7]: 
V předmětném novelizačním bodě 
doporučujeme lépe určit místo, kam má být 
vloženo slovo „žadatele“, neboť slovo „ohlášení“ 
je v daném odstavci uvedeno dvakrát a dle 
Platného znění s vyznačením navrhovaných 
změn má být uvedené slovo vloženo pouze za 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 
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první výskyt slova „ohlášení“. 

2. K čl. I bod 10. [k § 3 odst. 5] a bod 17. 
[k § 4 odst. 4]: Z formálních důvodů 
doporučujeme v nahrazujících slovech odstranit 
druhý výskyt textu „č.“. 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

3. K  čl. I bod 13. [k § 4 odst. 1]: 
Upozorňujeme, že nahrazující text nelze označit 
za větu, neboť dle čl. 54 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády věta není členěna na 
pododstavce. Dále doporučujeme sjednotit 
nahrazující text materiálu a Platného znění 
s vyznačením navrhovaných změn tak, že bude 
v obou případech použit ten, který je uveden 
v samotném materiálu. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. Sjednocen 
text v návrhu novely i v platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn. 

Domníváme se, že se jednalo o větu ve 
smyslu čl. 54 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády. 

4. K  čl. I bod 15. [k § 4 odst. 2 písm. f)]: 
Doporučujeme přesně určit, které slovo „nebo“ 
má být v předmětném pododstavci zrušeno, 
neboť ten toto slovo obsahuje třikrát a dle 
Platného znění s vyznačením navrhovaných 
změn má být zrušen pouze jeho poslední výskyt. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upřesněna ve smyslu připomínky. 

5. K  čl. I bod 16. [k § 4 odst. 2 písm. h)] a 
bod 32. [k 35b odst. 3 písm. e)]: S ohledem na 
čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme vložit čárku před slovo „nebo“. 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

6. K  čl. I bod 18. [k § 4 odst. 5 a k § 12 
odst. 5]: V daném případě musíme také 
upozornit, že část ustanovení, kterou 
předkladatel zamýšlí zrušit dle Platného znění 
s vyznačením navrhovaných změn nelze dle čl. 
54 odst. 6 Legislativních pravidel vlády označit 

Neakceptováno. Domníváme se, že se jedná 
o větu ve smyslu čl. 54 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády. 
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za větu. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném. 

7. K  čl. I bod 19. [k § 4 odst. 7]: 
V předmětném novelizačním bodě 
doporučujeme slovo „číslem“ nahradit slovem 
„textem“, neboť uvedený text nelze označit za 
číslo. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

8. K čl. I bod 24. [k § 11 odst. 3] a bod 38. 
[k § 42 odst. 1]: Upozorňujeme, že 
v předmětných novelizačních bodech není 
uvedená věta doplňována na konec textu, ale na 
konec odstavce ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

9. K čl. I bod 40.: S ohledem na čl. 58 odst. 
6 písm. i) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme z předmětného novelizačního 
bodu odstranit slovo „nová“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

10. K čl. I bod 41.: Vzhledem ke skutečnosti, 
že se předmětným novelizačním bodem 
navrhuje nové znění určité věty, měl by být tento 
novelizační bod formulován dle čl. 57 odst. 4 
písm. b) Legislativních pravidel vlády tak, že se 
slova „čtvrtá zní:“ nahradí slovy „poslední 
nahrazuje větou“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

11. K  čl. I bod 51. [k § 41b odst. 3]: 
Upozorňujeme, že návrhovou změnou budou 
určitá slova doplněna na konec textu odstavce 
ve smyslu čl. 58 odst. 7 a 8 Legislativních 
pravidel vlády. Doporučujeme předmětný 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBPK9E52N)



12 

 

novelizační bod ve smyslu uvedeném změnit a 
odstranit nesprávně uvedenou tečku na konci 
doplňovaných slov. 

12. K  čl. I bod 52. [k § 41d odst. 2 písm. 
c)]: S ohledem na čl. 42 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
odstranit čárku před slovem „a“. 

K  čl. I bod 52. [k § 41d odst. 5]: Z formálních 
důvodů doporučujeme odstranit nesprávně 
uvedené uvozovky a tečku na konci 
předmětného odstavce 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo vnitra 

 

 

1. K čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 1 písm. d): 

Není nám zcela zřejmé, co je myšleno „ostatními 
pozemky“, zda se například jedná o každý jiný 
pozemek, než který byl obsažen v žádosti o 
poskytnutí finančního příspěvku. Tuto 
skutečnost doporučujeme minimálně 
v odůvodnění přiblížit.  

Vysvětleno. S ohledem na znění § 2 odst. 1 
písm. b) a d) se ostatními pozemky podle 
písm. e) rozumí všechny pozemky s výjimkou 
pozemků na území národních parků a 
pozemků určených pro obranu státu. 
Upřesněno v odůvodnění. 

2. K čl. I bodu 23 – k § 9 odst. 2 písm. b): 

Doporučujeme novelizované písmeno b) 
formulačně upravit. Předně nepovažujeme 
za vhodné spojení slov „jestliže v případě“ a ani 
slov „v některém z let předcházejících“. Možnou 
změnou by bylo následující znění: „b) byl lesní 
porost obnoven výsadbou, která byla provedena 
v roce 2018 nebo v letech předcházejících.“. 

Částečně akceptováno. Navrhované časové 
omezení (rok 2018 a roky předchozí) se týká 
pouze lesních porostů obnovených výsadbou, 
na ostatní způsoby obnovy (přirozené 
zmlazení, síje) se nevztahuje. Tomu první 
z navrhovaných změn nevyhovuje. Druhá 
z navrhovaných změn akceptována. 

3. K čl. I bodu 25 – k § 11a odst. 1 písm. c): 

V zájmu lepší srozumitelnosti ustanovení 
doporučujeme slova „alespoň 30 %“ nahradit 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 
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slovy „, které činí alespoň 30 %,“. Tím bude 
jasně stanoven požadavek na procentní 
zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. 

4. K čl. I bodu 51 – k § 41b odst. 3: 

Zvolenou terminologii nelze považovat 
z hlediska legislativní techniky za zdařilou. Cíle 
uvedeného ve zvláštní části odůvodnění bude 
dosaženo samotným doplněním odstavce 3 
o skutečnost, že v objednávce laboratorního 
vyšetření je nutno uvést název a evidenční číslo 
honitby a označení plomby. Slovo „správně“ je 
uvedeno zcela nadbytečně. V tomto smyslu 
doporučujeme ustanovení přeformulovat.  

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

5. K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 1 písm. b): 

V souladu s dalšími ustanoveními předmětného 
nařízení vlády považujeme za vhodné písmeno 
b) přeformulovat tak, že slova „v národních 
parcích“ budou nahrazena slovy „na území 
národních parků“ (srov. např. § 3 odst. 2 či § 4 
odst. 1). 

Vysvětleno. Navrhované ustanovení doslovně 
vychází z formulace § 57 odst. 5 zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. K čl. I bodu 3 – k § 2 odst. 1 písm. e): 

Z hlediska logické posloupnosti považujeme za 
příhodnější navrhované písmeno e) předřadit 
písmenům c) a d) a uvést jej jako nové písmeno 
c), neboť obdobně jako u písmen a) a b) 
upravuje podávání žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku u ústředního orgánu státní 
správy. 

V této souvislosti je vhodné zachovat pořadí 
daných správních orgánů  

Vysvětleno. Pořadí správních orgánů je 
navrhováno podle druhu finančního příspěvku, 
považujeme toto řazení pro žadatele za 
praktičtější. 

Druhá část připomínky akceptována. 
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i v navazujících ustanoveních, viz např. čl. I 
body 7 a 53 (§ 2 odst. 9, § 43 odst. 3  
a § 44 odst. 3 daného nařízení vlády). 

7. K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 7 a 8: 

Upozorňujeme, že za číslo „IV“ je nutné vložit i 
rušenou čárku. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

8. K čl. I bodu 6 – k § 2 odst. 8: 

1. Navrhujeme slovo „textu“ v souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
vypustit pro nadbytečnost. 
2. Dále doporučujeme za slova „ve formuláři“ 
vložit slovo „oznámení“ (srov. § 3 odst. 5, kde je 
užíváno slovní spojení „ve formuláři žádosti“). 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

9. K čl. I bodu 10 – k § 3 odst. 5: 

Navrhujeme slova „přílohách č. 2 až č. 4“ 
nahradit slovy „přílohách č. 2 až 4“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

10. K čl. I bodu 12 – k poznámce pod čarou 
č. 7: 

Text „7)“ je nutné uvést ve formě horního indexu. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

11. K čl. I bodu 14 – k poznámce pod čarou 
č. 8: 

Dle čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
nahrazuje-li se část právního předpisu 
obsahující odkaz na poznámku pod čarou jiným 
textem, který již odkaz na tuto poznámku pod 
čarou neobsahuje, a poznámka pod čarou se 
má zrušit, uvede se v závěru bodu novely na 
samostatném řádku bez uvozovek věta: 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 
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„Poznámka pod čarou č. … se zrušuje, a to 
včetně odkazů na poznámku pod čarou.“. Není 
tedy nutné upravovat samostatný novelizační 
bod. Doporučujeme materiál v daném smyslu 
upravit. 

12. K čl. I bodu 16 – k § 4 odst. 2 písm. h): 

Za slovo „oplocenek“ navrhujeme vložit čárku, 
neboť dle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády se u variant vyjádřených v pododstavcích 
vkládá čárka mezi poslední dvě možnosti. 

Obdobnou úpravu doporučujeme provést i k čl. I 
bodu 32, tj. v § 35b odst. 3 písm. e) 
předmětného nařízení vlády. 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

13. K čl. I bodu 17 – k § 4 odst. 4: 

Text „č.“ před číslem 3 navrhujeme vypustit. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I 
bodu 34, tedy k § 35b odst. 5 daného nařízení 
vlády. 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

14. K čl. I bodu 24 – k § 11 odst. 3: 

Dle čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme slovo „textu“ nahradit slovem 
„odstavce“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

15. K čl. I bodu 25 – k § 11b odst. 2 písm. d): 

Navrhujeme slova „v některém z let 
následujících“ nahradit slovy „v letech 
následujících“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

16. K čl. I bodu 33 – k § 35b odst. 4: Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
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Slovo „slovem“ doporučujeme nahradit slovem 
„slovo“. 

upravena ve smyslu připomínky. 

17. K čl. I bodu 37 – k § 36 odst. 2: 

V daném novelizačním bodě je vhodné za slovo 
„„doručí““ vložit zvratné sloveso „se“. 

Vysvětleno. V uvedeném odstavci má slovo 
„doručí“ vždy činný rod (ukládá úkon žadateli 
doručit žádost). 

18. K čl. I bodu 38 – k § 42 odst. 1: 

Navrhujeme slovo „textu“ v souladu s čl. 58 odst. 
8 písm. b) Legislativních pravidel vlády vypustit 
pro nadbytečnost. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

19. K čl. I bodu 40 – k § 36 odst. 5: 

V souladu s čl. 58 odst. 6 písm. j) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slovo „nová“ 
vypustit. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

20. K čl. I bodu 41 – k § 36 odst. 5: 

Úvodní část novelizačního bodu navrhujeme 
uvést ve znění: „V § 36 odst. 5 se věta čtvrtá 
nahrazuje větou …“, viz čl. 57 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

21. K čl. I bodům 54 a 57 – k přílohám č. 2 až 
4, 6 až 8: 

Doporučujeme v nadpisech příloh vypustit 
nadbytečné slovo „ŽÁDOST“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

22. K čl. I bodu 55 – k příloze č. 1: 

Navrhujeme novelizační bod 55 vypustit, neboť 
kompletní nové znění přílohy č. 1 je uvedeno 
v rámci novelizačního bodu 54. 

Vysvětleno. Novelizačním bodem č. 65 (s 
odloženou účinností) jsou zaváděny sazby pro 
nový finanční příspěvek podle § 40. V tabulce 
sazeb v rámci novelizačního bodu č. 64 jsou 
uvedeny sazby jen těch příspěvků, které jsou 
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poskytovány v současnosti. 

23. K čl. I bodu 56 – k přílohám č. 12 a 13: 

Doporučujeme text „č.“ před číslem „12“ a před 
číslem „13“ vypustit. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

24. K čl. I bodu 57 – k přílohám č. 6 až 8: 

Úvodní část novelizačního bodu je třeba uvést 
ve znění: „Přílohy č. 6 až 8 znějí:“. 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

25. K čl. III – k účinnosti: 

Dle čl. 53 odst. 1 písm. b) bodu 5 Legislativních 
pravidel vlády je nezbytné za slovo „ustanovení“ 
vložit text „čl. I“. 

Rovněž doporučujeme ve zvláštní části 
odůvodnění více rozepsat argumenty 
podporující existenci naléhavého obecného 
zájmu, tedy uvést důvod pro odchylku 
od jednotných dat účinnosti. 

Akceptováno. Formulace článku III upravena 
ve smyslu připomínky. Do odůvodnění 
doplněna argumentace pro odchylku od 
jednotných dat účinnosti. 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního prostředí 

 

 

1. § 35b odstavec (2) upravit takto:  

(2) Finanční příspěvek na ochranu lesa 
se poskytuje, jde-li o 

a) vojenské lesy, nebo  

b) ostatní lesy, není-li žadatelem státní 
podnik anebo tyto lesy nejsou na území 
národních parků a jejich ochranných 
pásem. 

Částečně akceptováno. Doplnění 
Ministerstva životního prostředí mezi 
poskytovatele příspěvku na ochranu lesa 
provedeno způsobem analogickým s § 3 odst. 
2. 

Rozpor byl odstraněn. 
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Odůvodnění: 

Jde o formulační úpravu textu, která vhodněji 
upravuje dotčené ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní.  

2. V § 35b za odstavec (2) vložit nový 
odstavec (3): 

(3) Finanční příspěvek na ochranu lesa 
podle § 35b odst. 4 písm. c) se také poskytuje, 
jde-li o 

a) lesy na území národních parků v zóně 
soustředěné péče o přírodu nebo zóně 
kulturní krajiny, nebo 

b) lesy na území ochranných pásem národních 
parků. 

Odůvodnění:  

S přihlédnutím k dosavadní situaci a 
předpokládanému budoucímu vývoji ve smyslu 
nárůstu populační hustoty lýkožrouta smrkového 
na území národních parků a jejich ochranných 
pásem a též s ohledem na ochranný režim 
národních parků a jejich ochranných pásem 
a dlouhodobé cíle ochrany národních parků, 
pokládá MŽP za důvodné a opodstatněné 
podpořit vlastníky lesa novým finančním 
příspěvkem zaměřeným na opatření v ochraně 
lesa, konkrétně na včasnou a účinnou asanaci 
vytěženého jehličnatého dříví jeho odkorněním. 
Ve vazbě na funkce ochranného pásma 
národních parků a též s ohledem na cíle ochrany 
a režim jednotlivých zón národního parku, bude 
toto opatření ze strany MŽP finančně 

Částečně akceptováno. Příspěvek na území 
národních parků a jejich ochranných pásem v 
§ 35b odst. 2 zúžen na asanaci odkorněním a 
v lesích na území národních parků na zóny 
soustředěné péče o přírodu a na zóny kulturní 
krajiny doplněním § 35b odst. 2. 

Rozpor byl odstraněn. 
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podporováno v lesích na území národních parků 
zařazených do zóny soustředěné péče o přírodu 
a do zóny kulturní krajiny a dále pak v lesích na 
území ochranných pásem národních parků.    

Tato připomínka je zásadní. 

3. V § 35b u původně navržených odstavců 
(3) – (9) posunout jejich číslování.   

Odůvodnění:  

Vazba na vložení nového odstavce (3) do § 35b. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Připomínka č. 1 i č. 2 vyřešena 
úpravou odst. 2, nedochází k posunu 
v číslování odstavců. 

Rozpor byl odstraněn. 

4. Do § 35b odstavce (4) doplnit Ministerstvo 
životního prostředí takto: 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
ochranu lesa doručí žadatel Ministerstvu obrany, 
Ministerstvu životního prostředí nebo ….. 

Odůvodnění:  

Souvisí s doplněním nového odstavce (3) do § 
35b.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. § 35b odst. 4 upraven 
požadovaným způsobem. 

Rozpor byl odstraněn. 

5. § 35b odstavec (5) upravit takto: 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
ochranu lesa se podává na formuláři, jehož vzor 
je uveden v příloze č. 12 přílohách č. 2 až č. 34 
k tomuto nařízení. 

Odůvodnění: 

Souvisí s doplněním nového odstavce (3) do § 
35b.  

Akceptováno. § 35b odst. 5 upraven 
požadovaným způsobem. 

Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je zásadní. 

6. Přílohu č. 4 upravit tak, aby obsahovala též 
příspěvek na ochranu lesa. 

Odůvodnění: 

Souvisí s doplněním nového odstavce (3) do § 
35b, kdy je nezbytné, aby příloha č. 4 
zohledňovala tuto skutečnost a to obdobně jako 
je to u příloh č. 2 a 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Příloha č. 4 upravena 
požadovaným způsobem. 

Rozpor byl odstraněn. 

7. § 36 odstavec (2) upravit takto: 

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků 
uvedených v této hlavě s výjimkou žádosti o 
finanční příspěvek uvedený v § 41b doručí 
žadatel příslušnému krajskému úřadu, 
Ministerstvu zemědělství nebo Ministerstvu 
obrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 
po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. 
srpna za období 12 kalendářních měsíců 
bezprostředně předcházejících uvedenému datu. 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
uvedeného v § 41b žadatel doručí příslušnému 
krajskému úřadu, Ministerstvu zemědělství 
nebo Ministerstvu obrany životního prostředí 
podle § 2 odst. 1 po splnění předmětu 
finančního příspěvku do 31. srpna za 
bezprostředně předcházející hospodářský rok.   

Odůvodnění:  

Technická oprava, podle § 2 odst. 1 MO 
neposkytuje finanční příspěvky dle části III 
nařízení a MŽP naopak tyto finanční příspěvky, 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

Rozpor byl odstraněn. 
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na území NP, poskytuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

8. Čl. III (Účinnost) upravit takto: 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 
2020 s výjimkou ustanovení bodů č. 38 až 40, 42 
a 43, 46 až 48, 50 až 52, 55 a 58, které nabývají 
účinnosti dnem 1. září 2020, a s výjimkou všech 
ustanovení tohoto nařízení, která se vztahují 
k Ministerstvu životního prostředí, jež nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

Odůvodnění:  

MŽP nedisponuje volnými finančními prostředky 
ve své rozpočtové kapitole, které by bylo možné 
v roce 2020 využít na pokrytí předpokládaného 
nárůstu finančních výdajů spojených 
s navýšením vyplácených finančních příspěvků 
v souvislosti se zavedením nového finančního 
příspěvku na ochranu lesa (odhad ve výši 2,5 
mil. Kč/rok) a dále pak v souvislosti s úpravou 
sazeb některých finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a zavedením nových 
finančních příspěvků na vybrané myslivecké 
činnosti (odhad ve výši 0,5 mil. Kč/rok). 
S ohledem na tuto skutečnost pokládá MŽP za 
nezbytné stanovit nabytí účinnosti všech nově 
zaváděných či novelizovaných ustanovení NV č. 
30/2014 Sb., která se vztahují k Ministerstvu 
životního prostředí, od 1. ledna 2021 s tím, že 
navýšení rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo 
životního prostředí o 3 mil. Kč každoročně 
počínaje rokem 2021 bude zohledněno při 
plánování rozpočtu kapitoly na rok 2021 a roky 

Neakceptováno. Takto navrhovaná účinnost 
by vyžadovala duplikaci významné části počtu 
novelizačních bodů. Nedostatek rozpočtových 
prostředků v rámci rozpočtové kapitoly MPŽ 
v roce 2020 je možné řešit odsunutím výplaty 
žádostí z roku 2020 na začátek roku 2021. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn.  
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následující.      

Tato připomínka je zásadní. 

9. V ODŮVODNĚNÍ upravit v prvním odstavci 
informaci týkající se poskytování příspěvků 
MŽP takto: 

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 20189 v objemu 13,4 
mil. Kč). 

Odůvodnění:  

Stejně jako u rezortu MZe, pokládáme i u resortu 
MŽP (a obecně i u resortu MO) za vhodnější, 
uvádět údaje za rok 2019 (tj. co nejaktuálnější 
informace). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Odůvodnění upraveno ve 
smyslu připomínky. 

Rozpor byl odstraněn. 

10. V ODŮVODNĚNÍ na str. 2 v posledním 
odstavci upravit stávající text a doplnit nový 
text takto: 

Úprava textu: „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 této rozpočtovéých kapitoly, bez 
navýšení požadavků na státní rozpočet.„ 

Nový text k doplnění: „Návrh novely nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. umožňující dosažení výše 

Akceptováno. Odůvodnění upraveno ve 
smyslu připomínky. 

Rozpor byl odstraněn. 
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popsaného cílového stavu zvyšuje současné 
nároky na státní rozpočet každoročně o 3 mil. Kč 
v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo 
životního prostředí (souhrnný ukazatel Podpory 
lesního hospodářství) počínaje rokem 2021 a tedy 
toto navýšení bude zohledněno při plánování 
rozpočtu kapitoly na rok 2021 a roky následující. 
Rozpočtový dopad návrhu novely nařízení vlády č. 
30/2014 Sb. je v případě kapitoly 315 - 
Ministerstvo životního prostředí tvořen především 
odhadovaným objemem nového finančního 
příspěvku na ochranu lesa (2,5 mil. Kč/rok) a dále 
pak úpravou sazeb některých finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích a zavedením 
nových finančních příspěvků na vybrané 
myslivecké činnosti (0,5 mil. Kč/rok).“ 

Odůvodnění:  

Především v souvislosti s doplněním nového 
odstavce (3) do § 35b (tj. zavedením nového 
finančního příspěvku ze strany MŽP na opatření 
v ochraně lesa, konkrétně na mechanickou 
asanaci jehličnatého dříví na části území 
národních parků a na celém území ochranných 
pásem národních parků) a dále též v souvislosti 
s úpravou sazeb některých finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a zavedením nových 
finančních příspěvků na vybrané myslivecké 
činnosti bude nezbytné počínaje rokem 2021 
posílit rozpočtovou kapitolu 315 – Ministerstvo 
životního prostředí každoročně o 3 mil. Kč. MŽP 
nedisponuje volnými finančními prostředky ve 
své rozpočtové kapitole, kterými by bylo možné 
pokrýt tento předpokládaný nárůst finančních 
výdajů a bude tedy nezbytné zohlednit výše 
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uvedené navýšení rozpočtové kapitoly 315 – 
Ministerstvo životního prostředí při plánování 
rozpočtu kapitoly na rok 2021 a roky následující. 
Ve vazbě na tuto skutečnost pokládáme za 
potřebné, aby tato informace byla, stejně jako je 
tomu u MZe, zapracována do odůvodnění, 
protože současná úprava textu neodpovídá 
skutečnosti (tj. především současným 
možnostem rozpočtové kapitoly 315 – 
Ministerstvo životního prostředí).     

Tato připomínka je zásadní. 

11. V ODŮVODNĚNÍ na str. 4 v kapitole 
„Předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet,…“ upravit stávající text a doplnit 
nový text takto: 

Úprava textu: „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 této kapitoly, bez navýšení požadavků na 
státní rozpočet.„ 

Nový text k doplnění: „Návrh novely nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. umožňující dosažení výše 
popsaného cílového stavu zvyšuje současné 
nároky na státní rozpočet každoročně o 3 mil. Kč 
v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo 
životního prostředí (souhrnný ukazatel Podpory 
lesního hospodářství) počínaje rokem 2021, což 
bude zohledněno při plánování rozpočtu kapitoly 

Akceptováno. Odůvodnění upraveno ve 
smyslu připomínky. 

Rozpor byl odstraněn. 
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na rok 2021 a roky následující.“ 

Odůvodnění:  

Stejné jako u připomínky č. 10. 

Tato připomínka je zásadní. 

12. Do PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVY doplnit k 
předposlednímu odstavci (tj. dopadům 
novely nařízení na státní rozpočet) tento text: 

 „Návrh nařízení vlády umožňující dosažení 
uvedeného cílového stavu zvyšuje také současné 
nároky na státní rozpočet každoročně o 3 mil. Kč 
v oblasti rozpočtové kapitoly 315 – Ministerstvo 
životního prostředí (souhrnný ukazatel Podpory 
lesního hospodářství) počínaje rokem 2021 
z důvodu zavedení nových podporovaných 
opatření a též z důvodu navýšení některých sazeb 
u doposud poskytovaných finančních příspěvků. 
Uvedený rozpočtový dopad bude, stejně jako 
v případě resortu MZe, zohledněn při plánování 
rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního 
prostředí na rok 2021 a roky následující.“ 

Odůvodnění:  

Stejné jako u připomínky č. 10. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Předkládací zpráva upravena 
ve smyslu připomínky. 

Rozpor byl odstraněn. 

Úřad vlády – předsedkyně LRV Zasíláno na vědomí.  

Úřad vlády – vedoucí ÚV Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor kompatibility 

 

Připomínky a případné návrhy změn:   

Obecně:  
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 Finanční příspěvky na podporované činnosti se 
poskytují na základě § 46 lesního zákona a v 
oblasti mysliveckých činností na základě § 62 
zákona o myslivosti. Lesní zákon byl schválen 
jako režim podpory č. SA.54137, čímž došlo k 
prodloužení původně schváleného režimu 
podpory (č.    SA.36748) až do 31.12.2025. 
Příspěvky vlastníkům jsou poskytovány v režimu 
de minimis.  

Co se týče mysliveckých činností, v obecné části 
odůvodnění předkladatel uvádí, že finanční 
příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 
nepředstavují veřejnou podporu ve smyslu čl. 
107 SFEU, jelikož 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, což 
Česká republika učinila. Tyto činnosti jsou proto 
nadále vedeny jako non – aid, s výjimkou 
činností, kde je ekonomická aktivita zřejmá, což 
je případ bouráren zvěřiny, kde příspěvky budou 
dle návrhu nařízení vlády poskytovány v režimu 
de minimis.  

Doporučujeme předkladateli doplnit 
odůvodnění návrhu, o jaké konkrétně z 
předchozích notifikačních řízení se jednalo, 
zda o SA.36748 (2013/N) či o jiné, při kterém 
bylo rozhodnuto o vynětí mysliveckých 
činností.  

K přílohám č . 2 – č. 11 návrhu, (novelizační 
body 54 – 59): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Doplněno označení 
předchozího notifikačního řízení. 

 

 

 

Vysvětleno. S osobními údaji žadatelů je 
nakládáno na základě zákonného důvodu 
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Dáváme předkladateli ke zvážení, zda formuláře 
žádostí o jednotlivé druhy příspěvků nedoplnit o 
poučení o nakládání s osobními údaji, tedy že 
zpracování, uchování a využívání osobních dat se 
řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

Závěr: 

Návrh nařízení vlády přímo neimplementuje 
právo EU a není s právem EU v rozporu.  

Doporučujeme zohlednit výše uvedené 
připomínky.  

v rozsahu daném § 14 odst. 3 zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Nejvyšší kontrolní úřad 

 

 

1. K bodům 6. a 38. - § 2 odst. 8, § 35 
odst. 5, § 36 odst. 3 a § 42 odst. 1 

Podle těchto novelizačních bodů údaje 
obsažené ve formuláři žadatel poskytne 
příslušnému krajskému úřadu rovněž 
elektronicky. Není zřejmé, proč se tyto údaje 
mají poskytnout elektronicky pouze krajskému 
úřadu a nikoli též ministerstvům, která jsou 
příslušná k příjmu žádosti podle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. a), b) a e) nařízení vlády 
v novelizovaném znění. 

Vysvětleno. Elektronické poskytnutí dat se 
vztahuje pouze na ohlášení a žádosti 
doručené krajskému úřadu; zbývající ohlášení 
a žádosti doručované MŽP či MO tvoří 
nepatrný zlomek celkového počtu i finančního 
objemu ohlášení a žádostí za všechny 
žadatele v rámci ČR. Pro MŽP a MO je 
agenda takového rozsahu zpracovatelná i bez 
elektronického předávání dat ohlášení a 
žádostí, u žádostí doručovaných krajským 
úřadům to ovšem za jejich stávajících kapacit 
není myslitelné (cílem elektronického 
poskytnutí dat je vložení kompletních dat 
žádostí do informačního systému, bez nutnosti 
jejich ručního přepisování podacím místem).  

2. K bodu 37. - § 36 odst. 2 

Do výčtu subjektů, jímž se doručují žádosti o 
finanční příspěvek, doporučujeme doplnit 
Ministerstvo životního prostředí, které je 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 
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příslušné k příjmu žádosti podle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. b) nařízení vlády. 

3. K bodům 46. a 52. - § 40 odst. 2 a § 
41d odst. 3 

Slovo „příspěvek“ (v odpovídajícím gramatickém 
tvaru) doporučujeme nahradit slovy „finanční 
příspěvek“ (v odpovídajícím gramatickém tvaru), 
a to za účelem sjednocení terminologie v celém 
znění nařízení vlády. 

Akceptováno. Formulace novelizačních bodů 
upravena ve smyslu připomínky. 

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad Bez připomínek.  

Národní bezpečností úřad Bez připomínek.  

Správa státních hmotných rezerv Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového vlastnictví Bez připomínek.  
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Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Středočeský kraj 

 

 

1. § 9 a § 11b 

Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s postupným 
zrušením dotačního titulu na zajištění lesních 
porostů v zákonné lhůtě u výsadeb a jeho 
následným nahrazením titulem na následné 
péče o výsadbu lesních porostů.  

Fáze zajištěnosti je nejdůležitější „výsledek“ v 
rámci všech činností souvisejících s obnovou, 
neboť zajištění lesního porostu poskytuje 
největší předpoklad ke zdárnému vývoji 
budoucího lesa. Z celkového pohledu není 
účelné a hospodárné každoročně (zde vidíme 
zásadní rozpor s odůvodněním novelizačního 
bodu) poskytovat příspěvky na dosažení 
zajištěnosti (ochrana proti buřeni, zvěři), ale 
důležitější je výsledek fáze zajištěnosti. 
S ohledem na skutečnost, že dlouhodobě 
většina vyplacených prostředků z nařízení vlády 
směřuje na obnovu lesních porostů, tak by mělo 
být prioritní cíleně podpořit dotační titul, který má 
nejvyšší „hodnotu“ z hlediska reálných výsledků 
obnovy. Rovněž přímá kontrola zajištění lesních 
porostů umožňuje objektivně posuzovat účelnost 
vynaložených veřejných prostředků vlastníkům 
lesa. Nastavení § 11b umožňuje každoročně po 
dobu pěti let čerpat prostředky na následnou 
péči, ale už přímo, kromě dikce lesního zákona, 
nezavazuje žadatele dosáhnout zajištěného 
lesního porostu, který by mohl být efektivně 
kontrolován prostřednictvím poskytování dotací. 
Potenciální přímá kontrola zajištění lesních 

Vysvětleno. Dosažení fáze zajištění lesního 
porostu je výsledkem víceleté pěstební péče o 
lesní porost, která nese každoroční náklad 
jdoucí na vrub hospodářského výsledku 
vlastníka lesa. U dostatečně velkých majetků, 
kde je zajištěna věková normalita a dále za 
běžné situace (mimo období kalamit, které 
mají často dopad na trh s dřívím) je tato péče 
průběžně financována výnosy z prodeje dříví. 
Za současné kůrovcové kalamity dochází u 
dostatečně velkých majetků v tomto ohledu k 
závažným výkyvům na příjmové stránce 
lesních podniků, které mohou vést v oblasti 
pěstební činnosti k omezování pěstební péče 
o výsadby jen na nezbytné minimum dané 
ekonomickými možnostmi vlastníka lesa. Tím 
je rovněž ohroženo co nejrychlejší dosažení 
stavu zajištění lesního porostu, i kdyby 
stávající příspěvek na zajištění lesního porostu 
byl zachován. U drobných vlastníků lesa, kde 
není zajištěna věková normalita majetku, a kde 
dochází k nahodilé těžbě větší části majetku, 
případně celé části majetku, není bez 
každoroční podpory péče o založené porosty 
možné dosáhnout stavu zajištění (pomineme-li 
předfinancování péče o založené kultury do 
doby získání příspěvku v době zajištění 
porostů samotnými vlastníky lesa). Proto MZe 
přistoupilo k nahrazení stávajícího příspěvku 
za dosažení stavu zajištění porostu u nových 
výsadeb příspěvkem na průběžnou péči, 
kterou MZe vnímá pro rychlou obnovu lesního 
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porostů od orgánů státní správy lesů (primárně 
obce s rozšířenou působností) je vzhledem 
k jejich rozsáhlé agendě a časovému vytížení 
zaměstnanců minimální a neefektivní.  

Do jisté míry chápeme kroky Ministerstva 
zemědělství (MZe) každoroční platbou podpořit 
žadatele v současné kalamitní situaci a zajistit 
„průběžnější“ financování lesních majetků. 
Nicméně i přes tyto skutečnosti zajišťuje 
příspěvek za zajištění lesního porostu rovněž 
každoroční platbu (obnova porostů probíhá 
v letech kontinuálně, i když dochází k výkyvům 
v závislosti na mimořádných okolnostech, např. 
kalamita), akorát sdruženou do jednoho 
dotačního titulu, což umožňuje lepší 
kontrolovatelnost, menší administrativní 
náročnost pro žadatele a administrátory 
dotačního programu. Pokud vezmeme v úvahu 
reálnou skutečnost, že vyplacené prostředky 
z nařízení vlády v závislosti na velikosti lesního 
majetku činí v průměru maximálně 15 % 
celkových příjmů z lesnické činnosti a příspěvek 
na zajištění tvoří průměrně cca 5-8 % (bez 
současného předpokladu navýšení podpory), tak 
budeme řešit rámcově maximálně 0,75-1,2 % 
tržeb, což nemá významné ekonomické 
opodstatnění ani v současné kalamitní situaci. 
Samozřejmě předkládaná úprava reálně 
navyšuje příspěvek na  práce před „zajištěním“, 
takže lze po novele diskutovat o cca 1,5-3,0 % 
tržeb (dle předkládaného navýšení podpory). 
Navíc nestátním lesním majetkům jsou 
kompenzovány současné zhoršené ekonomické 
podmínky z dalšího dotačního programu. 

prostředí za klíčovou. V potřebné míře podpoří 
pěstební činnost zejména u těch vlastníků 
lesa, kteří při kůrovcové kalamitě přišli o lesní 
porosty ve velmi krátké době a následnou 
obnovu i pěstební péči o výsadby budou 
provádět „nárazově“ (nikoliv postupně 
rozloženou do víceletého období); pro tyto 
lesní majetky je období obnovy lesa po 
kalamitě víceletým obdobím bez příjmů z 
prodeje dříví a pouze s náklady na výsadbu a 
následnou péči. Bez navrhovaného finančního 
příspěvku u nich hrozí nežádoucí omezení 
pěstební péče s dopadem na rychlost 
dosažení fáze zajištění. To za současné 
situace vnímá MZe jako příliš závažné, než 
aby bylo možné setrvat u principů dotační 
politiky platných za normální situace. Rovněž 
uvedené ekonomické ukazatele odpovídají 
normální situaci v lesním hospodářství a v 
obchodu s dřívím. Je nutné je vnímat v 
kontextu klesajících (až nulových) příjmů z 
prodeje dříví, na což posilováním finanční 
podpory MZe reaguje s cílem rychlé obnovy 
lesa a plnění jeho funkcí. 

Předložený kompromisní návrh (kombinace 
příspěvků podle § 9 a § 11b) neodpovídá 
dotačnímu rámci, podle něhož by měla být 
poskytována podpora na zajištění nebo 
podpora na průběžnou péči; nikoliv obě 
zároveň, protože by docházelo k dvojímu 
vyplacení podpory na jednu činnost. S určitými 
úpravami parametrů je o kompromisním 
návrhu možno uvažovat pro úpravy dotačních 
programů v době po odeznění kůrovcové 
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Z výše uvedených informací a rozboru nám 
vychází jako silně neopodstatněné úplně zrušit 
sazbu na zajištění lesních porostů z výsadeb (§ 
9) a nahradit ji pouze následnou péčí (§ 11b), 
neboť nám chybí přímá návaznost na dosažení 
nejdůležitějšího produktu v rámci obnovy lesa, a 
to zajištění lesních porostů.  

Požadujeme zohlednění dvou níže 
uvedených variantních řešení: 

1) Zrušit příspěvek na následnou péči (§ 
11b) a adekvátně finanční objem přesunout do 
vyšší sazby na zajištění lesních porostů. V tomto 
bodě plně souhlasíme s navýšením sazby. Tuto 
variantu preferujeme. 

2) Vytvořit hybridní model (§ 9 + § 11b), 
který by byl možný s ohledem na skutečnost, že 
následná péče není podporována po celou dobu 
do zajištění lesních porostů a je zde možnost 
kombinace obou variant. Navíc navrhujeme 
každoroční příspěvek úměrně snížit. Tato 
varianta by stále zachovala finální platbu za 
zajištěnou kulturu (nejdůležitější výsledek 
obnovy) a z toho vyplývající motivaci vlastníka 
lesa a současně by umožnila i „průběžnější“ 
financování. Zde by samozřejmě bylo vhodné 
finančně diferenciovat přístup (sazby) mezi 
melioračními a zpevňujícími dřevinami (dále 
MZD) a ostatními dřevinami (základní cílové a 
přípravné), pro vyšší ekonomickou náročnost 
MZD, tak jak je tomu v jiných dotačních titulech. 
Navíc dlouhodobým cílem státní lesnické politiky 
je podpora druhově pestrých porostů, a proto by 
sazba za MZD měla být motivační. 

kalamity. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn.  
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Přestože si uvědomuje, že tato hybridní varianta 
výsledný efekt zčásti komplikuje, možnost 
ponechání § 9 v jakékoliv smysluplné variantě je 
pro nás prioritní. 

Návrh hybridní formy: 

- MZD: následná péče 5 x 8 000 Kč (§ 
11b); zajištění 34 000 Kč (§ 9) 

- Základní cílové a přípravné: následná 
péče 5 x 6 000 Kč (§ 11b); zajištění 20 000 Kč (§ 
9) 

Tento návrh nebude mít de facto žádný finanční 
dopad na předkládanou novelu a zajistí 
ekonomicky odůvodnitelnější přístup v souladu 
se státní lesnickou politikou. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. § 11a 

Nový dotační titul plně podporujeme, nicméně 
v této podobě plně nezohledňuje námi 
požadované aspekty, např. na oplocenky 
v případě přirozené obnovy. 

Návrhy: 

1) Upravit v § 11a odst. 1 písm. d): 
„oplocenka byla zřízena v roce výsadby, nebo v 
prvním bezprostředně následujícím kalendářním 
roce, popřípadě výsadba byla zrealizována 
v roce zřízení oplocenky, nebo v prvním 
bezprostředně následujícím kalendářním roce.“ 

2) Doplnit v § 11a odst. 1 písm. e): 
„oplocenka byla zřízena za účelem přirozené 
obnovy“. 

Akceptováno. Ve smyslu i dalších připomínek 
k § 11a upraveny podmínky příspěvku tak, aby 
jej bylo možné poskytovat i na zřizování 
oplocenek za účelem podpory přirozené 
obnovy. Příspěvek bude poskytován až v době 
dosažení stanovených parametrů přirozené 
obnovy či obnovy ze síje po zřízení oplocenky. 
Stanovenými parametry se rozumí dosažení 
počtu a parametrů semenáčků a dosažení 
podílu MZD alespoň 30 %. Do § 11a doplněn 
jako příloha na vyžádání zákres oplocenky do 
lesnické mapy. 

Rozpor byl odstraněn. 
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3) Doplnit v § 11a odst. 1 písm. f): „jsou 
dodrženy parametry jedinců vysazovaného 
sadebního materiálu, nebo z přirozeného 
zmlazení stanovené jiným právním předpisem“ 
(doplnit odkaz na přílohy č. 2 až 6 k vyhlášce č. 
29/2004 Sb.). 

4) Doplnit v § 11a odst. 1 písm. g): „u 
výsadeb byl použit stanovištně a geneticky 
vhodný a výsadby schopný sadební materiál 
podle jiného právního předpisu“ (doplnit odkaz 
na vyhlášku č. 139/2004 Sb.). 

5) Doplnit v § 11a odst. 1 písm. h): „na 
obnovované ploše je alespoň minimální počet 
jedinců na 1 hektar stanovený jiným právním 
předpisem“ (doplnit odkaz na vyhlášku č. 
139/2004 Sb.).  

6) Úprava odst. 2: „Splněním předmětu 
finančního příspěvku se rozumí dokončení nové 
oplocenky a současně realizace výsadby, nebo 
přirozené obnovy lesa. Rozhodným datem 
splnění předmětu finančního příspěvku je 
skutečnost, která nastala později.“ 

Změna ustanovení umožní výstavbu nové 
oplocenky za účelem následné přirozené obnovy 
a možnost zažádat o příspěvek např. za 2-3 
roky, až bude přirozená obnova vykazovat 
parametry výsadby schopného sadebního 
materiálu. Domníváme se, že přirozená obnova 
by rozhodně neměla být opomíjena na úkor 
umělé, a proto by mělo být umožněno žádat na 
oplocenku i v tomto případě. Zároveň je u 
přirozené obnovy ponechána co  nejširší 
možnost použití oplocenky od oplocení časti 
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porostu za účelem přirozené obnovy až po 
oplocení již viditelného přirozeného zmlazení. 
Délka doby od realizace oplocení do splnění 
předmětu příspěvku (a možnosti požádat o 
finanční příspěvek) se samozřejmě může 
pohybovat v řádech let, kdy bude muset nést 
vlastník všechny náklady, ale volba, v jaké fázi 
obnovy porostu zrealizuje oplocenku je 
ponechána na vlastníkovi. Možnost realizovat 
oplocení před vznikem přirozené obnovy umožní 
vlastníkovi eliminovat přímé náklady na umělou 
sadbu minimálně na části kalamitních ploch, kde 
je významný potenciál přirozené obnovy. 

7) Vložit nový odstavec: 

„K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na 
zřizování nových oplocenek se na vyžádání 
poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu 
přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem 
oplocenek.“ 

Cílem navrhovaných změn je umožnit 
vlastníkům lesa komplexní spektrum 
naplánování realizace oplocenek, aby plně 
reflektovaly možnosti využití daného dotačního 
titulu jak při umělé, tak u přirozené obnovy. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. § 36 odst. 2 

Zmocnění pro Ministerstvo obrany je zde 
uvedeno chybně, viz § 2 odst. 1. S ohledem na 
znění předkládané novely by se mělo jednat o 
Ministerstvo životního prostředí, viz § 2 odst. 1 
písm. b). 

Akceptováno. Formulace novelizačního bodu 
upravena ve smyslu připomínky. 

Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je zásadní. 

4. § 36 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 3 

S ohledem na skutečnost, že v části druhé 
nařízení vlády (§ 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 
3, § 35 odst. 4 a § 35b odst. 4) byly zrušeny 
termíny pro podávání žádostí a bylo nastaveno 
průběžné podávání žádostí v průběhu 
kalendářního roku, tak požadujeme obdobné 
nastavení v části třetí. Tím, že byl zrušen tzv. 
dotační rok („1. 7. – 30. 6.) a žadatelé mohou 
podat žádost kdykoliv v průběhu roku, tak 
bychom konzistentní přístup očekávali rovněž u 
části třetí (§ 36 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 
3). 

Cílem navrhovaných změn je sjednotit 
diferencovaný přístup v části druhé a třetí, což 
současně technicky zjednoduší administraci 
žádostí všech dotačních titulů z nařízení vlády.   

Navrhujeme níže uvedené znění: 

a) § 36 odst. 2 

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků 
uvedených v této hlavě doručí žadatel 
příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu 
zemědělství nebo Ministerstvu obrany 
(Ministerstvu životního prostředí) podle § 2 odst. 
1 po splnění předmětu finančního příspěvku 
nejpozději však do konce kalendářního roku, ve 
kterém byl předmět finančního příspěvku splněn.  

b) § 43 odst. 3 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
chov a výcvik národních plemen loveckých psů 

Neakceptováno. Pro dosažení efektivního 
počtu a objemu žádostí o myslivecké 
příspěvky byl na základě požadavků krajských 
úřadů zaveden při minulých novelách nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. požadavek na podávání 
jedné žádosti za honitbu jednou za 
příspěvkové období (tomuto stavu odpovídá i 
nová směrnice o postupu krajských úřadů při 
poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lese a na vybrané myslivecké 
činnosti).  S tímto návrhem krajů se v minulosti 
MZe ztotožnilo. Důvody pro požadovanou 
změnu nepovažuje MZe za natolik závažné, 
aby se musela zcela měnit organizace této 
agendy. Rozdíl v termínech pro žadatele o 
lesnické příspěvky a žadatele o myslivecké 
příspěvky nepovažuje MZe za problém, 
protože každý z uvedených druhů příspěvků 
má jiný okruh žadatelů.  

Rozpor byl odstraněn. 
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žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu, 
Ministerstvu zemědělství nebo Ministerstvu 
životního prostředí podle § 2 odst. 1 po splnění 
předmětu finančního příspěvku nejpozději však 
do konce kalendářního roku, ve kterém byl 
předmět finančního příspěvku splněn. 

c) § 44 odst. 3 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
chov a výcvik loveckých dravců žadatel doručí 
příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu 
zemědělství nebo Ministerstvu životního 
prostředí podle § 2 odst. 1 po splnění předmětu 
finančního příspěvku nejpozději však do konce 
kalendářního roku, ve kterém byl předmět 
finančního příspěvku splněn. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. § 41c odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme nové znění příslušného ustanovení: 

„b) výsadba plodonosných stromů a keřů mimo 
pozemky určené k plnění funkcí lesa.“ 

Cílem předkládané úpravy je umožnit žadatelům 
analogicky jako v § 41c odst. 1 písm. a) volit 
k výsadbám široké spektrum plodonosných 
druhů a ne pouze ze značně omezeného výčtu, 
který je obsahem současného znění. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Stávající výčet druhů 
rozšířen na rody (s doplněním některých 
dalších), aby pokrýval širší spektrum 
plodonosných druhů. 

Rozpor byl odstraněn. 

6. § 41d 

Předkládaná varianta absolutně nereflektuje 
dlouhodobě nastavené směřování příspěvků na 
vybrané myslivecké činnosti. Cílem dotačních 

Částečně akceptováno. Ve smyslu 
připomínky podpora modifikována na podporu 
pořízení chladicích zařízení a maximální výše 
příspěvku navýšena z 20 000 Kč na 40 000 
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titulů je přispívat na činnosti, na které může 
obecně požádat široké spektrum uživatelů 
honiteb. Předkládaný dotační titul by s ohledem 
na ekonomickou náročnost eliminoval 99,99 % 
všech potenciálních žadatelů. Bourárna 
s prodejním místem je zařízení, jehož finanční 
náklady se pohybují minimálně v jednotkách 
statisíců a navržený příspěvek do 25 % nákladů 
(maximální výše 20 000 Kč) nic neřeší a je 
absolutně neadekvátní.   

V odůvodnění k novelizačnímu bodu je mimo 
jiné uvedena snaha podpořit prodej zvěřiny, 
propagace myslivosti a zvýšení odlovu zvěře 
atd. V těchto věcech s předkladatelem 
souhlasíme, ale opatření by mělo směřovat na 
dostupnější nákup chladicích boxů na ulovenou 
zvěř. Podobnými zařízeními, která umožní 
uchovat zvěřinu před další manipulací 
v jakostním stavu, je vybaveno malé množství 
uživatelů honiteb, což mnohé myslivce limituje 
v loveckém úsilí, zvláště v období s vyššími 
teplotami. Pořízení chladicího boxu současně 
umožní mnohým uživatelům realizovat prodej 
zvěřiny koncovým spotřebitelům v lokálních 
podmínkách, samozřejmě v souladu se všemi 
platnými veterinárními předpisy. 

Navrhujeme přepracovat § 41d obdobně 
v níže uvedeném znění: 

§ 41d 

Finanční příspěvek na pořízení a instalaci 
chladicího boxu 

 (1) Předmětem finančního příspěvku je 
pořízení a instalace stacionárního, nebo 

Kč.   

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn.  
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mobilního chladicího boxu umožňujícího 
zavěšení minimálně tří kusů ulovené spárkaté 
zvěře. 

 (2) K žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku se přikládají 

a) čestné prohlášení žadatele o podporu v 
režimu de minimis, 

b) kopie faktur vztahujících se k pořízení a 
instalaci chladicího boxu, 

c) prohlášení uživatele honitby (pokud není 
vlastníkem pozemku), že vlastníkem dotčeného 
pozemku, kde bude instalován chladicí box, byl 
vydán předchozí souhlas s vybudováním a 
umístěním zařízení, na které je požadován 
finanční příspěvek, spolu s uvedením parcelního 
čísla pozemku a názvu katastrálního území, v 
němž se pozemek nachází, 

d) technická dokumentace chladicího boxu 
obsahující parcelní číslo pozemku, název 
katastrálního území, v němž se pozemek 
nachází,  

 (3) Příspěvek lze poskytnout, jestliže 
chladicí box není součástí schválených jatek 
nebo schváleného zařízení pro nakládání se 
zvěřinou. 

 (4) Finanční příspěvek se uživateli 
honitby poskytuje jedenkrát za 10 let. 

 (5) Finanční příspěvek je poskytován v 
režimu podpory de minimis21). 

 

Výši finančního příspěvku navrhujeme do 50 % 
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nákladů, maximálně do výše 20 000 Kč.  

Tato připomínka je zásadní. 

7. § 2 odst. 1 písm. a) a e) 

Navrhujeme sjednotit nekonzistentní 
terminologii, kdy v písm. a) se uvádějí „vojenské 
lesy“ a v písm. e) „pozemky určené pro obranu 
státu“. Doporučujeme v nařízení vlády použít 
buď termín „vojenské lesy“, nebo „pozemky 
(lesy) určené pro obranu státu“. 

Vysvětleno. Rozdílná terminologie vyplývá 
z rozdílného vymezení působnosti orgánů 
státní správy podle lesního zákona a podle 
zákona o myslivosti. S ohledem na zrušení 
definice vojenských lesů v § 19 odst. 3 lesního 
zákona při jeho poslední novelizaci doplněna 
na § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
definice vojenských lesů. 

8. Hlava II 

Pro navrhované úpravy některých příspěvků 
podle části druhé hlavy II nařízení vlády č. 
30/2014 Sb. (příspěvek na oplocenky, příspěvek 
na zajištění, příspěvek na následnou péči) je 
zásadním údajem rok výsadby porostu, který ale 
do příslušného formuláře žádosti není uváděn. 
Doporučujeme, aby formulář byl o tento údaj 
rozšířen, a zároveň aby byla technicky zajištěna 
kontrola, pro kterou má uvedený údaj sloužit. 

Akceptováno. Vzor formuláře v příloze č. 2 
doplněn ve smyslu připomínky. 

9. Hlava VII (§ 35) 

S ohledem na nové ustanovení § 49 odst. 3 
písm. r) lesního zákona (povinnost zpřístupnění 
dat LHP pro výkon dozorové činnosti ČIŽP) má 
být upravena příslušná hlava VII v části druhé 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (a rovněž dotčené 
formuláře) v tom smyslu, že nově nebudou data 
LHP po poskytnutí uvedeného příspěvku sloužit 
jen státní správě lesů, ale státní správě obecně. 

Akceptováno. § 35 (včetně nadpisu) a 
související vzory žádostí a ohlášení upraveny 
ve smyslu připomínky. 
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10. § 35b odst. 3 písm. d) 

Znění „poškozených lýkožrouty nebo václavkou 
smrkovou“ nahradit textem „poškozených 
lýkožrouty nebo václavkou smrkovou nebo 
suchem“.  

Důvodem jsou podněty od vlastníků, kdy mladé 
porosty do 40 let věku odumírají v důsledku 
dlouhodobých problémů se suchem. Jejich 
odstranění je finančně nákladné a 
z hospodářského hlediska se jedná o významně 
ztrátovou činnost. 

Akceptováno. Ustanovení § 35b odst. 3 písm. 
d) upraveno ve smyslu připomínky. 

11. § 38 odst. 3 písm. a) 

Úprava stávajícího znění „v lokalitách jejich 
přirozeného výskytu“ nově na „v lokalitách 
odpovídajících jejich přirozenému prostředí“. 

Z předkládaného znění vyplývá, že by technicky 
nebylo možné vypouštět zvěř do míst, kde již 
vymizela, ale změnami v biotopu by mohla 
nalézt potenciálně vhodný životní prostor. Cílem 
je umožnit žadatelům realizovat případné 
reintrodukční snahy. 

Akceptováno. Ustanovení § 38 odst. 3 písm. 
a) a obdobně i odst. 1 písm. a) a b) upravena 
ve smyslu připomínky. 

 

12. § 39 odst. 3 písm. b) 

Navrhujeme písm. b) zcela zrušit. Z hlediska 
aplikační praxe je tento bod nadbytečný a 
v podstatě nerealizovatelný, přestože se jedná o 
oborní chovy. 

Akceptováno. Ustanovení § 38 odst. 3 písm. 
b) zrušeno. 

Jihočeský kraj 

 

1. K § 6 odst. 2: doplnit za písmeno a) 
písmeno b) ve znění „jsou dodrženy parametry 
jedinců stanovené jiným právním předpisem9) ,“. 

Akceptováno. § 6 odst. 2 doplněn o 
navrhované ustanovení. 

Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBPK9E52N)



41 

 

V odst. 2 přejmenovat následující písmena na c), 
d). 

9) Přílohy č. 2 až 6 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

Doplnění tohoto ustanovení zpřesní posuzování 
poskytnutí tohoto finančního příspěvku a 
sjednotí jeho posuzování s finančním 
příspěvkem na přirozenou obnovu. 
V současnosti jsou oba tyto příspěvky v tabulce 
sazeb posuzovány společně.   

Tato připomínka je zásadní. 

2. K § 11a: 

odst. 1 písm. c): nahradit následujícím textem 
„zřízením oplocenky byl v rámci obnovy lesa 
ochráněn následný lesní porost vzniklý z umělé 
nebo přirozené obnovy s plošným zastoupením 
melioračních a zpevňujících dřevin alespoň 30 
%,“ 

Jde o upřesnění jaký lesní porost má být 
ochráněn oplocenkou. 

odst. 1 písm. d): nahradit následujícím textem 
„oplocenka byla zřízena v roce výsadby nebo v 
prvním bezprostředně následujícím kalendářním 
roce, popřípadě výsadba byla provedena v roce 
zřízení oplocenky nebo v prvním bezprostředně 
následujícím kalendářním roce a“ 

Změna zahrnuje možnost zřídit oplocenku ještě 
před zalesněním s výsadbou v následujícím 

Akceptováno. Ve smyslu i dalších připomínek 
k § 11a upraveny podmínky příspěvku tak, aby 
jej bylo možné poskytovat i na zřizování 
oplocenek za účelem podpory přirozené 
obnovy. Příspěvek bude poskytován až v době 
dosažení stanovených parametrů přirozené 
obnovy či obnovy ze síje po zřízení oplocenky. 
Stanovenými parametry se rozumí dosažení 
počtu a parametrů semenáčků a dosažení 
podílu MZD alespoň 30 %. Do § 11a doplněn 
jako příloha na vyžádání zákres oplocenky do 
lesnické mapy. 

Rozpor byl odstraněn. 
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roce. Týká se pouze umělé obnovy. 

Doplnit odst. 1 písm. e) „jsou dodrženy 
parametry dle § 5, odst. 2 nebo § 6, odst. 2 nebo 
§ 7, odst. 2.“ 

odst. 2: nové znění: „Splněním předmětu 
finančního příspěvku se rozumí dokončení nové 
oplocenky a současně realizace výsadby nebo 
přirozené obnovy lesa. Rozhodným datem 
splnění předmětu finančního příspěvku je ta 
skutečnost, která nastala později.“ 

Tato úprava umožní žadatelům použití 
oplocenek nejenom při umělé obnově, ale také 
při přirozené obnově. Zároveň je u přirozené 
obnovy ponechána co nejširší možnost použití 
oplocenky od oplocení časti porostu za účelem 
přirozené obnovy v této části porostu až po 
oplocení již viditelného přirozeného zmlazení. 
Délka doby od realizace oplocení do splnění 
předmětu příspěvku (a možnosti požádat o 
finanční příspěvek) se samozřejmě může 
pohybovat v řádech let, kdy bude muset nést 
vlastník všechny náklady, ale volba, v jaké fázi 
obnovy porostu zrealizuje oplocenku je 
ponechána na vlastníkovi. 

Zahájení prací z důvodů dodržení ustanovení dle 
§ 2 NV 30/2014 Sb. bude upraveno v metodice 
obdobně jako u zajištění nebo přirozené obnovy.  

Vložit odst. 3 ve znění: „K žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku na zřizování nových 
oplocenek se na vyžádání poskytovatele nebo 
příslušného krajského úřadu přikládá lesnická 
mapa s grafickým zákresem oplocenek.“ 
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Tato připomínka je zásadní. 

3. Upravit tabulkovou přílohu č. 2 ve 
VZORU ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ 
FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU 
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ (Příloha č. 2 
k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).  

Přidat do tabulky sloupec rok výsadby porostu. 

Údaj je používaný v § 11a a §11b a nyní není ve 
formuláři této žádosti zohledněn. 

Akceptováno. Vzor formuláře v příloze č. 2 
doplněn ve smyslu připomínky. 

Plzeňský kraj 

 

 

1. Ke znění ust. § 11 odst. 4 písmeno b) 

Navrhujeme: Finanční příspěvek se poskytuje 
každoročně počínaje rokem výsadby po dobu 
nejvýše 5 let. 

Odůvodnění: Stanoví se tak max. doba, po 
kterou je možné finanční příspěvek čerpat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Návrh § 11 upraven ve smyslu 
připomínky: „Finanční příspěvek se poskytuje 
každoročně počínaje rokem výsadby do doby 
zajištění lesního porostu, nejvýše však po 
dobu  5 let.“. 

Rozpor byl odstraněn. 

2. Ke znění ust. § 11a části druhé, hlavy 
druhé 

Navrhujeme: doplnit i zřízení oplocenky 
v případě očekávané nebo již realizované 
přirozené obnovy. 

Odůvodnění: Návrh novely ochranu přirozeného 
zmlazení oplocenkou zcela opomíjí. Ochrana 
očekávané přirozené obnovy je klíčová pro její 
vznik. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Ve smyslu i dalších připomínek 
k § 11a upraveny podmínky příspěvku tak, aby 
jej bylo možné poskytovat i na zřizování 
oplocenek za účelem podpory přirozené 
obnovy. Příspěvek bude poskytován až v době 
dosažení stanovených parametrů přirozené 
obnovy či obnovy ze síje po zřízení oplocenky. 
Stanovenými parametry se rozumí dosažení 
počtu a parametrů semenáčků a dosažení 
podílu MZD alespoň 30 %. Do § 11a doplněn 
jako příloha na vyžádání zákres oplocenky do 
lesnické mapy. 
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Rozpor byl odstraněn. 

3. Ke znění ust. § 41d části třetí, hlavy 
první 

Navrhujeme: toto ustanovení zcela zrušit 

Odůvodnění: Navrhovaná výše finančního 
příspěvku na vybudování bouráren zvěřiny s 
přímým prodejem zákazníkům je v kontextu 
předpokládaných celkových nákladů 
zanedbatelná. V důsledku toho lze předpokládat 
minimální zájem uživatelů honiteb o tento 
příspěvek, neboť příspěvek není dostatečně 
motivační. Zavedení příspěvku tudíž nepovede k 
naplňování cílů podpory. Ve světle uvedeného je 
navíc administrace v režimu de minimis 
neúměrně složitá. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  Ve smyslu připomínek ostatních 
připomínkových míst podpora modifikována na 
podporu pořízení chladicích zařízení a 
maximální výše příspěvku navýšena z 20 000 
Kč na 40 000 Kč.Po vysvětlení byl rozpor 
odstraněn. 

4. Připomínka k větší podpoře 
lesnických adaptačních opatření na změnu 
klimatu 

Navrhujeme: Připravit podporu nepasečných 
forem hospodaření; podporu na plnění 
mimoprodukčních  - celospolečenských funkcí 
lesa) platbou na hektar lesa. 

Odůvodnění: Novela NV nereflektuje 
celospolečenské funkce, které lesy pro 
společnost plní. Podporované činnosti v novele 
NV sice vedou ke vzniku nového lesa v souladu 
s lesním zákonem, další tzv. celospolečenské 
funkce lesa (ekosystémové služby lesa) mají 
charakter veřejně prospěšných služeb, jejichž 
dopad na společnost je pozitivní a jejichž užitky 

Vysvětleno. Účelem novely je upravit pravidla 
stávajících finančních příspěvků s ohledem na 
dopady kůrovcové kalamity. Podpora 
nepasečných forem hospodaření v budoucnu 
může navázat až na připravovanou legislativu 
potřebnou pro rozlišení hospodářských 
způsobů a forem. 
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společnost spotřebovává, přičemž se na nich 
nákladově nijak nepodílí a nejsou poskytovateli 
služeb (vlastníkovi lesa) hrazeny. Stát má zájem 
na trvalém a vyrovnaném využívání lesa jako 
obnovitelného přírodního zdroje a využívání 
veřejně prospěšných funkcí lesa ve veřejném 
zájmu. 

Novela NV je svým nastavením uzpůsobena 
především pro formu pasečného hospodaření. 
Významně ale nepodporuje ostatní nepasečné 
formy hospodaření. Odpovědí na měnící se 
růstové prostředí přisuzované předpokládané 
změně klimatu by měla být lesnická adaptační 
opatření, jejichž obecným cílem je les druhově, 
věkově a prostorově diferencovaný s převažující 
maloplošnou texturou a přednostní uplatňování 
nepasečných hospodářských způsobů. Novela  
NV sice svým nastavením částečně podporuje 
některé činnosti i při uplatňování nepasečných 
forem hospodaření, jedná se ale pro žadatele o 
velmi neefektivní a náročný způsob získávání 
podpory z důvodu velké rozdrobenosti a 
různorodosti jednotlivých prvků v lese. Celkový 
objem získaných FP je objektivně velmi malý.  

5. Ke znění ust. § 11b části druhé, hlavy 
druhé  

Navrhujeme: zvážit zkrácení doby na péči o 
výsadbu na 4 roky (např. jen ochrana proti zvěři) 
a zavést finanční podporu na zajištění kultur tak, 
aby celková částka za zajištěnou kulturu 
dosahovala v součtu za 4 roky péče o kulturu a 
na zajištění částky 60 000 Kč (v novele 
navrhovaných), přičemž zajištění podpořit min. 

Vysvětleno.  Dosažení fáze zajištění lesního 
porostu je výsledkem víceleté pěstební péče o 
lesní porost, která nese každoroční náklad 
jdoucí na vrub hospodářského výsledku 
vlastníka lesa. U dostatečně velkých majetků, 
kde je zajištěna věková normalita a dále za 
běžné situace (mimo období kalamit, které 
mají často dopad na trh s dřívím) je tato péče 
průběžně financována výnosy z prodeje dříví. 
Za současné kůrovcové kalamity dochází u 
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40% této částky 

Odůvodnění: Návrh NV reaguje na ztíženou 
situaci vlastníka lesa, kdy, jak je zmíněno 
v důvodové zprávě, následnou péči o výsadbu 
realizuje vlastník z vlastních prostředků 
získaných především z prodeje dříví, přičemž 
vzhledem k současné situaci na trhu s dřívím 
pokrývá tržní cena jen náklady na těžbu a 
dopravu dříví a vlastník nemůže zajistit 
financování na pěstební péči o výsadby. Vlastník 
tak na základě tohoto návrhu získá finančních 
příspěvek na péči o výsadby, není ale vůbec 
motivován k dosažení stavu zajištění těchto 
výsadeb. Nemusí se mu totiž ani po 5 letech 
čerpání finančních příspěvků na ochranu 
výsadby proti buřeni a proti zvěři povést výsadbu 
zajistit. Navíc dle zkušenosti při administraci 
žádostí a provádění terénních kontrol bude 
provádět tyto práce co možná nejdéle, tedy 
celých 5 let, byť praktický význam a dosah 
těchto prací nemusí mít vzhledem k záměru této 
finanční podpory požadovaný efekt. Podle 
stávajícího opatření obecné povahy je doba 
zajištění prodloužena na 10 let. Cílem finanční 
podpory by ale také měla být finanční motivace k 
dosažení stavu zajištění co možná nejdříve, 
neboť zajištěný lesní porost dává předpoklad 
zajištění charakteru a existence lesa do 
budoucna bez dalších energeticky a finančně 
náročných vstupů vlastníka. V odůvodnění 
předkladatel píše, že „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 

dostatečně velkých majetků v tomto ohledu k 
závažným výkyvům na příjmové stránce 
lesních podniků, které mohou vést v oblasti 
pěstební činnosti k omezování pěstební péče 
o výsadby jen na nezbytné minimum dané 
ekonomickými možnostmi vlastníka lesa. Tím 
je rovněž ohroženo co nejrychlejší dosažení 
stavu zajištění lesního porostu, i kdyby 
stávající příspěvek na zajištění lesního porostu 
byl zachován. U drobných vlastníků lesa, kde 
není zajištěna věková normalita majetku, a kde 
dochází k nahodilé těžbě větší části majetku, 
případně celé části majetku, není bez 
každoroční podpory péče o založené porosty 
možné dosáhnout stavu zajištění (pomineme-li 
předfinancování péče o založené kultury do 
doby získání příspěvku v době zajištění 
porostů samotnými vlastníky lesa). Proto MZe 
přistoupilo k nahrazení stávajícího příspěvku 
za dosažení stavu zajištění porostu u nových 
výsadeb příspěvkem na průběžnou péči, 
kterou MZe vnímá pro rychlou obnovu lesního 
prostředí za klíčovou. V potřebné míře podpoří 
pěstební činnost zejména u těch vlastníků 
lesa, kteří při kůrovcové kalamitě přišli o lesní 
porosty ve velmi krátké době a následnou 
obnovu i pěstební péči o výsadby budou 
provádět „nárazově“ (nikoliv postupně 
rozloženou do víceletého období); pro tyto 
lesní majetky je období obnovy lesa po 
kalamitě víceletým obdobím bez příjmů z 
prodeje dříví a pouze s náklady na výsadbu a 
následnou péči. Bez navrhovaného finančního 
příspěvku u nich hrozí nežádoucí omezení 
pěstební péče s dopadem na rychlost 
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holinách a o zachování plnění mimoprodukčních 
funkcí lesů, které lesní hospodářství poskytuje 
společnosti zdarma“. Teprve od fáze zajištění je 
ale les schopen plnit své mimoprodukční funkce, 
po kterých je zejména v současné době ve 
společnosti poptávka. 

Je třeba zmínit i to, že tato finanční podpora je 
motivací pro holosečný způsob hospodaření a 
v porovnání s finančními podporami na dosažení 
zajištěné kultury z přirozené obnovy je pro 
vlastníka výhodnější. 

dosažení fáze zajištění. To za současné 
situace vnímá MZe jako příliš závažné, než 
aby bylo možné setrvat u principů dotační 
politiky platných za normální situace. 

S určitými úpravami parametrů je možné o 
kompromisním návrhu možno uvažovat pro 
úpravy dotačních programů v době po 
odeznění kůrovcové kalamity. 

6. Ke znění ust. § 35b části druhé, hlavy 
deváté  

Navrhujeme: zvážit zrušení finanční podpory na 
včasnou a účinnou asanaci 

Odůvodnění: Vzhledem k nastavení podmínek 
čerpání finančního příspěvku tohoto ustanovení 
je provedení prací, tedy včasná a účinná 
asanace, zcela nekontrolovatelné ze strany 
krajských úřadů. Výše sazeb za včasnou a 
účinnou asanaci není motivačním faktorem 
k provedení prací, které by jinak vlastník 
neprováděl. Ušetřenými finančními prostředky je 
pak možné více podpořit vyšší sazby za obnovu 
lesa, zajištění. 

Neakceptováno. Podporu asanačních 
opatření vnímá MZe jako jednu z klíčových 
opatření pro potlačení kůrovcové kalamity. 
Protože se jedná o opatření nákladná, bez 
podpory je vlastníci lesů za současných 
tržních cen dříví (nepokrývajících ani náklady 
na těžbu a dopravu dříví) nemohou realizovat. 

7. Ke znění ust. § 9 části druhé, hlavy 
druhé 

Navrhujeme: zvážit zvýšení sazby za zajištění 
lesních porostů dřevin melioračních a 
zpevňujících vzniklých z přirozené obnovy 

Odůvodnění: Mezi DZC patří dnes prakticky již 

Vysvětleno. Navýšení podpory přirozené 
obnovy MZD zajištěno navrhovaným zvýšením 
sazby příspěvku na přirozenou obnovu 
z 18 tis. Kč/ha na 25 tis. Kč/ha, který je 
v okamžiku zajištění porostu z přirozené 
obnovy dále podpořen příspěvkem na zajištění 
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jen SM a BO, tedy dřeviny, na jejichž podílu 
v lesích má zájem jen vlastník. Min. podíl MZD je 
však vlastníkovi stanoven lesním zákonem a 
jeho prováděcími předpisy. Zatímco novelou NV 
se finanční příspěvek na zajištění dřevin DZC a 
DZP de facto zvyšuje z částky 8 000 Kč/ha na 
20 000 Kč/ha, u MZD se tato částka nemění.  

porostu. 

8. Duplicita čerpání FP 

Navrhujeme: informační systém pro 
zpracovávání žádostí změnit tak, aby 
upozorňoval na duplicitní požadavky žadatele. 

Odůvodnění: informační systém v současné 
době neupozorňuje na případné duplicitní 
požadavky na stejný předmět finančního 
příspěvku. 

Vysvětleno. Požadovanou úpravu MZe 
eviduje mezi požadavky na rozvoj 
informačního systému. Požadavek není možné 
realizovat úpravou nařízení vlády č. 30/2014 
Sb. 

Karlovarský kraj 

 

 

1. k § 11a – doplnění tohoto ustanovení o 
bod 4. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad by měl mít možnost v případě 
kolize s jiným dotačním programem (Program 
rozvoje venkova, krajský dotační titul, OPŽP 
atd.) kontroly duplicity s jiným dotačním 
programem, případně při kontrole samotného 
předmětu příspěvku (nové oplocenky a jejich 
parametrů). 

Návrh nového znění: 

(4) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 
se na vyžádání poskytovatele nebo krajského 
úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým 
zákresem nových oplocenek. 

Akceptováno.  Do § 11a doplněn jako příloha 
na vyžádání zákres oplocenky do lesnické 
mapy. 
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2. k příloze č. 1 - I. sazby finančního 
příspěvku na ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření 
v lese – návrh na změnu sazby. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zvýšení sazby z dosavadních 80 
Kč/m3 na částku 150 Kč/m3. Cílem je podpora a 
navýšení soustřeďování dříví koněm hlavně 
v nepřístupných a velmi svažitých pozemcích, 
kdy např. strojová lanovka je placena stejně jako 
kůň. V rámci postupu kůrovcové kalamity na 
hraniční hory hrozí, že na nepřístupných 
lokalitách nebude kalamita zpracovávána. 

Návrh nového znění: 

řádek 2 - Soustřeďování dříví koněm v lese – 
sazba příspěvku 80 150 

Vysvětleno. Současná sazba příspěvku je na 
maximu podle aktuálního dotačního rámce. 

3. k příloze č. 1 - II. Sazby finančního 
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku – návrh na 
změnu sazby. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zvýšení sazby za umělou obnovu 
sadbou první (meliorační a zpevňující dřeviny) 
z 12 Kč/sazenici na 15 Kč/sazenici. V důsledku 
nedostatku sadebního materiálu a jeho tržní 
ceny z důvodů kůrovcové kalamity. 

Návrh nového znění: 

řádek 2 - Umělá obnova sadbou první - dřeviny 
meliorační a zpevňující – sazba 12 15 
Kč/sazenici 

Vysvětleno. Současná sazba příspěvku je na 
maximu podle aktuálního dotačního rámce. 
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4. k příloze č. 1 - VI. Sazby finančních 
příspěvků poskytovaných uživatelům 
honiteb 

Odůvodnění: 

V návrhu změn v příloze č. 1 - VI. Sazby 
finančních příspěvků poskytovaných uživatelům 
honiteb chybí sazby na nově navrhované 
příspěvky podle § 40 písm. 1 bod a) a b) – 
pořízení a instalace nebo výroba a instalace 
hnízdních podložek nebo budek pro dravce a 
pořízení a rozmístění nebo výroba a rozmístění 
loveckých stanovišť pro dravce na zemědělské 
půdě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Sazby uvedeného příspěvku jsou 
zaváděny s odloženou účinností, proto jsou 
uvedeny v samostatném novelizačním bodu č. 
65 obsahujícím pouze doplněnou tabulku 
sazeb DT G. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

Ústecký kraj Bez připomínek.  

Liberecký kraj 

 

1. § 2 odst. 1 písm. b) vs § 36 odst. 2  

Texty těchto ustanovení nejsou v souladu v tom, 
že MŽP je jako podací místo uvedeno pouze v § 
2 odst. 1 písm. b) 

Akceptováno. Navrhovaná úprava § 36 odst. 
2 (a dalších souvisejících) uvedena do souladu 
s ustanovením § 2. 

2. § 2 odst. 2 ) 

Liberecký kraj je názoru, že hranice 1000 Kč 
jako minimální výše dotace je nepřiměřeně 
nízká. Poměr motivačního účinku a 
administrativní náročnosti je tak u mnoha 
žádostí nepříznivý. 

Neakceptováno. Ačkoliv žádosti mezi 1 tis. Kč 
a 2 tis. Kč tvoří jen malou část z celkového 
počtu (v roce 2019 to bylo 130 žádosti 
z celkových 10 tis. žádostí), jejich vyloučení 
díky navýšení dolní hranice objem žádosti by 
zasáhlo především drobné vlastníky lesů. S 
ohledem na postupující kůrovcovou kalamitu 
není v tuto chvíli žádoucí vyřadit z podpory 
drobné vlastníky lesa v případě, že žádají na 
asanaci byť malého množství dřevní hmoty, 
případně o zalesnění či péči o založené 
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porosty na menší výměře 

3. § 2 odst. 8  

Liberecký kraj je názoru, že elektronizace 
ohlášení bude mírně časově náročnější než 
dosavadní praxe, a to pro žadatele i 
administrátora. Tuto připomínku uplatňujeme s 
respektem toho, že nám není známa případně 
plánovaná funkcionalita softwaru, která by mohla 
přinést přidanou hodnotu. 

Vysvětleno. Navrhovaná administrace 
ohlášení i žádostí s elektronickým poskytnutím 
dat pomůže díky funkcionalitám SW předejít 
častým chybám žadatelů vedoucím k zamítnutí 
žádostí (podání žádosti bez předchozího 
ohlášení, požadavek na příspěvek za činnosti 
provedené před doručením ohlášení). 

4. § 3 odst. 2 

Změna vyloučeného příjemce ze státu na státní 
podnik se nově může dotknout i Správ NP, které 
by mohly např. být příjemci příspěvků dle hlavy 
I.  Z odůvodnění nevyplývá, že by toto bylo 
úmyslem. Může se jednat o chybu. 

Vysvětleno.  Důvodem pro navrhovanou 
úpravu je vyloučení pouze státních podniků.  Z 
pohledu MZe je žádoucí, aby ostatní 
uvažované subjekty hospodařící ve státních 
lesích (školní lesní podniky, státní příspěvkové 
organizace) byly příjemci podpory. 

5. § 4 odst. 1 písm. b)  

Formulace příjemce logicky vede k výkladu, že 
vyloučen je pouze žadatel, který je současně 
státní podnik a přitom hospodaří na pozemcích v 
NP či OPNP. Libereckému kraji není známo, zda 
tato situace vůbec může nastat a jaký je přesný 
účel této formulace (chybí vysvětlení v 
odůvodnění).  Pokud je účelem i vyloučení 
žadatelů v NP a OPNP obecně, měla by být 
jednoznačnější. Např. nahrazení spojky a 
spojkou nebo či lépe celkovým přeformulováním. 

Vysvětleno. Obě podmínky jsou vztaženy 
k ostatním lesům (všem lesům mimo lesy 
vojenské). Pro tyto ostatní lesy musí platit, že 
žadatelem není státní podnik a zároveň se 
nejedná o les na území národních parků a 
jejich ochranných pásem (kvůli vymezení 
gesce MZe, MO a MŽP). U ostatních lesů je 
tak způsobilý žadatel, který není státním 
podnikem a nemá lesy na území národních 
parků a jejich ochranných pásem, což kromě 
navrhované změny (vyloučení státních 
podniků místo vyloučení státních lesů) 
odpovídá původnímu ustanovení.  

6. Nový dotační titul dle § 11b a ukončení 
podpory zajištění § 9.  

Vysvětleno. S ohledem na víceletý nepříznivý 
vývoj v možnostech samofinancování odvětví 
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Podpora dílčích úkonů směřujících k zajištění již 
byla v minulosti prováděna a pro vysokou 
administrativní náročnost došlo k paušální 
podpoře zajištění. Považujeme stávající stav za 
vyhovující případně s možností dalšího navýšení 
paušální podpory zajištění. Podpora dílčích 
kroků péče o kultury a související zvýšení 
administrativní náročnosti může být přijatelné, 
pouze pokud je reálné podstatné navýšení 
objemu podpory. Pokud je cílem zejména 
podpora cash flow příjemců, považujeme za 
efektivnější silnější pokrytí příspěvků na 
zmírnění následků kůrovcové kalamity než měnit 
stávající zaběhlý systém. 

Tato připomínka je zásadní. 

lesního hospodářství nevyhovuje stávající 
příspěvek na zajištění lesních porostů 
z časového hlediska (je vyplácen s velkým 
časovým odstupem). Druhý stávající přístup 
k podpoře péče o výsadbu (podpora 
jednotlivých dílčích činností v průběhu roku) 
není vyhovující s ohledem na velkou 
administrativní zátěž žadatelů i poskytovatele. 
Předložený návrh je kompromisem, při němž 
každoroční platba zajistí průběžnou podporu 
péče o výsadby a zároveň jeho administrativní 
náročnost je s ohledem na personální kapacity 
přijatelná (je vyvážena rozšířením 
elektronického zpracování na všechna 
ohlášení a všechny žádosti, které musí 
v současnosti krajský úřad do informačního 
systému zanášet manuálně). 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

7. § 4 odst. 2 písm. i) + § 11b  

Nelze provádět účinnou kontrolu. Pokud bude 
žádost podávána až po podzimních nátěrech 
nelze zpětně zkontrolovat provedení ožínání. 
Liberecký kraj zásadně nesouhlasí se 
zaváděním dotačních titulů, kde nelze provádět 
účinnou kontrolu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  MZe nesouhlasí s tím, že není 
možné v terénu kontrolovat provedení vyžínání 
s přijatelným časovým odstupem (po 
provedení podzimních nátěrů). V případě, že 
budou v té době kontrolou zjištěno, že porosty 
jsou zabuřeněné, nebude splněna podmínka: 
„v průběhu příslušného kalendářního roku byla 
v potřebném rozsahu zajištěna ochrana 
výsadby alespoň proti buřeni a v případě 
neoplocené výsadby i proti okusu zvěří“. 
Navíc, u lesních podniků je provedení ochrany 
proti buřeni a proti zvěři možné také podpůrně 
ověřit na základě výrobní evidence / doložení 
faktur o provedených výkonech. U ostatních 
žadatelů je možné ověřit kontrolou na místě, 
zda v důsledku zanedbání ochrany není 
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výsadba utlačována starší buření a zda v 
důsledku neprovedené aplikace repelentu není 
poškozena okusem. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

8. § 35b odst. 5 písm. b)  

Navrhovanou úpravou dojde k eliminaci 
možnosti kontroly. Liberecký kraj navrhuje 
ponechat původní znění. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Provedení předmětu příspěvku je 
obdobně jako u příspěvku na šetrné 
technologie možné ověřit na základě dokladů 
o nákupu materiálu či služby, či o příslušných 
výkonech vlastních zaměstnanců. Již podle 
stávajícího znění jsou žadatele na výzvu 
kontrolního orgánu povinni tyto doklady 
předložit. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

Královehradecký kraj 

 

 

1. U všech Částí nařízení není uvedeno, za 
jakých podmínek lze žádost zamítnout. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. Do úvodní části nařízení vlády 
doplněno ustanovení o neposkytnutí příspěvku 
v případě nesplnění příslušných ustanovení 
nařízení vlády. 

Rozpor byl odstraněn. 

2. K § 4 se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), 
která znějí: 

h)  zřizování nových oplocenek, nebo 

i) následná péče o výsadbu lesního porostu. 

Odůvodnění:  

V písmenu h) ukončit čárkou - jedná se o 
rozdílné dotační tituly a bude to sjednoceno 
s ostatními písmeny. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. V souladu s čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády se při více 
možnostech vyjádřených v pododstavcích 
klade mezi poslední dvě možnosti spojka 
„nebo“, před níž se píše čárka. Legislativně 
technický význam spojky „nebo“ pak umožňuje 
žádat o oba příspěvky podle písm. h) a i) 
současně, ale stejně tak o každý z nich 
jednotlivě. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 
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3. K § 37 odst. 3 písm. i) – krajský úřad a k § 
38 odst. 3 písm. g) – krajský úřad  

Odůvodnění: 

U obou § ponechat původní znění, tedy krajské 
úřady - orgány státní správy myslivosti o 
žádostech o poskytnutí tohoto finančního 
příspěvku nerozhodují – viz § 36 odst. 2 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Podle § 59 odst. 1 písm. g) 
rozhodují krajské úřady o příspěvcích na 
vybrané myslivecké činnosti z pozice orgánů 
státní správy myslivosti. Ve zvláštních 
případech tuto působnost krajských úřadů 
vykonává MŽP či MZe. Z důvodu zahrnutí 
MŽP a MZe mezi podací místa pro žádosti o 
příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 
dochází k rozšíření uvedených ustanovení 
obecně na všechny příslušné orgány státní 
správy myslivosti. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

4. K § 41 odst. 2 písm. a) a b) – „zvěře 
ulovené v honitbě“ - ponechat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Odstraněno bude 
pouze slovo „ulovené“, aby příspěvek bylo 
možné poskytnout i na základě vyšetření trusu 
zvěře z honitby.  

Rozpor byl odstraněn. 

5. K § 41 odst. 3 písm. a) - „odebraných 
vzorků z ulovené zvěře v honitbě“ - ponechat 

Odůvodnění: 

U obou § ponechat původní znění, je konkrétní, 
že vzorky budou opravdu odebrány v dané 
honitbě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Odstraněna budou 
pouze slova „z ulovené zvěře“, aby příspěvek 
bylo možné poskytnout i na základě vyšetření 
trusu zvěře z honitby. 

Rozpor byl odstraněn. 

6. K § 41d, který zní „Finanční příspěvek na 
bourárnu zvěřiny s prodejním místem“ – zrušit 
celý  

Odůvodnění: 

Tento titul v tomto znění nemá pro myslivce 

Akceptováno. Ve smyslu připomínky podpora 
modifikována na podporu pořízení chladicích 
zařízení a maximální výše příspěvku navýšena 
z 20 000 Kč na 40 000 Kč. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 
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využití. Vhodnější podporou by bylo podporovat 
výstavbu chladících zařízení pro prvotní ošetření 
a uložení zvěře bezprostředně po ulovení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Pardubický kraj 

 

 

1. k § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 35 
odst. 4 a v § 35b odst. 4  

Doporučujeme po textu: „bezprostředně 
následujících po měsíci, ve kterém byl splněn 
předmět finančního příspěvku“, doplnit text: 
„vždy však nejpozději do 31. 12. běžného 
roku“. 

Odůvodnění: Doporučujeme formulovat lhůtu 
pro podávání žádostí tak, aby byla eliminována 
situace, kdy např. předmět finančního příspěvku 
byl splněn 30. 11. kalendářního roku. V takovém 
případě může být žádost podána do 3 měsíců, 
tedy do konce února, ale pro tuto žádost není 
splněna podmínka podání ohlášení. Nové 
ohlášení, platné na další rok (od 1. 1.), nemůže 
splnit podmínku podání ohlášení před započetím 
prací.  

Dalším možným řešením by bylo upravit platnost 
ohlášení nikoliv do konce kalendářního roku, ale 
např. do 31. 3. kalendářního roku. Zde by byla 
nutná úprava elektronického systému, který by 
provázal překryv platnosti ohlášení z jednoho 
období do druhého. 

Vysvětleno. Platnost ohlášení se posuzuje 
podle okamžiku splnění předmětu příspěvku, 
nikoliv podle okamžiku doručení žádosti. 
V novém kalendářním roce tak je možné ještě 
uplatnit žádosti z konce předchozího 
kalendářního roku (pokud existuje ohlášení pro 
uvedený předchozí rok), i pokud by pro nový 
kalendářní rok dosud nebylo ohlášení 
doručeno. 

Uvedenou časovou platnost ohlášení bude u 
ohlášení s elektronickým poskytnutím dat 
sledovat příslušný informační systém. 

2. k § 37 odst. 1 písm. a) 

navrhujeme vypustit  slova: 

„a které se nenachází v bezprostředně 

Vysvětleno. Uvedená podmínka nevylučuje 
umístění políček vedle zemědělských kultur, 
ale požaduje na políčku jiné plodiny, než jsou 
ve vedlejší zemědělské kultuře. Podmínkou je 
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navazujících zemědělských kulturách 
v honitbě“ 

Odůvodnění: Současná podmínka pro políčka 
„…které se nenachází v bezprostředně 
navazujících zemědělských kulturách v honitbě“ 
je nelogická, za současného stavu významně 
omezující a do budoucna nežádoucí. Políčka pro 
zvěř, která se nachází v bezprostřední blízkosti 
dalších zemědělských kultur, poskytují zvěři 
potřebnou pestrost potravní nabídky 
v zemědělské krajině, klid a kryt pro období 
hnízdění a kladení mláďat, potřebnou potravní 
nabídku i v době nouze a zejména mají význam 
pro omezení tlaku zvěře na lesní porosty. Tato 
skutečnost bude mít narůstající význam 
pro nadcházející období, kdy bude probíhat 
obnova lesních porostů po kůrovcové kalamitě. 
Naopak bude žádoucí omezit „lákání“ zvěře do 
bezprostřední blízkosti lesních pozemků, ke 
kterému může za současného stavu docházet.  

Tato připomínka je zásadní. 

sledováno zvýšení pestrosti potravní nabídky 
v dané lokalitě. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

3. k § 38 odst. 1 písm. b)  

Navrhujeme vložit a vhodně formulovat 
omezující podmínku pro vypouštění zajíců 
polních v honitbách tak, aby k vypouštění 
nedocházelo v lokalitách a poblíž lokalit, kde 
probíhá nebo lze důvodně předpokládat, že 
bude probíhat obnova lesních porostů po 
kůrovcové kalamitě.  

Odůvodnění: 

Taková podmínka je v souladu s metodickým 
pokynem MZe 48699/2019-MZE-16233 ze dne 

Neakceptováno.  Chápeme návrh na 
omezení vypouštění zajíců v honitbách, kde 
bude docházet k zalesňování kalamitních 
ploch, na kterých může zajíc působit značné 
škody na nově zasazených sazenicích 
případně mladých stromcích. Je ovšem spíše 
na posouzení uživatele honitby, aby se 
znalostí konkrétní situace posoudil, zda je 
vhodné v dané honitbě vypouštět zajíce a zda 
lze vyloučit škody na lesních porostech (to vše 
s vědomím, že se následně po vypuštění 
nesmí zajíc 5 let lovit). 
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20. 9. 2019 ke snižování početních stavů 
spárkaté zvěře a zajíců polních, zejména na 
lesních pozemcích. 

Tato připomínka je zásadní 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

4. k § 40 odst. 2 písm. b)  

Navrhujeme text „…že vlastníkem dotčeného 
honebního pozemku byl vydán předchozí 
souhlas s instalací hnízdních podložek nebo 
budek pro dravce, nebo s rozmístěním 
loveckých stanovišť pro dravce na jeho 
honebním pozemku…“  

nahradit  textem 

„..že vlastníkem dotčeného honebního 
pozemku byl vydán předchozí souhlas s 
instalací hnízdních podložek nebo budek pro 
dravce, nebo uživatelem honebních pozemků 
byl vydán předchozí souhlas s rozmístěním 
loveckých stanovišť pro dravce na jeho 
honebním pozemku…“ 

Odůvodnění: Taková změna je žádoucí 
v souladu s logickým faktem, že rozmístění 
loveckých stanovišť může jak v kladném, tak i 
negativním důsledku zasáhnout zejména do 
práv uživatelů zemědělských pozemků. Naopak 
souhlas vlastníka honebního pozemků může být 
v přímém rozporu se zájmy uživatele pozemku.  

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Souhlas subjektu 
hospodařícího na předmětném pozemku 
zajištěn úpravou formulace „… vlastníkem, 
nájemcem nebo pachtýřem dotčeného 
honebního pozemku …“. 

Rozpor byl odstraněn. 

5. k příloze č. 1   

V tabulkách chybí kolonky pro hnízdní 
podložky, budky pro dravce a  lovecká 

Vysvětleno. Uvedený příspěvek bude 
zaveden k 1. 9. 2020, proto je uveden 
v samostatné tabulce sazeb v rámci 
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stanoviště (berličky) pro dravce, včetně 
kolonek splnění předmětu finančního 
příspěvku, technické jednotky, počtu TJ, 
sazby finančního příspěvku, požadovaného 
příspěvku a poznámky. 

Odůvodnění: Uvedené změny v textové části 
nebyly promítnuty do příloh. 

Tato připomínka je zásadní. 

novelizačního bodu 65. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

Kraj Vysočina 

 

 

1. Připomínka k Čl. I bodu 19 a 20: 

Navrhujeme v § 4 následující znění odstavce 
7: 

„(7) Finanční příspěvky podle § 5 až 11b se 
neposkytují na činnosti, které byly 
financovány prostřednictvím na období 2014-
2020, nebo jiných veřejných zdrojů.“ 

Důvodem návrhu na doplnění je ta skutečnost, 
že finanční prostředky na tyto činnosti mohou 
být poskytovány nejen z Programu rozvoje 
venkova České republiky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Ve smyslu 
připomínek i dalších připomínkových míst bylo 
do úvodních ustanovení (v části první) nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. doplněno obecné 
ustanovení o neposkytnutí příspěvku 
v případě, že jeho předmět byl financován 
nebo schválen k financování z jiných veřejných 
zdrojů. 

Rozpor byl odstraněn. 

2. Připomínka k Čl. I bodu 31: 

Navrhujeme v § 35b odst. 3 ponechat 
původní znění písmena b): 

„b) včasná a účinná asanace vytěženého 
jehličnatého dříví jeho postřikem přípravkem 
proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem,“ 

Ponecháním podmínky přimíchávat barvivo 
zůstane zachována možnost vizuální kontroly 
provedení postřiku přípravkem proti 

Akceptováno. Příslušný novelizační bod 
vypuštěn. 

Rozpor byl odstraněn. 
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lýkožroutům. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. Připomínka k Čl. I bodu 54: 

Navrhujeme do formuláře v Příloze č. 2 
doplnit informaci, kdy byla provedena 
výsadba. 

Uvedené navrhujeme přidat v návaznosti na § 9 
odst. 2 písm. b) a nový § 11b odst. 4. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Vzor formuláře v příloze č. 2 
doplněn ve smyslu připomínky. 

Rozpor byl odstraněn. 

4. Připomínka k Čl. I bodu 54: 

Navrhujeme formuláře v Příloze č. 1, 2 a 3 k 
žádostem, kde odborný lesních hospodář v 
příslušných, žadatelem doplněných řádcích 
potvrzuje, že práce jsou provedeny kvalitně, 
upravit tak, aby byla tato příloha pro každého 
odborného lesního hospodáře vyplněna 
zvlášť.  

Odstraní se tím chybovost - duplicita či 
nedokryvy vypisovaných řádků vztažených 
k jednotlivým odborným lesním hospodářům. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Znásobení počtu příloh pro jeden 
druh příspěvku při navrhovaném sloučení 
příloh různých druhů příspěvků do jedné 
žádosti by způsobovalo více komplikací, než 
případné chyby ve vypisování řádků.  

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

Jihomoravský kraj 

 

 

 

1. 

Část první, § 2, odst. 8 návrhu nařízení: 

Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního 
příspěvku na hospodaření v lesích podle části 
druhé hlav I, II, III, VII a IX tohoto nařízení se 
podává na formuláři, jehož vzor je uveden v 
příloze č. 11 k tomuto nařízení. Údaje obsažené 

Neakceptováno. Aby výhradně elektronicky 
podávané ohlášení odpovídalo přípustným 
způsobům podání podle rozpočtových pravidel 
(přejímajících způsoby podání podle správního 
řádu, s vyloučením ústního podání do 
protokolu), museli by všichni žadatelé 
disponovat datovou schránkou nebo 
elektronickým podpisem, což zejména od 
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ve formuláři žadatel poskytne příslušnému 
krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem 
zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho 
internetových stránkách. 

Změnit znění textu takto:  

Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního 
příspěvku na hospodaření v lesích podle 
části druhé hlav I, II, III, VII a IX tohoto 
nařízení se podává pouze elektronicky 
způsobem zveřejněným Ministerstvem 
zemědělství na jeho internetových stránkách. 

S ohledem na současný i předpokládaný 
budoucí rozsah agendy finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích by veškerá navrhována 
opatření měla směřovat k maximálnímu snížení 
administrativní zátěže žadatelů a zefektivnění 
administrace žádostí ze strany krajských úřadů. 
Samotný institut „ohlašovací povinnosti žadatele“ 
je čistě formální záležitostí a může probíhat čistě 
v elektronickém prostředí. Pokud se k tvorbě 
Ohlášení i vlastních Žádostí bude používat MpŽ 
(v současné době užívaný u „kůrovcových 
kompenzací“) mohl by být celý model nastaven 
takto: žadatel si v MpŽ založí účet, vyplní 
Ohlášení s tím, že označí kraje do kterých budou 
následně směřovat jednotlivé žádosti; dotčené 
kraje  dávkově, v určeném intervalu převezmou 
Ohlášení z MpŽ do ISND a potvrdí motivační 
účinek Ohlášení; žadatel bude následně při 
pořizování vlastních žádostí v MpŽ limitován 
předchozím výběrem krajů (data LHO/LHP v DS 
SSL vázána na krajskou působnost) a datem 
podání Ohlášení (nepůjde zadat datum zahájení 
či ukončení prací, které by předcházelo datu 

drobných vlastníků lesa nelze kvůli podání 
jednoho ohlášení a jedné následné žádosti 
požadovat. MZe zvažuje požadovanou 
možnost jako dobrovolnou (i pro žádosti) 
v modulu pro žadatele zpřístupnit v budoucnu, 
ale k požadované účinnosti 1. 7. 2020 je 
provedení požadavku vzhledem k výše 
uvedenému technicky nereálné. 

Požadované kontrolní vazby jsou pro modul 
pro žadatele uvažovány k 1. 1. 2020, kdy 
budou elektronicky předávána data ke všem 
ohlášením určeným krajským úřadům. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 
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podání ohlášení).  

Tato připomínka je zásadní. 

2.  

Část druhá, hlava II, § 4, odst. 2 návrhu 
nařízení: 

Předmětem finančního příspěvku na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 
věku je 

a)  přirozená obnova, 

b)  umělá obnova síjí, 

c)  umělá obnova sadbou první, 

d)  umělá obnova sadbou opakovaná, 

e)  zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, 

f)  přeměna porostů s nevhodnou nebo 
náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce 
porostů po škodách, nebo 

g) výchova lesních porostů do 40 let věku., 

h)  zřizování nových oplocenek nebo 

i)  následná péče o výsadbu lesního 
porostu. 

Změnit znění textu takto:  

Předmětem finančního příspěvku na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 
věku je 

a)  přirozená obnova, 

b)  umělá obnova síjí, 

Vysvětleno.  Dosažení fáze zajištění lesního 
porostu je výsledkem víceleté pěstební péče o 
lesní porost, která nese každoroční náklad 
jdoucí na vrub hospodářského výsledku 
vlastníka lesa. U dostatečně velkých majetků, 
kde je zajištěna věková normalita a dále za 
běžné situace (mimo období kalamit, které 
mají často dopad na trh s dřívím) je tato péče 
průběžně financována výnosy z prodeje dříví. 
Za současné kůrovcové kalamity dochází u 
dostatečně velkých majetků v tomto ohledu k 
závažným výkyvům na příjmové stránce 
lesních podniků, které mohou vést v oblasti 
pěstební činnosti k omezování pěstební péče 
o výsadby jen na nezbytné minimum dané 
ekonomickými možnostmi vlastníka lesa. Tím 
je rovněž ohroženo co nejrychlejší dosažení 
stavu zajištění lesního porostu, i kdyby 
stávající příspěvek na zajištění lesního porostu 
byl zachován. U drobných vlastníků lesa, kde 
není zajištěna věková normalita majetku, a kde 
dochází k nahodilé těžbě větší části majetku, 
případně celé části majetku, není bez 
každoroční podpory péče o založené porosty 
možné dosáhnout stavu zajištění (pomineme-li 
předfinancování péče o založené kultury do 
doby získání příspěvku v době zajištění 
porostů samotnými vlastníky lesa). Proto MZe 
přistoupilo k nahrazení stávajícího příspěvku 
za dosažení stavu zajištění porostu u nových 
výsadeb příspěvkem na průběžnou péči, 
kterou MZe vnímá pro rychlou obnovu lesního 
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c)  umělá obnova sadbou první, 

d)  umělá obnova sadbou opakovaná, 

e)  zajištění lesních porostů v zákonné 
lhůtě, 

f)  přeměna porostů s nevhodnou nebo 
náhradní dřevinnou skladbou nebo 
rekonstrukce porostů po škodách, nebo 

g) výchova lesních porostů do 40 let 
věku nebo 

h)  zřizování nových oplocenek. 

Dle našeho názoru je návrh nového předmětu 
finančního příspěvku na následnou péči o 
výsadbu lesního porostu zcela v rozporu 
s avizovanou snahou maximálně zjednodušit a 
zefektivnit celý systém poskytování těchto 
podpor! Fakticky se jedná pouze o rozklad 
současného předmětu finančního příspěvku na 
zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě. Bude 
se tedy jednat o znásobení celé agendy 5x 
(návrh předpokládá poskytování příspěvku po 
dobu 5 let), podmiňuje poskytnutí finančního 
příspěvku pouze „aktivní“ následnou ochranou 
proti zvěři a buřeni, naprosto vynechává 
možnost žádat o tento finanční příspěvek 
v případě přirozených obnov.  

Současný finanční příspěvek na zajištění lesních 
porostů v zákonné lhůtě fakticky podporuje 
dosažení stavu zajištěnosti lesního porostu bez 
nutnosti každoročního aktivního managementu 
ze strany žadatele. Motivuje tedy žadatele 
k dosažení tohoto stavu v co nejkratším 
časovém horizontu a současně motivuje 

prostředí za klíčovou. V potřebné míře podpoří 
pěstební činnost zejména u těch vlastníků 
lesa, kteří při kůrovcové kalamitě přišli o lesní 
porosty ve velmi krátké době a následnou 
obnovu i pěstební péči o výsadby budou 
provádět „nárazově“ (nikoliv postupně 
rozloženou do víceletého období); pro tyto 
lesní majetky je období obnovy lesa po 
kalamitě víceletým obdobím bez příjmů z 
prodeje dříví a pouze s náklady na výsadbu a 
následnou péči. Bez navrhovaného finančního 
příspěvku u nich hrozí nežádoucí omezení 
pěstební péče s dopadem na rychlost 
dosažení fáze zajištění. To za současné 
situace vnímá MZe jako příliš závažné, než 
aby bylo možné setrvat u principů dotační 
politiky platných za normální situace. 

V případě přirozené obnovy (obdobně porostů 
ze síje) zůstává možnost využít příspěvek na 
zajištění lesních porostů zachována. U těchto 
druhů obnovy nejsou v prvních letech pěstební 
opatření tak intenzivní, aby rovněž vyžadovala 
každoroční podporu.  

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 
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k optimalizaci prostředků a zdrojů žadatele. Není 
tedy třeba k vlastní žádosti, či kontrole dokládat 
aktivní management těchto lesních porostů. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. Část druhá, hlava II, § 9 návrhu nařízení: 

Ponechat v původním znění, v kontextu bodu 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno v rámci připomínky č. 2. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

4. Část druhá, hlava II, § 11a, odst. 1 návrhu 
nařízení: 

Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže 

a) kvalita provedených prací a jejich soulad 
s právními předpisy upravujícími hospodaření v 
lesích jsou potvrzeny odborným lesním 
hospodářem, 

b)  minimální výška oplocenky je 160 cm,  

c) zřízením oplocenky byl v rámci obnovy 
lesa ochráněn lesní porost s plošným 
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 
alespoň 30 % a 

d) oplocenka byla zřízena v roce výsadby, 
nebo v prvním bezprostředně následujícím 
kalendářním roce 

Změnit znění textu takto:  

Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže 

a) kvalita provedených prací a jejich 
soulad s právními předpisy upravujícími 
hospodaření v lesích jsou potvrzeny 
odborným lesním hospodářem, 

Akceptováno. Ve smyslu i dalších připomínek 
k § 11a upraveny podmínky příspěvku tak, aby 
jej bylo možné poskytovat i na zřizování 
oplocenek za účelem podpory přirozené 
obnovy. Příspěvek bude poskytován až v době 
dosažení stanovených parametrů přirozené 
obnovy či obnovy ze síje po zřízení oplocenky. 
Stanovenými parametry se rozumí dosažení 
počtu a parametrů semenáčků a dosažení 
podílu MZD alespoň 30 %. Do § 11a doplněn 
jako příloha na vyžádání zákres oplocenky do 
lesnické mapy. 

Rozpor byl odstraněn. 
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b)  minimální výška oplocenky je 160 cm,  

c) zřízením oplocenky byl v rámci 
obnovy lesa ochráněn lesní porost s 
plošným zastoupením melioračních a 
zpevňujících dřevin alespoň 30 %. 

Finanční příspěvek na zřizování nových 
oplocenek za účelem zajištění lesních porostů 
nebo jejich částí s plošným zastoupením 
melioračních a zpevňujících lesních dřevin 30% 
a vyšším by neměl být vázán pouze na umělou 
obnovu a časově na rok obnovy a rok 
následující. Logicky by měl být otevřen i pro 
přirozenou obnovu lesa a měla by být 
ponechána i možnost zřídit oplocenku v letech 
následujících a to v případě náhlých změn 
prostředí. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. Část druhá, hlava II, § 11b návrhu nařízení: 

Vypustit v kontextu bodu 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno v rámci připomínky č. 2. 

Rozpor byl odstraněn. 

6. Část druhá, hlava IX, § 35b, odst. 3 návrhu 
nařízení: 

Ponechat v původním znění. 

b) včasná a účinná asanace vytěženého 
jehličnatého dříví jeho postřikem přípravkem 
proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem, 

Bez ponechání této podmínky je tento finanční 
příspěvek fakticky nekontrolovatelný. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Příslušný novelizační bod 
vypuštěn. 

Rozpor byl odstraněn. 
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7. Část třetí, hlava I, § 41c návrhu nařízení: 

Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny 
včetně oplocování dřevin doporučujeme 
z návrhu nařízení zcela vypustit. 

Finanční podpora na ozeleňování krajiny je již 
v rámci České republiky podporována 
prostřednictvím Evropských strukturálních a 
investičních fondů prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná 
o podporovanou oblast 4.3 - Posílení přirozené 
funkce krajiny, ve které je jedním 
z podporovaných opatření tvorba, regenerace či 
posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 
V rámci této podpory je možné realizovat liniové 
a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, 
větrolamy, břehové porosty, remízky). Vzhledem 
k tomu, že realizací tohoto opatření by 
docházelo ke změně způsobu využití pozemků, 
je zcela nezbytné, aby tato činnost byla spojená 
nejen se souhlasem, ale i aktivním projevem 
jejich vlastníků. Taktéž není vyřešena otázka 
případné udržitelnosti realizovaných opatření ze 
strany uživatele honitby, jelikož by k těmto 
založeným biologickým strukturám na cizích 
pozemcích neměly, vzhledem k současné 
občanskoprávní legislativě, vlastnické právo. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  Finanční příspěvek je pro 
uživatele honitby administrativně jednodušší 
než realizace projektu z Operačního programu 
Životní prostředí (který je navíc v posledním 
roce programového období 2014-2020). 
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. nabízí tímto 
příspěvkem uživatelům honiteb jednoduchou 
cestu, jak zlepšit životní prostředí zvěře a 
celkově upravit ekosystém v honitbě.  

Podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. vlastník 
pozemku musí uživateli honitby k realizaci 
výsadby udělit svůj souhlas; splnění této 
podmínky potvrzuje uživatel honitby jako 
žadatel svým čestným prohlášením. 
Předpokládá se, že bez vyřešení případných 
pochybností o právních aspektech 
podporovaného opatření nebude vlastníkem 
pozemku souhlas udělen. 

Z dosavadní kontrolní činnosti nevyplývá 
nutnost řešit u provedených výsadeb jejich 
udržitelnost. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

 

8. Část třetí, hlava I, § 41d návrhu nařízení: 

Finanční příspěvek na bourárnu zvěřiny s 
prodejním místem doporučujeme z návrhu 
nařízení zcela vypustit. 

Vysvětleno.  Ve smyslu připomínek ostatních 
připomínkových míst podpora modifikována na 
podporu pořízení chladicích zařízení a 
maximální výše příspěvku navýšena z 20 000 
Kč na 40 000 Kč. 
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Z našeho pohledu se jedná o zcela nekoncepční 
podporu. Hlavní smysl podpor na vybrané 
myslivecké činnosti spatřujeme především v 
podpoře zlepšování životního prostředí zvěře, 
případně v podpoře ohrožených druhů zvěře.  

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

 

Olomoucký kraj 

 
 

K čl. 1, bodům 50. a 51. a k § 41b obecně: 

Navrhujeme změnit celý paragraf takto: 

(1) Předmětem finančního příspěvku na 
snižování početních stavů prasete divokého je 
ulovení samice prasete divokého ve stáří 16 
měsíců a více. 

(2) Finanční příspěvek na snižování početních 
stavů prasete divokého lze poskytnout za spodní 
čelist ulovené bachyně ve stáří 16 měsíců a více 
(kdy stolička M2 je zcela vyvinutá a zároveň M3 
zcela vyvinutá není), v příslušné honitbě 
v hospodářském roce34). Spodní čelist bude 
předána a hodnocena na přehlídce trofejí 
pořádané Českomoravskou mysliveckou 
jednotou, o hodnocení bude vypracován zápis. 
Spodní čelist se nevrací. 

 (3) Pro výpočet se za hospodářský rok, 
za který je finanční příspěvek požadován, 
uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární 
správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce, 
předložené k tomuto vyšetření s ocasem a se 
správně uvedeným názvem a evidenčním číslem 
honitby a označením plomby do objednávky 
laboratorního vyšetření. 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. Stávající situace nutně 
vyžaduje maximální snižování početních stavů 
prasat divokých. Vzhledem k šíření afrického 
moru prasat v rámci Evropy je nutné snižovat 
populaci odlovem všech jedinců bez ohledu na 
pohlaví a stáří. Požadavek na vyvařování 
čelistí by byl pro žadatele významnou zátěží. 
Není povinností pořádat přehlídky, tudíž tato 
cesta předkládání není vymahatelná. 
Kontrolovaným úřadem by musel být krajský 
úřad, stejně jako v případě horních částí 
zobáků u kormoránů. Z hygienických důvodů a 
s ohledem na potenciální množství 
předkládaných markantů však není vhodné 
toto nastavení u prokazování lovu prasat 
divokých. Zároveň je nutné poznamenat, že 
ulovení bachyně je sice nejdůležitější zásah do 
rozmnožovacího procesu, ale zároveň může 
vést k narušení sociálních struktur a možnému 
rozmnožování mladších bachyň, tím pak k 
rapidnímu nárůstu početních stavů. 

Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 
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Pokud chceme snižovat stavy populace zvěře, 
musíme ulovit samici. 

Po zavedení předchozího znění paragrafu 
v honitbách k poklesu stavů černé zvěře 
nedošlo. Naopak došlo k tomu, že si uživatelé 
honiteb = myslivci mezi sebou prodávají pírka 
černé zvěře za cenu 600 až 800 Kč. Pokud 
uživatel honitby vykonává právo myslivosti ve 
více honitbách, píše odlov černé jen na jednu 
z nich, aby si nezvyšoval průměr ve druhé 
honitbě. 

V době, kdy se africký mor prasat blíží k českým 
hranicím, máme poslední možnost nějak 
výrazně zasáhnout do populace černé zvěře. 
Vypuknutí afrického moru prasat tak, jak se to už 
jednou stalo ve Zlínském kraji, by mělo obrovské 
ekonomické dopady na všechny občany České 
republiky. 

Pokud chceme OPRAVDU snižovat stavy černé 
zvěře, musíme eliminovat nositelku přírůstku – 
bachyni. Současně podporované opatření, kdy 
ani nedochází k odlovení přírůstku, v žádném 
případě ke snižování stavů černé zvěře nevede. 
Z pohledu výsledku, který toto opatření vyvolává, 
se jedná o neefektivně vynaložené finanční 
prostředky, což je vzhledem k aktuální situaci ve 
vývoji početních stavů černé zvěře nepřijatelné. 

V Olomouckém kraji za rok 2018 z celkového 
počtu 368 honiteb, požádalo o finanční 
příspěvek 15 uživatelů. Jednalo se o 198 ks 
černé zvěře ulovené nad 3letý průměr v objemu 
396 tis. Kč. Uloveno bylo v roce 2018 celkem 
7 240 ks divokých prasat. Takto postavenou 
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dotací v žádném případě nedochází k motivaci 
lovců k vyšším úlovkům, ale ke kalkulaci 
„abychom na dotaci dosáhli“. Přínos ke snížení 
početních stavů je nulový. 

V případě, že by byla sazba za ulovenou 
bachyni 2 000 Kč za kus, jednalo by se při 1 269 
ks vykázaných ulovených samic v Olomouckém 
kraji o finanční částku 2 538 000 Kč. Dle údajů 
Českého statistického úřadu bylo v ČR uloveno 
cca 20 000 bachyní. Pokud by požádali všichni 
uživatelé honiteb, jednalo by se o cca 40 mil. Kč, 
přičemž celková suma by byla samozřejmě nižší, 
protože nikdy nežádají všichni uživatelé.  

Přínos takto dobře vynaložených peněz 
(předložená spodní čelist uloveného kusu = 
samice, která se dále nepodílí na další 
reprodukci) je obrovský. Nejdůležitějším 
faktorem by byla celorepubliková působnost. 
Nedocházelo by k podvodům s převážením 
ulovených kusů případně čelistí z jiných krajů a 
je 100% jistota, že se jedná o samičí kus. 
K dalšímu masivnímu nárůstu stavů černé zvěře 
by již nedocházelo. 

Výkup spodních čelistí už několik let funguje 
v Kraji Vysočina. 

Tato připomínka je zásadní. 

Moravskoslezský kraj 

 

 

1.  

K čl. I bod 25 - § 11a, tj. zřizování nových 
oplocenek 

V navrhovaném znění § 11a je potřeba obdobně, 
jako je tomu u § 11b, vložit odstavec 1 

Akceptováno.  Do § 11a doplněn jako příloha 
na vyžádání zákres oplocenky do lesnické 
mapy, se zakreslením i ostatních oplocenek 
v rámci porostní skupiny. 

Rozpor byl odstraněn. 
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následujícího znění: „(1) K žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku se na vyžádání 
poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu 
přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem 
oplocenek, na které je požadováno poskytnutí 
finančního příspěvku, a oplocenek již dříve 
vybudovaných.“ 

Po doplnění tohoto odstavce bude nezbytné 
současné odstavce 1 až 3 v § 11a označit jako 
odstavce 2 až 4. 

Odůvodnění: 

Z navrhovaného znění předloženého návrhu 
novely nařízení vlády nevyplývá, že by se 
k žádosti na zřizování nových oplocenek měla 
přikládat lesnická mapa s grafickým zákresem. 
Moravskoslezský kraj proto navrhuje, aby u 
tohoto dotačního titulu bylo možno na vyžádání 
poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu 
žadatele vyzvat k doložení lesnické mapy 
s grafickým zákresem vybudovaných oplocenek. 

Při následné kontrole bude tímto umožněno 
kontrolovat skutečně vybudované oplocenky, na 
které je požadováno poskytnutí finančního 
příspěvku, a to i v porostních skupinách s větší 
výměrou, v nichž může být více oplocenek 
vybudovaných postupně dle vzniku holin 
zejména z nahodilých těžeb. Tento kontrolní 
grafický nástroj znemožní žádat na stejnou 
oplocenku finanční prostředky opakovaně a 
bude přehledným podkladem o již vybudovaných 
oplocenkách v předchozích letech a o 
oplocenkách nově zřízených, které jsou 
předmětem žádosti o poskytnutí finančního 
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příspěvku. 

Tato připomínka je zásadní. 

2.  

K čl. I bod 31 - § 35b odst. 3 písm. b), tj. 
upuštění od přimíchávání barviva 
do přípravku na postřik proti lýkožroutům 

S ohledem na dále uvedené navrhujeme 
v případě předmětu příspěvku na ochranu lesa 
včasnou a účinnou asanací vytěženého 
jehličnatého dříví jeho postřikem přípravkem 
proti lýkožroutům ponechat povinnost přimíchání 
barviva při aplikaci přípravku. 

Odůvodnění: 

Dle platného znění § 35b odst. 3 písm. b) 
nařízení vlády je předmětem příspěvku na 
ochranu lesa včasná a účinná asanace 
vytěženého jehličnatého dříví jeho postřikem 
přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným 
barvivem. V návrhu novely nařízení vlády je u 
tohoto ustanovení zrušena povinnost 
do chemického přípravku proti lýkožroutům 
přimíchávat barvivo. 

V odůvodnění předložené změny tohoto 
ustanovení je uvedeno následující: „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.“ 

Akceptováno. Příslušný novelizační bod 
vypuštěn. 

Rozpor byl odstraněn. 
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Samotný chemický přípravek (např. Vaztak 
active) je bezbarvý, tedy barvivo (Scolycid) je do 
přípravku přimícháváno za účelem identifikace 
dříví ošetřeného postřikem a mimo jiné zlepšuje 
smáčivost postřikových kapalin, tedy jejich 
přilnutí na ošetřeném povrchu dříví, čímž je 
kromě jiného zvyšován účinek insekticidu. 
Vaztak active je požerový a kontaktní jed, který 
po jeho aplikaci zůstává na povrchu (na kůře) 
ošetřeného dříví a nedochází k jeho penetraci, 
tedy usmrcení kůrovců nastává v okamžiku jejich 
vylézání z výletových otvorů. Potom tedy jedinou 
provozně možnou kontrolou aplikace tohoto 
přípravku je zabarvení ošetřeného povrchu při 
použití uvedeného smáčedla. Z důvodu 
následné kontroly provedení a správnosti 
provedení chemického postřiku (po obvodu 
celého kmene) a zvýšení jeho účinnosti je 
přimíchání barviva do chemického přípravku 
zcela nezbytné. Máme za to, že mít možnost 
provedení takové kontroly je v první řadě 
nástrojem vlastníka lesa pro ověření, zda 
lesnický personál skutečně a správně chemicky 
ošetřil stanovený objem dříví, a současně takové 
ošetření dříví umožňuje provedení kontroly 
administrátorovi dotace před jejím poskytnutím a 
orgánům státní správy lesů při provádění 
kontroly plnění povinnosti vlastníka lesa 
v ochraně lesa stanovených v § 32 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V zájmu ochrany lesa a 
kontroly splnění předmětu příspěvku, jímž 
vlastník mimo jiné plní své povinnosti v ochraně 
lesa, považujeme za nedostatečné se omezit 
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pouze na administrativní kontrolu dokladů 
osvědčujících nákup a aplikaci chemických 
přípravků bez možnosti fyzické kontroly 
skutečného provedení ošetření napadeného 
dříví postřikem.  

Považujeme rovněž za nutné dodat, že uváděná 
skutečnost nižšího zpeněžení vyrobeného dříví 
po aplikaci chemického postřiku není důvodná, 
když chemický postřik není určen k penetraci 
a používá se pouze na včas vyhledané a 
vytěžené dříví v kůře, přičemž po aplikaci 
dochází pouze ke zbarvení kůry vyrobeného 
dříví, které je před dalším pilařským 
zpracováním zpravidla odkorňováno. Dříví 
z nahodilé kůrovcové těžby je klasifikováno 
hlavně jako dříví III. jakostní třídy, výřezy určené 
pro pilařské zpracování kvality B až D, přičemž 
samotné ošetření těchto sortimentů dříví 
postřikem nemůže mít vliv na jeho kvalitu, 
potažmo následné zpeněžení, a to ani v případě 
zabarvení čela výřezu s ohledem na povinné 
nadměrky vyrobeného dříví. 

Tato připomínka je zásadní. 

Zlínský kraj Bez připomínek.  

Magistrát hl. m. Prahy Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR Bez připomínek.  
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Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných odborů Bez připomínek.  

Rada hospodářské a sociální dohody Zasíláno na vědomí.  

Státní pozemkový úřad Bez připomínek.  

Potravinářská komora ČR Bez připomínek.  

Česká akademie zemědělských věd Bez připomínek.  

Asociace soukromého zemědělství 
ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Českomoravský svaz zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR Bez připomínek.  

Svaz marginálních oblastí Bez připomínek.  

Státní veterinární správa Bez připomínek.  

PRO-BIO, Svaz ekologických 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  
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Společnost mladých agrárníků ČR Bez připomínek.  

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Bez připomínek.  

Sdružení vlastníků obecních a 
soukromých lesů 

 

 

1. k § 4 

Obecné podmínky pro poskytnutí finančního 
příspěvku odst. 2, písm. h 

Návrh: 

Slovo nebo nahradit čárkou. 

h)  zřizování nových oplocenek nebo, 

Použití slova „nebo“ vylučuje využití příspěvku 
podle písmene h a zároveň příspěvku podle 
písmene i na jedné ploše. Úprava posílí 
porozumění textu a zabrání různým výkladům. 

Vysvětleno. V souladu s čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády se při více 
možnostech vyjádřených v pododstavcích 
klade mezi poslední dvě možnosti spojka 
„nebo“, před níž se píše čárka. Legislativně 
technický význam spojky „nebo“ pak umožňuje 
žádat o oba příspěvky podle písm. h) a i) 
současně, ale stejně tak o každý z nich 
jednotlivě. 

2. K § 4 

Obecné podmínky pro poskytnutí finančního 
příspěvku odst. 7 

Návrh: 

Upravit text následovně: 

(7) Finanční příspěvky podle § 5 až 8 11b se 
neposkytují na činnosti prováděné v důsledku 
obnovy porostů po kalamitách, které byly 
financovány z jiných dotačních programů 
prostřednictvím Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 2014-2020. 
v kalendářním roce, kdy bylo podáno 
ohlášení žadatele o poskytnutí finančního 
příspěvku na hospodaření v lesích. 

Zamezení duplicity s jinými dotačními programy. 

Částečně akceptováno. Ve smyslu 
připomínek i dalších připomínkových míst bylo 
do úvodních ustanovení (v části první) nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. doplněno obecné 
ustanovení o neposkytnutí příspěvku 
v případě, že jeho předmět byl financován 
nebo schválen k financování z jiných veřejných 
zdrojů. Navrhovaná výluka překryvů se 
vztahuje ke konkrétnímu předmětu příspěvku 
(splněném v jednom konkrétním okamžiku), 
vazba na dobu platnosti ohlášení proto není 
relevantní. 
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SVOL považuje jako zásadní jednoznačné 
nastavení pravidel, která vylučují pochybnosti o 
uznatelnosti předmětu příspěvku ze strany 
kontrolních orgánů např. NKÚ. Pro žadatele 
jednoznačně definují uznatelnost realizovaných 
výkonů v pěstební činnosti. 

3. K § 11b 

Následná péče o výsadbu lesního porostu 

odst. 2, písm. b) 

Návrh: 

Upravit text následujícím způsobem: 

b) v průběhu příslušného kalendářního roku byla 
provedena náležitá ochrana výsadby alespoň 
proti buřeni a v případě neoplocené výsadby i 
proti zvěři, prostřednictvím alespoň dvou 
ochranných opatření, přičemž existence 
funkční mechanické ochrany kultur proti 
zvěři v době následné péče o lesní porost 
je považováno jako uznatelné jedno 
ochranné opatření. Za ochranná opatření 
v době péče o nezajištěné lesní kultury 
jsou považovány všechny typy ochrany 
proti buřeni, škodlivým biotickým činitelům 
(např. zvěř, klikoroh, sypavka, myšovití aj.) 
a odstraňování nežádoucích druhů dřevin. 

Neakceptováno. V návrhu MZe je nový 
finanční příspěvek podmíněn provedením 
obvyklých opatření v rámci péče o výsadbu 
(zajištění ochrany proti buřeni a proti zvěři 
v potřebném rozsahu). Provedení dalších 
druhů ochranných zásahů (proti myšovitým, 
hmyzím škůdcům či houbovým chorobám) 
není vhodné předepisovat, protože v řadě 
případů nemusí být nutné. Z níže uvedené 
formulace § 11b odst. 2 písm. b) po úpravě 
vyplývá, že příspěvek se poskytne i v případě 
neprovedení ochrany proti buřeni (pokud 
s ohledem na povahu stanoviště není potřeba) 
a rovněž se poskytne i v případě zajištění 
ochrany proti zvěři oplocením výsadby. 
Uvedené principy budou uvedeny v metodické 
příručce pro žadatele a představeny orgánům 
státní správy lesů, které o žádostech 
rozhodují. 

 

4. K § 11b 

Následná péče o výsadbu lesního porostu 

odst. 2, písm. c) 

Návrh: 

Vysvětleno. Existence oplocenky pro ochranu 
výsadby proti zvěři umožňuje žádat o 
příspěvek podle § 11b bez nutnosti provádět 
další opatření na ochranu proti zvěři (vyplývá 
z navrhované formulace § 11b odst. 2 písm. 
b). Při tom se nemusí přihlížet k tomu, zda na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBPK9E52N)



76 

 

Vložit nové písmeno c): 

c) v případě předchozího uplatňování nároku 
o poskytnutí finančního příspěvku dle 
§11a (zřizování nových oplocenek), 
případně zřizování nových oplocenek 
z jiných dotačních programů, není tímto 
omezeno či vyloučeno splnění finančního 
příspěvku na následnou péči o výsadbu 
lesního porostu dle §11b.   

Stávající označení odstavců c) a d)  posunout 
na d, e). 

zřízení oplocenky byla poskytnuta podpora 
z nějakých (či jakých) veřejných zdrojů. 

5. K § 11b 

Následná péče o výsadbu lesního porostu 

odst. 3 

Návrh: 

(3) Splněním předmětu finančního příspěvku se 
rozumí dokončení provedení ochrany výsadby 
v příslušném kalendářním roce.  

Neakceptováno. Uvedené ustanovení slouží 
ke stanovení počátku lhůty pro doručení 
žádosti o příspěvek. Vzhledem k tomu, že 
sazba příspěvku je odvozena od obvyklých 
nákladů v Kč/ha/rok, může být poskytnuta za 
kalendářní rok pouze jednou, což je 
z formulace „dokončení ochrany“ dostatečně 
zřejmé. Formulace „provedení ochrany“ není 
dostatečně přesná, umožnila by chápat nárok 
na příspěvek po každém ochranném zásahu 
v průběhu kalendářního roku. 

6. K § 11a 

Zřizování nových oplocenek 

odst. 1 b) -  d) 

Návrh: 

Úprava textu: 

b) minimální výška oplocenky je 160 cm bez 
ohledu na použitý materiál (dřevěná, drátěná) 

c) zřízením oplocenky byl v rámci obnovy lesa 

Částečně akceptováno. V podmínkách 
příspěvku na zřizování nových oplocenek není 
navrhováno žádné omezení nebo preference 
typů oplocenek, požadovaná úprava písm. b) 
proto není potřebná.  

Písm. d) upraveno ve smyslu připomínky. 
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ochráněn lesní porost s plošným 
zastoupením melioračních a zpevňujících 
dřevin alespoň 30 % a 

d) oplocenka v případě umělé obnovy byla 
zřízena v roce výsadby, nebo v prvním 
bezprostředně následujícím kalendářním roce. 

Nepreferovat oplocenky z určitého materiálu, ale 
umožnit žadateli volbu dle místních a přírodních 
podmínek.  

Dát možnost podpory ochrany přirozené obnovy 
zřízením oplocenek a tím využití úrod dřevin 
v jednotlivých semenných letech. 

7. K § 11a 

Zřizování nových oplocenek 

odst. 1, nové písm. e) 

Návrh: 

Vložit písm. e) 

e)  oplocenka byla zřízena za účelem podpory 
přirozeného zmlazení 

Zajištění podpory přirozené obnovy vhodných 
dřevin zejména v oblastech, kde dochází 
k neúměrným škodám zvěří, která je limitujícím 
faktorem zdárné obnovy lesa.  

Částečně akceptováno. Navrhované 
ustanovení by (vzhledem ke kumulativní 
povaze podmínek) omezovalo příspěvek na 
případy podpory přirozené obnovy. Pro 
dosažení požadovaného účelu rozšířen § 11a 
odst. 2 v tom smyslu, aby připouštěl poskytnutí 
příspěvku i na případy oplocování za účelem 
podpory přirozeného zmlazení a síje. 
Vzhledem k podmínce 30 % MZD 
v oploceném porostu (podle dotačního rámce) 
bude ale možné příspěvek poskytnout až 
v okamžiku splnění této podmínky a rovněž 
obvyklých parametrů obnovy (později, než byla 
oplocenka zřízena). 

8. K II. Sazby finančního příspěvku na 
obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40 let věku 

Návrh: 

Nerozdělovat oplocenky dle výšky či 

Částečně akceptováno. S ohledem na 
obvyklé náklady opatření i na rozpočtové 
dopady navrhovaného příspěvku akceptován 
návrh na jedinou sazbu finančního příspěvku 
ve výši 50 000 Kč. 
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použitého materiálu a upravit sazbu 
jednotně: 

8. Oplocenky – min. 160 cm (drátěný či 
dřevěný plot) – sazba 70.000 Kč/km 

Lze předpokládat, že nebude možný souběh 
krajských dotačních titulů pro oplocenky a 
financování dle nařízení č. 30/2014 Sb., proto je 
vhodné využít schváleného limitu 70.000 Kč/km 
a zajistit tím nepodfinancování daného výkonu 
oproti současným možnostem v krajích. 

9. K § 11 

Výchova lesních porostů do 40 let věku 

odst. 3) 

Návrh: 

Upravit text následovně: 

3) Při prvním nebo druhém výchovném 
zásahu za období platnosti lesního 
hospodářského plánu nebo lesní 
hospodářské osnovy lze v pásmech ohrožení 
lesních porostů imisemi A a B38)  poskytnout 
vyšší ze stanovených sazeb příspěvku, 
pokud při výchově bylo zajištěno rozčlenění 
lesního porostu rozčleňovacími liniemi o 
šířce od 3 do 4 metrů a s rozestupem od 20 
do 30 metrů. 

Zajištění vyšší finanční podpory lesů v imisních 
pásmech A a B, možnost 2 zásahů za 
decennium a provedení rozčlenění porostů. 

Částečně akceptováno. Návrh akceptován, 
upravena úvodní část formulace – podle 
předloženého návrhu by díky spojce „nebo“ 
bylo možné příspěvek poskytnout dvakrát za 
dobu platnosti LHPO, což neodpovídá četnosti 
provádění podporované činnosti. 

10. K II. Sazby finančního příspěvku na 
obnovu, zajištění a výchovu lesních 

Akceptováno. Do tabulky sazeb v části II 
přílohy č. 1 k NV č. 30/2014 Sb. doplněna 
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porostů do 40 let věku 

Návrh: 

Bod 7. doplnit: 

Výchova lesních porostů s rozčleněním 
10.000 Kč/ha 

Použití vyšší sazby u výchovy s realizovaným 
rozčleněním porostu, bez ohledu na to, zda se 
jedná o 1. nebo 2. zásah v decenniu. 

navrhovaná sazba pro případy provádění 
výchovy lesních porostů s vytvořením nebo 
údržbou rozčleňovacích linií. 

11. K § 13 

odst. (2) písmeno b) 

Přirozená obnova melioračních a 
zpevňujících dřevin 

Návrh: 

Upravit text následovně: 

b)  jsou dodrženy minimálně parametry jedinců 
z přirozeného zmlazení pro sazenice 
stanovené jiným právním předpisem9) a 

 

12. K § 5 

Přirozená obnova 

odst. (2) písmeno b) 

Návrh: 

Upravit text následovně: 

b) jsou dodrženy minimálně parametry jedinců z 
přirozeného zmlazení pro sazenice stanovené 
jiným právním předpisem9),  

Částečně akceptováno. Pro finanční 
příspěvek na přirozenou obnovu je určující 
dosažení parametrů semenáčků, což 
nevylučuje možnost žádat o příspěvek 
s časovým odstupem (při větší výšce 
nadzemní části). V tomto smyslu upravena 
formulace § 5 odst. 2 písm. b) a § 13 odst. 2 
písm. b). 
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9)  Přílohy č. 2 až 6 k vyhlášce č. 29/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jasně definovat parametry, aby nedocházelo 
k situacím, kdy při střední výšce 1,3 m 
přirozeného zmlazení je v některých krajích 
zamítáno z důvodu přechodu růstové fáze 
z nárostů do mlazin. Stanovit u přirozené obnovy 
pouze minimální parametr stanovený pro 
sazenice, neomezovat maximální výškou. 
Podmínkou zůstává, že přirozené zmlazení není 
popsáno v LHP nebo LHO jako etáž. Tímto je 
zajištěna podpora nepasečného způsobu 
hospodaření.  

13. K II. Sazby finančního příspěvku na 
obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40 let věku 

Návrh: 

Upravit výši sazeb následovně: 

2. Umělá obnova sadbou první  

dřeviny základní cílové a přípravné – 9 
Kč/sazenici 

3. Umělá obnova sadbou opakovaná  

dřeviny základní cílové a přípravné – 8 
Kč/sazenici 

V souladu s podmínkami a finančními limity 
schválenými Evropskou komisí neshledává 
SVOL objektivní důvod pro snížené sazeb u 

Neakceptováno. Podle dotačního rámce je 
možné příspěvek na umělou obnovu sadbou 
první i opakovanou poskytovat ze dřevin 
základních pouze na dřeviny základní cílové, 
nikoliv přípravné (u vybraných přípravných 
dřevin je podporována jejich umělá obnova síjí 
a zajištění porostů přípravných dřevin ze síje). 
Pro dřeviny základní cílové dochází 
k opětovnému navýšení sazeb zejm. pro 
plošně převažující třetí skupinu SLT v 
hospodářských lesích (před rokem 2018 
příspěvek neposkytován, od roku 2018 sazba 
příspěvku 4 Kč/sazenici, nyní navrhováno 6 
Kč/sazenici). S ohledem na rozpočtové 
dopady nemohou být požadované změny 
akceptovány. V případě budoucího 
výraznějšího nárůstu nákladů na výsadbu 
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základních dřevin cílových a přípravných při 
první a opakované sadbě oproti schválenému 
dotačnímu rámci. Upravení sazeb navrhuje 
SVOL z důvodu zajištění rovnocenné podpory 
mimoprodukční a produkční funkce lesů. 

základních dřevin bude požadované navýšení 
zváženo při budoucích úpravách pravidel 
finančního příspěvku. 

14. K Čl. II – Přechodná ustanovení - souhlas 

Odst. 2 

Návrh: 

Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního 
příspěvku na hospodaření v lesích podle § 2 odst. 
7 doručené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení je platné až do 31. prosince 2020. 

Akceptováno. Formulace odpovídá již 
navrhovanému bodu 2 v článku II návrhu NV. 

Vojenské lesy a statky, s.p. Bez připomínek.  

Lesnicko-dřevařská komora Bez připomínek.  

Českomoravská myslivecká jednota Bez připomínek.  

Sdružení místních samospráv 

 

 

1. k § 11a 

Příspěvek na zřizování nových oplocenek lze za 
současného stavu jen kvitovat. Nicméně v tomto 
ustanovení, resp. v celém nařízení vlády, 
postrádáme příspěvek na zřizování oplocenek 
v porostu, kde neprobíhá výsadba, ale kde lze 
očekávat výskyt přirozeného zmlazení 
především MZD.   

Proto požadujeme doplnění tohoto ustanovení o 
nové písmeno, které umožní zřizování 
oplocenek za účelem možnosti přirozeného 
zmlazení MZD.  

Částečně akceptováno. Navrhované 
ustanovení by (vzhledem ke kumulativní 
povaze podmínek) omezovalo příspěvek na 
případy podpory přirozené obnovy. Pro 
dosažení požadovaného účelu rozšířen § 11a 
odst. 2 v tom smyslu, aby připouštěl poskytnutí 
příspěvku i na případy oplocování za účelem 
podpory přirozeného zmlazení a síje. 
Vzhledem k podmínce 30 % MZD 
v oploceném porostu (podle dotačního rámce) 
bude ale možné příspěvek poskytnout až 
v okamžiku splnění této podmínky a rovněž 
obvyklých parametrů obnovy (později, než byla 
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Navrhujeme doplnění do odst. 1 písmena e): „e) 
oplocenka byla zřízena za účelem ochrany 
přirozeného zmlazení“. 

Tato připomínka je zásadní. 

oplocenka zřízena). 

Rozpor byl odstraněn. 

 

2. k § 11b 

Znění ustanovení § 11b může v některých 
případech přinášet dvojí výklad, na jehož 
základě může docházet k výkladovým 
nejasnostem směrem k § 11a a vyloučení 
čerpání obou příspěvků v prvním roce výsadby 
či obdobného příspěvku z jiného programu. 
Navrhujeme úpravu § 11b tak, aby jeho znění 
nevylučovalo, ale explicitně umožňovalo 
současné čerpání příspěvku na zřízení nových 
oplocenek a příspěvku na následnou péči o 
výsadbu lesního porostu, pokud obojí proběhlo 
ve stejném kalendářním roce.  

Zároveň v odst. 3 doporučujeme slovo 
„dokončení“ zaměnit za „provedení“.  

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. Existence oplocenky pro ochranu 
výsadby proti zvěři umožňuje žádat o 
příspěvek podle § 11b bez nutnosti provádět 
další opatření na ochranu proti zvěři (vyplývá 
z navrhované formulace § 11b odst. 2 písm. 
b). 

Ustanovení odst. 3 slouží ke stanovení 
počátku lhůty pro doručení žádosti o 
příspěvek. Vzhledem k tomu, že sazba 
příspěvku je odvozena od obvyklých nákladů 
v Kč/ha/rok, může být poskytnuta za 
kalendářní rok pouze jednou, což je 
z formulace „dokončení ochrany“ dostatečně 
zřejmé. Formulace „provedení ochrany“ není 
dostatečně přesná, umožnila by chápat nárok 
na příspěvek po každém ochranném zásahu 
v průběhu kalendářního roku. 

3. k Příloze č. 1 bod II. Sazby finančního 
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku, řádek 2. a 3. 

Nespatřujeme důvod k absenci příspěvku na 
dřeviny přípravné, zároveň i výše příspěvku na 
sazenici u dřeviny cílové a přípravné nejsou 
dostatečné. Proto navrhujeme následující znění: 

*pod tabulkou 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Podle dotačního rámce je 
možné příspěvek na umělou obnovu sadbou 
první i opakovanou poskytovat ze dřevin 
základních pouze na dřeviny základní cílové, 
nikoliv přípravné (u vybraných přípravných 
dřevin je podporována jejich umělá obnova síjí 
a zajištění porostů přípravných dřevin ze síje). 
Pro dřeviny základní cílové dochází 
k opětovnému navýšení sazeb zejm. pro 
plošně převažující třetí skupinu SLT v 
hospodářských lesích (před rokem 2018 
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příspěvek neposkytován, od roku 2018 sazba 
příspěvku 4 Kč/sazenici, nyní navrhováno 6 
Kč/sazenici). S ohledem na rozpočtové 
dopady nemohou být požadované změny 
akceptovány. V případě budoucího 
výraznějšího nárůstu nákladů na výsadbu 
základních dřevin bude požadované navýšení 
zváženo při budoucích úpravách pravidel 
finančního příspěvku. 

 Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

 

4. k Příloze č. 1 bod II. Sazby finančního 
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku, řádek 8. 

Z důvodu vyšších nákladů na budování 
dřevěných oplocenek navrhujeme zvýhodnění 
tohoto druhu oplocenek. Dále tímto lze nepřímo 
kompenzovat ztrátu u sortimentů, které jsou 
v dnešní době hůře zpeněžitelné a z nichž se 
dřevěné oplocenky vyrábějí. Zároveň lze i říci, že 
dřevěné oplocenky jsou bezpečnější pro zvěř, 
kdy je zde nižší riziko uvíznutí zvěře, než 
u drátěných oplocenek.  

Dále je nutné stanovit minimální výšku 
oplocenek tak, aby se jednalo o efektivní 
ochranu. 

Také příspěvek na oplocenku s výškou plotu do 
220 cm se zdá být jako nedostatečný. 

Z těchto důvodů navrhujeme následující znění 
řádku 8.: 

Částečně akceptováno. S ohledem na 
obvyklé náklady opatření i na rozpočtové 
dopady navrhovaného příspěvku navrhována 
jediná sazba finančního příspěvku, navýšená 
na 50 000 Kč. 

Rozpor byl odstraněn. 
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Sdružení místních samospráv - k připomínce č. 3  

2. Umělá obnova sadbou první      

 - dřeviny meliorační a zpevňující1) Kč/sazenici B b 1 12 

 - dřeviny základní cílové a přípravné1), 3) Kč/sazenici B b 2 6 9 

3. Umělá obnova sadbou opakovaná      

 - dřeviny meliorační a zpevňující1) Kč/sazenici B c 1 9 

 - dřeviny základní cílové a přípravné 1), 3) Kč/sazenici B c 4 6 8 

 
 
 

*pod tabulkou 

Tato připomínka je zásadní. 

5. k Příloze č. 1 bod III. Sazby finančního 
příspěvku na zvyšování podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin, řádek 7. 

Požadujeme úpravu v souladu s připomínkou č. 
4. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. S ohledem na 
obvyklé náklady opatření i na rozpočtové 
dopady navrhovaného příspěvku navrhována 
jediná sazba finančního příspěvku, navýšená 
na 50 000 Kč. 

Rozpor byl odstraněn. 

Lesy České republiky, s. p. Lesy ČR žádají o úpravu dotační politiky tak, aby 
získaly nárok na finanční příspěvky na 
hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 
30/2014 Sb. Tyto prostředky by sloužily ke 
zmenšení nerovnosti mezi státním a soukromým 
vlastnictvím. 

Částečně akceptováno. S ohledem na cíle 
novely (podpora rychlé obnovy lesního 
prostředí po kůrovcových těžbách) zařazeny 
státní podniky hospodařící v lesích pod gescí 
Ministerstva zemědělství mezi příjemce 
finančního příspěvku na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů. Pro další úpravy 
dotační politiky nemá Ministerstvo zemědělství 
prostor z pohledu disponibility rozpočtových 
prostředků. 
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Sdružení místních samospráv - k připomínce č. 4  

8. Oplocenky      

 
- s plotem vysokým min. 160 cm a max. do 
220 cm 

Kč/km B o 1 
40 000 
50 000 

 
- s plotem vysokým min. 220 cm 
- dřevěná s plotem vysokým min. 160 cm 

Kč/km 
Kč/km 

B 
 

o 
 

2 
 

70 000 
70 000 

 
 
V Praze dne 7. května 2020 
Vypracovali: Mgr. Kamila Brunovská 
  Ing. Tomáš Smejkal 
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