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 Pracovní verze vyhlášky  

Vyhláška 

o lesní hospodářské evidenci  

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. …/2019 Sb. (dále 

jen „zákon“: 

 

§ 1 

Obsah a způsob vedení lesní hospodářské evidence 

(1) Pro účely vedení lesní hospodářské evidence se vlastníci lesů rozdělují do tří  

kategorií: 

a) vlastník lesa, který hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu a je 

povinen ve smyslu ustanovení § 24 odst. 5 zákona dodržovat jeho závazná ustanovení 

o maximální celkové výši těžeb, minimálním podílu melioračních a zpevňujících dřevin 

při obnově porostu a minimálním plošném rozsahu výchovných zásahů v porostech do 

40 let věku,   

b) vlastník lesa, který hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu a je 

povinen ve smyslu ustanovení § 24 odst. 5 zákona dodržovat pouze jeho závazná 

ustanovení o maximální celkové výši těžeb a minimálním podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin při obnově porostu,   

c) vlastník lesa, který nehospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu.  

(2) Vlastník lesa vede průběžně lesní hospodářskou evidenci, která odpovídá jeho 

zařazení do kategorie podle odstavce 1 v rozsahu údajů uvedených v příloze č.1 takovým 

způsobem, aby bylo možné jednoznačně určit nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa, 

ke které se evidované údaje vztahují. 

 

§ 2 

Předávání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence 

(1) Vlastník lesa podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) předává souhrnné údaje o plnění 

závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a o provedené obnově lesa v rozsahu 

odpovídajícím jeho zařazení do kategorie podle § 1 odst. 1 na předepsaném formuláři 

podle přílohy č. 2.  

(2) V případě předávání souhrnných údajů podle odstavce 1 formou elektronického 

podání musí vlastník lesa opatřit toto podání svým zaručeným elektronickým podpisem. 
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(3) Souhrnné údaje podle odstavce 1 za uplynulý kalendářní rok předá vlastník lesa 

orgánu státní správy lesů nejpozději do konce března roku následujícího. 

(4) Orgán státní správy lesů postoupí předané souhrnné údaje podle odstavce 1 

pověřené osobě nejpozději do konce dubna daného roku. 

 

§ 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem…..  

 

Přílohy vyhlášky: 

- příloha č. 1: seznam vedených údajů lesní hospodářské evidence vztažený k jednotlivým 

kategoriím vlastníků lesů (§ 1 odst. 1 této vyhlášky) 

- příloha č. 2: formulář předávaných souhrnných údajů o plnění závazných ustanovení 

lesního hospodářského plánu a o provedené obnově lesa pro vlastníka lesa hospodařícího 

podle lesního hospodářského plánu 
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Odůvodnění 

Obecná část 

  Vyhláška se vydává na základě zmocnění, které bylo do zákona č. 289/1995 Sb.,  o 

lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) vloženo novelou zákona č.     

/2019 Sb. 

 Dosavadní znění ustanovení § 40 lesního zákona bylo, pokud jde o rozsah a formu 

vedení a vykazování lesní hospodářské evidence, velmi neurčité. Vlastníci lesa předkládají 

souhrnné údaje podle § 40 odst. 2 různou formou, což orgánům státní správy lesů ztěžuje 

nebo znemožňuje sumarizaci údajů, a to včetně jejich vyhodnocení a využití pro potřeby 

státní správy lesů.  Proto bylo třeba doplnit zmocnění pro podrobnější úpravu obsahu a 

způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence vyhláškou. Dochází tak 

k upřesnění zákonné povinnosti, aby tato povinnost, resp. data na základě ní shromážděná 

mohla být využita ze strany státní správy lesů k dozorové činnosti i k přehledu o stavu lesů a 

přehledu o hospodaření.  

 

Zvláštní část 

K § 1 

Vymezují se jednotliví vlastníci lesů ve vztahu k povinnosti respektovat jednotlivá ustanovení 

lesního hospodářského plánu, popř. podle lesního hospodářského plánu nehospodaří. 

K § 2 

Toto ustanovení vymezuje postup při předávání údajů z lesní hospodářské evidence, 

formální náležitosti tohoto předání a lhůtu, ve které mají být údaje předány.  Pověřená osoba 

potřebuje údaje v co možná nejkratší lhůtě jako zdroj informací pro Zprávu o stavu lesa a 

lesního hospodářství. 

K § 2 

Účinnost vyhlášky je stanovena ……… . 

K příloze č. 1 

Položky uvedené v příloze č. 1 dělené podle jednotlivých kategorií vlastníků podle § 1  jsou 

nezbytné pro zjištění úrovně plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu 

a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. 

K příloze č. 2 

Formulář uvedený v příloze č. 2 uvádí sumární údaje vycházející z povinnosti vést rozdílné 

souhrnné údaje pro jednotlivé kategorie vlastníků podle § 1 odst. 1 vyhlášky, strukturované 

podle potřeb jejich sumárního vyhodnocení.   
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