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IV. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci, byl podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 51394/2020-MZE-11191, ze dne 15. 12. 2020, s termínem 
dodání stanovisek do 15. 1. 2021. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Připomínkové místo Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 
 
K § 3 odst. 3: 
1. Upozorňujeme, že problematika je již z větší části upravena 

nařízením Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu (nařízení eIDAS) a především příslušnými zákony (zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), 
požadujeme proto úpravu ve vyhlášce odpovídajícím způsobem 
zjednodušit. 
 

2. Podle § 6 zákona č. 297/2016 Sb. lze k podepisování elektronickým 
podpisem použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li 
se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči tzv. 
veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti 
s výkonem jejich působnosti. Uznávaným elektronickým podpisem se 
rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický 
podpis. V daném případě nelze tedy k podpisu použít pouze zaručený 
elektronický podpis, který není založen na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis, neboť povinnost použití uznávaného 
elektronického podpisu vyplývá již z výše uvedeného zákona. 
 

3. Požadujeme rovněž vysvětlení, jakým způsobem bude při předávání 
údajů prostřednictvím webové aplikace portálu Ministerstva 
zemědělství realizována povinnost využívání tzv. kvalifikovaného 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno: 
Elektronická identifikace bude 
probíhat prostřednictvím resortního IS 
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systému elektronické identifikace podle § 2 zákona č. 250/2017 Sb., 
o elektronické identifikaci, jakož i právo na použití elektronické 
identifikace (ve smyslu zákona o elektronické identifikaci) zakotvené 
v § 12 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

„portál farmáře“. Držitelé prostředku 
elektronické identifikace alespoň na 
úrovni záruky „značná“ ho budou moci 
bezproblémově využít. 
 
Na MZe se připravuje realizace 
projektu bezpečnosti, který bude 
umožňovat všechny moderní způsoby 
identifikace (NIA, elektronický 
občanský průkaz apod.). Předpoklad 
nasazení do plného provozu cca do 2 
let.  

 
Doporučující připomínky: 
 
K § 3 odst. 3: 
4. Skutečnost, že osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci 

prostřednictvím datové schránky (má-li zpřístupněnu svou datovou 
schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu), vyplývá obecně již 
z § 18 odst. 1 zákona č 300/2008 Sb., doporučujeme proto úpravu 
vypustit. 
 

5. V souladu s ustálenou legislativní terminologií doporučujeme nahradit 
slova „formou elektronického podání“ slovy „v elektronické podobě“ a 
slova „webové aplikace“ nahradit slovy „elektronické aplikace“, 
případně slovy „internetové aplikace“. Navrhujeme tudíž následující 
znění § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky: „Pokud vlastník lesa předává 
souhrnné údaje v elektronické podobě, může tak učinit také 
prostřednictvím elektronické aplikace portálu Ministerstva 
zemědělství.“. 

 

Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 

 
 
 
Akceptováno 
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K úvodní větě: 
 Doporučujeme na konec úvodní věty doplnit chybějící dvojtečku. 
 
K příloze č. 3: 
 Upozorňujeme, že v kolonce „Městská část“ je uvedeno chybné 
číslování, mělo by jít o číslo 17, ne 27. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo financí 1. K úvodní větě: Doporučujeme nezavádět legislativní zkratku "zákon", 
a to pro nadbytečnost - v textu vyhlášky se dále nepoužívá. 

2. K § 3 odst. 5: Doporučujeme za slova "Vlastník lesa," doplnit slova 
"který hospodaří podle lesního hospodářského plánu,". Současně 
doporučujeme zvážit, zda nezaměnit pořadí odstavců 1 a 2                           
- nejprve uvést, kam se údaje předávají a teprve poté řešit způsob. 

Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 

Nejvyšší kontrolní úřad K § 2 odst. 3 
 
Ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky uvádí povinnost vlastníka lesa, pro který 
nebyl zpracován lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova, 
vést evidenci o provedené obnově lesa k příslušné parcele katastru 
nemovitostí. Předmětné ustanovení vyhlášky však nespecifikuje rozsah 
těchto povinně vedených údajů. Není zcela zřejmé, zda evidenci údajů o 
provedené obnově lesa minimálně v rozsahu údajů podle přílohy č. 2 
musí vést i drobní vlastníci lesa, pro který nebyl zpracován lesní 
hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova. Z tohoto důvodu 
doporučujeme, aby ustanovení § 2 odst. 3 bylo doplněno o údaj, v jakém 
rozsahu vede vlastník lesa, pro který nebyl zpracován lesní hospodářský 
plán nebo lesní hospodářská osnova, evidenci o provedené obnově lesa 
k příslušné parcele katastru nemovitostí. 

Akceptováno 
Bylo doplněno upřesnění, že vlastník 
lesa, pro který nebyl zpracován lesní 
hospodářský plán nebo lesní 
hospodářská osnova vede evidenci 
v rozsahu podle přílohy č. 2.  
 

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

Zásadní připomínka: 
 
Povinnost vést LHE by neměla být stanovena pro lesy ve vlastnictví 
České republiky, kterou vede příslušná organizační složka státu v 
operativní evidenci dle § 15 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. – takový les 
by měl být stejně v důsledku převeden do účetní evidence jiné státní 
organizace dle § 18 odst. 7 vyhlášky č. 62/2001 Sb.“ 
 

Vysvětleno: 
Povinnost je stanovena v § 40 odst. 1) 
lesního zákona, nikoli vyhláškou. 
V případě, že příslušná organizační 
složka státu v daném lese reálně 
nehospodaří, není v rámci vedení 
lesní hospodářské evidence, co 
evidovat. Vyhláška nestanoví 
povinnost formálního vedení tzv. 
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nulových výkonů (nulových hlášení) a 
nezvyšuje tak administrativní zátěž 
vlastníků či správců, kteří v lese 
skutečně nehospodaří.  

Jihomoravský kraj Připomínka: 
 
K: § 3 
 

Předávání souhrnných údajů evidence o plnění závazných 
ustanovení plánu  

a souhrnných údajů evidence o provedené obnově lesa 
 

(3) Pokud vlastník lesa předává souhrnné údaje formou elektronického 
podání, opatří toto podání svým zaručeným elektronickým podpisem, 
nebo toto podání učiní prostřednictvím datové schránky. Souhrnné údaje 
lze předávat také prostřednictvím webové aplikace portálu Ministerstva 
zemědělství. 
 
Nahradit 
 
(3) Pokud vlastník lesa předává souhrnné údaje formou elektronického 
podání, opatří toto podání svým zaručeným elektronickým podpisem, 
nebo toto podání učiní prostřednictvím datové schránky. V případě 
k tomuto účelu vytvořené webové aplikace portálu Ministerstva 
zemědělství se souhrnné údaje vytvářejí a předávají prostřednictvím této 
webové aplikace. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Vzhledem k dobrým zkušenostem se zaváděním elektronizace ve 
veřejné správě a s ohledem na současnou situaci, která upřednostňuje 
vzdálenou komunikaci ve veřejné správě mezi institucemi a jejich klienty, 
doporučujeme změnu výše citovaného ustanovení. V současné době se 
většina vlastníků lesa hospodařících dle LHP velmi dobře orientuje na 
webovém portálu Ministerstva zemědělství prostřednictvím zavedených 

Částečně akceptováno: 
Upraveno podle připomínek MV. 
 
Vyhláškou nelze nařizovat formu 
vedení evidence a předávání 
souhrnných údajů.  
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modulů pro tvorbu žádostí, které se týkají finančních podpor v lesním 
hospodářství.  
 
V případě vytvoření webové aplikace, která by se používala pro tvorbu a 
předávání souhrnných údajů LHE, považujeme za účelné, aby se její 
použití stalo pro vlastníky lesů povinné.  Jednotné prostředí, které by 
mohlo disponovat kontrolními nástroji a možností načítání některých 
údajů z registrů, nebude zdrojem případných chyb a stane se 
relevantnějším podkladem pro potřeby státní správy lesů. Taktéž 
případná možnost prohlížení (přehledu) historie vložených informací 
z jednotného prostředí bude výhodná jak pro vlastníky lesů, tak i pro 
orgány státní správy lesů. 
 

Liberecký kraj 1. § 3 odst. 3 – připomínka 
Možnost podávání souhrnných údajů LHE prostřednictvím webového 
portálu Liberecký kraj vítá. Je třeba dořešit informovanost ORP o takto 
provedeném hlášení a přístupnost dat pro orgány SSL. 

 

Vysvětleno: 
Ano. Předmětná problematika bude 
řešena pomocí administračního IS pro 
orgány státní správy lesů. 

 
2. Příloha 1, položka Minimální plošný rozsah výchovných zásahů 
v porostech do 40 let věku – zásadní připomínka 

Vypustit text „naléhavého nebo opakovaného“.  

Odůvodnění: Žádné zákonné ustanovení nebrání vlastníku lesa, aby do 
plnění závazného ustanovení započetl i výchovný zásah v porostu, kde 
je plánován zásah bez naléhavosti nebo kde není plánován vůbec. 
 

 

Vysvětleno: 
Lesní zákon v § 24 odst. 2 stanoví, že 
pro státní lesy a lesy ve vlastnictví 
obcí je závazným ustanovením též 
minimální plošný rozsah výchovných 
zásahů v porostech do 40 let věku 
(dále jen "minimální rozsah výchovy"). 
Vyhláška č. 84/1996 Sb. v § 9 odst. 1 
upřesňuje, že minimálním rozsahem 
výchovy se rozumí součet ploch 
porostních skupin do 40 let věku, ve 
kterých byly během venkovního 
šetření při zpracování plánu umístěny 
pouze naléhavé a opakované 
výchovné zásahy, nikoliv zásahy bez 
naléhavosti (s naléhavostí 0). Jestliže 
tedy vlastník lesa vykazuje naplnění 
předmětného závazného ustanovení, 
musí vycházet z ploch porostních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBZKHNA6M)



 6 

skupin do 40 let věku, ve kterých byly 
umístěny pouze naléhavé a 
opakované výchovné zásahy, nikoliv 
výchovné zásahy bez naléhavosti. 
Zřejmě by postrádalo logiku závazné 
ustanovení minimální rozsah výchovy 
v citované vyhlášce definovat, při 
schválení plánu jej podle definice 
schválit, a při vedení evidence o jeho 
naplnění tuto definici popřít (nevzít do 
úvahy). 
 
Je skutečností, že toto závazné 
ustanovení je koncipováno 
rozporuplně, jako suma ploch daných 
porostních skupin, kdežto 
vykazováno jako suma skutečných 
ploch provedených výchovných 
zásahů v těchto porostních 
skupinách. 
Obě sumy plochy se v řadě případů 
mohou zásadně lišit. Např. 
v etážových porostech, kde je 
skutečná plocha mladší etáže menší 
než plocha celé porostní skupiny, 
nebo ve smíšených porostech, kde 
potřebuje naléhavý zásah jenom 
jehličnatá skupina a zbytek porostní 
skupiny zůstane v daném decenniu 
bez zásahu. Tam se suma ploch 
závazného ustanovení a skutečně 
provedených zásahů nemohou rovnat 
a je nutné před skončením platnosti 
lesního hospodářského plánu 
požádat orgán státní správy lesů o 
změnu tohoto závazného ustanovení. 

3. Příloha č. 1, položka přirozená obnova – připomínka Akceptováno 
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Navrhujeme text upravit v tom smyslu, že přirozená obnova se může 
vyskytovat a vykazovat i opakovaně. Totéž platí i pro stejnou položku 
v příloze č. 2. 

 

Položka bude doplněna 

4. Příloha č. 3 – položka 25 – připomínka 
Nerozumíme, k čemu je prospěšné, aby vlastník uváděl všechna ORP, 
kam LHC zasahuje a ještě podle číselníku. Hlášení by mělo být co 
nejjednodušší. 

 

Vysvětleno: 
Chápeme administrativní komplikace 
spojené s vykazováním obnovy na 
plochu obce s rozšířenou působností, 
nicméně věcně příslušným orgánem 
státní správy lesů pro přebírání 
souhrnných údajů evidencí jsou 
orgány obcí s rozšířenou působností, 
které soustřeďují údaje evidencí o 
lesích ve svém správním obvodu (§ 
48 odst. 2 písm. h) lesního zákona). 
Pro usnadnění předávání souhrnných 
informací je místně příslušným 
orgánem ta obec s rozšířenou 
působností, na které se nalézá 
největší část lesního hospodářského 
celku (zásada jednoho podacího 
místa). Předávané souhrnné údaje o 
obnově je však nutné sumarizovat 
odděleně za území dotčených obcí 
s rozšířenou působností, aby bylo 
možné prostřednictvím pověřené 
organizační složky státu, která 
poskytnuté souhrnné údaje eviduje, 
zpětně předat jednotlivým místně 
příslušným obcím s rozšířenou 
působností konkrétní údaje vztahující 
se pouze k jejich působnosti. 

5. Příloha č. 3, položka 29 a) – zásadní připomínka  

Vypustit text „naléhavých nebo opakovaných“.  

Vysvětleno: 
Lesní zákon v § 24 odst. 2 stanoví, že 
pro státní lesy a lesy ve vlastnictví 
obcí je závazným ustanovením též 
minimální plošný rozsah výchovných 
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Odůvodnění: Žádné zákonné ustanovení nebrání vlastníku lesa, aby do 
plnění závazného ustanovení započetl i výchovný zásah v porostu, kde 
je plánován zásah bez naléhavosti nebo kde není plánován vůbec. 

 

zásahů v porostech do 40 let věku 
(dále jen "minimální rozsah výchovy"). 
Vyhláška č. 84/1996 Sb. v § 9 odst. 1 
upřesňuje, že minimálním rozsahem 
výchovy se rozumí součet ploch 
porostních skupin do 40 let věku, ve 
kterých byly během venkovního 
šetření při zpracování plánu umístěny 
pouze naléhavé a opakované 
výchovné zásahy, nikoliv zásahy bez 
naléhavosti (s naléhavostí 0). Jestliže 
tedy vlastník lesa vykazuje naplnění 
předmětného závazného ustanovení, 
musí vycházet z ploch porostních 
skupin do 40 let věku, ve kterých byly 
umístěny pouze naléhavé a 
opakované výchovné zásahy, nikoliv 
výchovné zásahy bez naléhavosti. 
Zřejmě by postrádalo logiku závazné 
ustanovení minimální rozsah výchovy 
v citované vyhlášce definovat, při 
schválení plánu jej podle definice 
schválit, a při vedení evidence o jeho 
naplnění tuto definici popřít (nevzít do 
úvahy). 
 
Je skutečností, že toto závazné 
ustanovení je koncipováno 
rozporuplně, jako suma ploch daných 
porostních skupin, kdežto 
vykazováno jako suma skutečných 
ploch provedených výchovných 
zásahů v těchto porostních 
skupinách. 
Obě sumy plochy se v řadě případů 
mohou zásadně lišit. Např. 
v etážových porostech, kde je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBZKHNA6M)



 9 

skutečná plocha mladší etáže menší 
než plocha celé porostní skupiny, 
nebo ve smíšených porostech, kde 
potřebuje naléhavý zásah jenom 
jehličnatá skupina a zbytek porostní 
skupiny zůstane v daném decenniu 
bez zásahu. Tam se suma ploch 
závazného ustanovení a skutečně 
provedených zásahů nemohou rovnat 
a je nutné před skončením platnosti 
lesního hospodářského plánu 
požádat orgán státní správy lesů o 
změnu tohoto závazného ustanovení. 

6. Příloha č. 3, položka 31 – zásadní připomínka 
Členění údajů dle ORP navrhujeme nahradit jedním údajem za celé LHC. 

Odůvodnění: Považujeme za nesystematické jedinou vykazovanou 
položku členit dle ORP, když všechny ostatní se uvádějí souhrnně za celé 
LHC. Hlášení by mělo být co nejjednodušší. 
 

Neakceptováno: 
Vysvětlení vizte připomínku č. 4   

Olomoucký kraj 
K § 3 odst. 3: 

Doporučujeme § 3 odst. 3 upravit takto: 
 
„(3) Pokud vlastník lesa předává souhrnné údaje formou elektronického 
podání, opatří toto podání svým zaručeným elektronickým podpisem, 
nebo toto podání učiní prostřednictvím datové schránky. Souhrnné údaje 
se vytvářejí a předávají lze předávat také prostřednictvím webové 
aplikace portálu Ministerstva zemědělství.“ 
 
Odůvodnění: 
 
S ohledem na současné dění s pandemií se ukazuje potřeba přikročit 
k co největší míře elektronizace vytváření a předávání informací. 
 
Dle našich zkušeností většina vlastníků lesa žádá o finanční příspěvky 
na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení 
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření 

Částečně akceptováno: 
Upraveno podle připomínek MV. 
 
Vyhláškou nelze nařizovat formu 
vedení evidence a předávání 
souhrnných údajů. 
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v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
takže prostředí portálu Ministerstva zemědělství je jim velmi dobře 
známo. Na toto prostředí jsou zvyklí a povinné zpracování souhrnných 
údajů v tomto prostředí by i těm menším vlastníkům lesa nemělo činit 
žádné větší problémy.  
 
Využitím povinného elektronického vytvoření lesní hospodářské 
evidence dojde k omezení vytváření chyb a překlepů při vyplňování, které 
lze vhodným nastavením v prostředí webové aplikace eliminovat. 
Webová aplikace by sloužila rovněž jako návod na vyplnění formuláře pro 
vlastníka lesa nebo odborného lesního hospodáře. Využitím číselníků 
obcí s rozšířenou působnosti (dále jen „ORP“) se odstraní složité 
vyhledávání kódu ORP pro vlastníky lesa mající pozemky v územní 
působnosti více ORP. Údaje se v elektronické podobě předají na 
příslušný orgán státní správy lesů na ORP. Tento následně již nic 
nepřepisuje a nevzniká tady další možnost chyb.  
 
Tato jednou vyplněná data mohou být převzata i do další formulářů 
vyplňovaných vlastníky lesa, jako např. LES 1-01 Roční výkaz o 
hospodaření v lesích nebo hlášení dle nařízení o dřevě EUTR, kdy jsou 
některé hlášené údaje shodné. 
 
Elektronická data tak mohou sloužit nejen jako informace o základních 
údajích vlastníka lesa, ale mohou být především využita jako nástroj 
státní lesnické politiky. Pro vlastníka lesa by měla být data dlouhodobě 
přístupná, což by vedlo k tomu, že se na konci platnosti LHP vlastník lesa 
již nemusí dotazovat příslušného pracovníka ORP, co má uvedeno 
v hlášení za předešlé roky, jak se teď běžně děje.  

 

 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za doporučující. 
 

Pardubický kraj Doporučujeme do ustanovení § 3 vyhlášky vložit nový odstavec 4, ve 
kterém by bylo výslovně uvedeno, že předáním souhrnných údajů lesní 
hospodářské evidence je současně splněna povinnost hospodářského 
subjektu poskytovat informace do tzv. „Centrální evidence systému 

Vysvětleno: 
Navržený postup není legislativně 
možný z důvodu chybějícího 
zmocnění pro tuto úpravu v lesním 
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náležité péče“ podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (jak to uvádí důvodová 
zpráva v obecné části). 

zákoně. Tato problematika bude 
řešena připravovanou úpravou 
vyhlášky č. 285/2013 Sb., o rozsahu a 
způsobu předávání informací do 
centrální evidence hospodářskými 
subjekty a orgány státní správy v 
oblasti uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh (CESNaP). 

Plzeňský kraj Zásadní připomínka: 
 
Ke znění Přílohy č. 1 - položka Minimální plošný rozsah výchovných 
zásahů v porostech do 40 let věku 

 
V textu „Plocha provedeného naléhavého nebo opakovaného 
výchovného zásahu v porostech do 40 let věku“ vypustit text „naléhavého 
nebo opakovaného“.  

Odůvodnění:  

Domníváme se, že z ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb, 
o lesním hospodářském plánování, kterým se stanoví podrobnosti o 
způsobu odvození závazného ustanovení plánu, minimální plošný rozsah 
výchovných zásahů v porostech do 40 let (dále jen „minimální rozsah 
výchovy“) nevyplývá, že by jeho plnění bylo vázáno pouze na naléhavé 
a opakované výchovné zásahy. Uvedené ustanovení označuje minimální 
rozsah výchovy za součet ploch porostních skupin, ve kterých byly 
během venkovního šetření při zpracování plánu umístěny naléhavé a 
opakované výchovné zásahy, nikoliv samotné plochy jednotlivých 
porostních skupin. Uvedené tedy nevylučuje, aby do plnění tohoto 
závazného ustanovení byly zahrnuty i jiné, než naléhavé a opakované 
výchovné zásahy. 

 
 

Vysvětleno: 
Lesní zákon v § 24 odst. 2 stanoví, že 
pro státní lesy a lesy ve vlastnictví 
obcí je závazným ustanovením též 
minimální plošný rozsah výchovných 
zásahů v porostech do 40 let věku 
(dále jen "minimální rozsah výchovy"). 
Vyhláška č. 84/1996 Sb. v § 9 odst. 1 
upřesňuje, že minimálním rozsahem 
výchovy se rozumí součet ploch 
porostních skupin do 40 let věku, ve 
kterých byly během venkovního 
šetření při zpracování plánu umístěny 
pouze naléhavé a opakované 
výchovné zásahy, nikoliv zásahy bez 
naléhavosti (s naléhavostí 0). Jestliže 
tedy vlastník lesa vykazuje naplnění 
předmětného závazného ustanovení, 
musí vycházet z ploch porostních 
skupin do 40 let věku, ve kterých byly 
umístěny pouze naléhavé a 
opakované výchovné zásahy, nikoliv 
výchovné zásahy bez naléhavosti. 
Zřejmě by postrádalo logiku závazné 
ustanovení minimální rozsah výchovy 
v citované vyhlášce definovat, při 
schválení plánu jej podle definice 
schválit, a při vedení evidence o jeho 
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naplnění tuto definici popřít (nevzít do 
úvahy). 
 
Je skutečností, že toto závazné 
ustanovení je koncipováno 
rozporuplně, jako suma ploch daných 
porostních skupin, kdežto 
vykazováno jako suma skutečných 
ploch provedených výchovných 
zásahů v těchto porostních 
skupinách. 
Obě sumy plochy se v řadě případů 
mohou zásadně lišit. Např. 
v etážových porostech, kde je 
skutečná plocha mladší etáže menší 
než plocha celé porostní skupiny, 
nebo ve smíšených porostech, kde 
potřebuje naléhavý zásah jenom 
jehličnatá skupina a zbytek porostní 
skupiny zůstane v daném decenniu 
bez zásahu. Tam se suma ploch 
závazného ustanovení a skutečně 
provedených zásahů nemohou rovnat 
a je nutné před skončením platnosti 
lesního hospodářského plánu 
požádat orgán státní správy lesů o 
změnu tohoto závazného ustanovení. 

Středočeský kraj Zásadní připomínka: 
 
V přílohách č. 1 a 2 návrhu vyhlášky chybí dříve uváděná položka „Plocha 
přirozené obnovy opakované“. 
 
Požadujeme doplnění této položky. Bez evidence opakované obnovy 
přirozeného původu není možné objektivně zhodnotit úplný rozsah jejího 
provádění v rámci majetku. Sledování opakované obnovy souvisí se 
zalesněním a následně zajištěním lesního porostu ve stanovených 
lhůtách. Lze předpokládat, že vzhledem k extrémním podmínkám pro 

Akceptováno 
Položka bude doplněna 
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obnovu na kalamitních holinách, bude více docházet k nezdaru první 
obnovy s následnou přirozenou opakovanou obnovou přípravných 
dřevin. 
 

Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů 

Předložený návrh se liší u jedné z položek přílohy č. 1 a č. 2 od již 
projednané a schválené podoby (zaslané dne 6. 8. 2020), konkrétně se 
jedná o položku „plocha přirozené obnovy opakované“. Tato ve 
výsledném nyní předloženém návrhu vyhlášky chybí, byla odstraněna. 
Sledování opakované obnovy, jak umělé, tak přirozené je žádoucí a 
účelné. A to z pohledu státní správy lesů, z pohledu samotných vlastníků 
lesů a v neposlední řadě i z pohledu tvorby souhrnných informací o stavu 
lesů a lesního hospodářství. Vykazování opakované přirozené obnovy je 
dlouhodobě standardně využíváno u velkých vlastníků lesa, včetně VLS, 
s.p. a LČR, s.p., protože je z jejich pohledu nezbytné evidenčně podchytit 
a vylišit první a opakovanou obnovu. Také je třeba upozornit na to, že 
ucelené vykazování přirozené obnovy, první i opakované, je vzhledem k 
současným klimatickým změnám a potřebě podpory přirozené obnovy 
nejen aktuální ale i nezbytné. V neposlední řadě náleží vykazování 
přirozené obnovy jako celku k obzvláště sledovaným ukazatelům stavu a 
vývoje našeho lesního hospodářství. 
Žádáme z výše uvedených důvodů o vrácení odstraněné položky „plocha 
přirozené obnovy opakované“ do příloh č. 1 a č. 2 vyhlášky. 
 
Připomínka je zásadní - požadavek na revizi v předchozí schválený 
stav. 

Akceptováno 
Položka bude doplněna 

 Další připomínka (poznámka): 
 
V návrhu vyhlášky ani v důvodové zprávě k § 3, odst. 3, není uvedeno, 
že by se zasílalo i tzv. nulové hlášení, tj. pokud se v rámci roku neprovedl 
žádný evidovaný zásah, tak vlastník nemusí nic zasílat. 
Dle našeho názoru to nepovede ke změně stavu (kdy skoro nikdo nic 
neposílá), protože nepůjde poznat, zda to vlastník neposlal, protože nic 
neprovedl nebo to neposlal, že na to zapomněl/nechtěl to poslat, atd. 

Vysvětleno: 
Tzv. nulové hlášení neúměrně 
navyšuje administrativní zátěž 
vlastníků lesů. Výše uvedený problém 
objektivně existuje, je však nutné ho 
řešit kontrolní činností orgánů státní 
správy lesů obcí s rozšířenou 
působností. 

Sdružení vlastníků 
obecních lesů 

1) Obecně: 
S návrhem vydání vyhlášky o lesní hospodářské evidenci (LHE) lze 
z důvodu dlouhodobě chybějící právní úpravy souhlasit. Vyhláška byla 

Vysvětleno: 
Zástupce SVOL je od počátku 
přípravy této vyhlášky součástí 
pracovní skupiny, a i nadále počítáme 
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projednána v příslušné pracovní skupině MZe a větší část vznesených 
připomínek byla zapracována.  
 
Pro praktickou aplikaci vyhlášky v lesním hospodářství České republiky 
je zásadní navazující technické řešení vedení a předávání dat LHE 
(vhodné nastavení webové služby a on-line aplikace pro administraci 
těchto dat). Zvolené řešení musí minimalizovat nezbytné úpravy 
výrobních a evidenčních software vlastníků lesů, zejména umožnit import 
souhrnných údajů LHE ve výměnném formátu a automatizované 
zadávání dat ze státních registrů a IDC ÚHÚL. Z uvedených důvodů 
žádáme o přizvání zástupce SVOL do užší pracovní skupiny pro 
tvorbu informačního standardu LHE.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Nad rámec návrhu vyhlášky o LHE si dovolujeme upozornit na 
přetrvávající duplicitu zákonné povinnosti provádění výchovy mladých 
lesních porostů - závazného ustanovení minimálního plošného rozsahu 
výchovných zásahů v porostech do 40 let věku pro některé druhy 
vlastnictví lesa a obecné povinnosti výchovy lesa podle ustanovení § 31 
odst. 1 lesního zákona (vlastník lesa je povinen vychovávat lesní porosty 
včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich 
odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa), resp. § 32 odst. 6 lesního 
zákona (vlastník lesa je povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu 
výchovou v mladých porostech). Přitom rozsah výchovných zásahů 
zahrnovaných dle platné legislativy do uvedeného závazného ustanovení 
je menší, než činí celkový rozsah výchovy prováděné uvedenými 
vlastníky (správci) lesů. Z těchto důvodů se jeví zmíněné závazné 
ustanovení jako nadbytečné a do budoucna je žádoucí jej zrušit. Navíc 
při vyhodnocování plnění tohoto závazného ustanovení dochází ke 
zbytečné administrativní zátěži vlastníků (správců) lesů v důsledku 
pracného „vyzobávání“ provedených naléhavých a opakovaných 
výchovných zásahů z údajů o provedené lesní výrobě.  
 
 

s jeho účastí při tvorbě informačního 
standardu LHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno: 
Připomínka je mimo rámec návrhu 
vyhlášky o LHE a lze ji vyřešit pouze 
na úrovni zákona. 

 2) Přílohy č. 1 a 2 Akceptováno 
Položka bude doplněna 
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Požadujeme doplnit (vrátit zpět) položku „Plocha přirozené obnovy 
opakované“ do příloh č. 1 a 2 návrhu vyhlášky. 
 
Zdůvodnění: 
Položka „Plocha přirozené obnovy opakované“ byla součástí textu 
odsouhlaseného expertní skupinou MZe, protože je nutná pro kompletní 
evidenci opakované obnovy lesa (umožňuje evidovat opakovanou 
obnovu vzniklou přirozeným náletem cílových nebo přípravných dřevin). 
Způsob a doba vzniku obnovy lesa (umělá nebo přirozená, první nebo 
opakovaná) a její druhové složení má přímý vliv na volbu opatření k 
ochraně nezajištěných lesních porostů, sledování podílu přirozené 
obnovy lesa nebo související plánování potřeby sadebního materiálu. 
 
Uvedené je aktuální zejména na velkých kalamitních holinách, kde 
vzhledem ke klimatickým extrémům (sucho, teplo, mráz, vítr atd.) 
dochází ke ztrátám již vykázané první obnovy lesa (umělé i přirozené). 
Tyto ztráty lze v praxi řešit buď opakovanou umělou obnovou 
(vylepšením nebo doplněním kultur a nárostů) nebo vykázáním 
opakované přirozené obnovy (dřevin cílových i přípravných). Tento 
způsob přirozené obnovy lesa předpokládá rovněž připravovaná novela 
vyhlášky č. 139/2004 Sb.  
 
Chybějící položka je i běžnou součástí tzv. „Seznamů číselných znaků“ 
používaných interně některými většími vlastníky (správci) lesních 
majetků.  
 

 3) Příloha č. 3 (VZOR Formulář předávaných souhrnných údajů…) 
Položky 25 a 31 (názvy místně příslušných ORP) požadujeme zcela 
vypustit a nahradit je jedním údajem za celý LHC, stejně jako je tomu 
v případě plnění závazných ustanovení LHP.  
 
Tato připomínka je zásadní.   
 
Zdůvodnění: 
Uvádění souhrnného údaje o provedené obnově lesa za jednotlivé ORP, 
do jejichž územní působnosti daný lesní majetek (LHC) zasahuje, navíc 
podle platného číselníku Českého statistického úřadu, je v rozporu s 

Vysvětleno: 
Chápeme administrativní komplikace 
spojené s vykazováním obnovy na 
plochu obcí s rozšířenou působností, 
nicméně věcně příslušným orgánem 
státní správy lesů pro přebírání 
souhrnných údajů evidencí jsou 
orgány obcí s rozšířenou působností, 
které soustřeďují údaje evidencí o 
lesích ve svém správním obvodu (§ 
48 odst. 2 písm. h) lesního zákona). 
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deklarovanou snahou státu o antibyrokratizaci veřejné správy. Z tohoto 
hlediska by měl být formulář hlášení co nejjednodušší.  
Navíc souhrnné údaje o provedené obnově lesa nemají z hlediska kontrol 
prováděných státní správou lesů žádnou vypovídací hodnotu a budou 
pouze zatěžovat vlastníky lesa zbytečnou administrativou. ORP si může 
údaj o provedené obnově lesa v rámci jeho územní působnosti vyžádat 
v rámci dozorové činnosti, a to ve vazbě na konkrétní jednotky 
prostorového rozdělení lesa (JPRL).  
Vedle toho je v případě větších vlastníků (správců) lesních majetků počet 
místně příslušných ORP výrazně vyšší než navrhovaných 6 kolonek 
v tabulce (až 12?). Výsledné údaje o provedené obnově lesa dle 
jednotlivých ORP a tím i celý formulář by tak byly velmi nepřehledné.  
 

Pro usnadnění předávání souhrnných 
informací je místně příslušným 
orgánem ta obec s rozšířenou 
působností, na které se nalézá 
největší část lesního hospodářského 
celku (zásada jednoho podacího 
místa). Předávané souhrnné údaje o 
obnově je však nutné sumarizovat 
odděleně za území dotčených obcí 
s rozšířenou působností, aby bylo 
možné prostřednictvím pověřené 
organizační složky státu, která 
poskytnuté souhrnné údaje eviduje, 
zpětně předat jednotlivým místně 
příslušným obcím s rozšířenou 
působností konkrétní údaje vztahující 
se pouze k jejich působnosti. 
Údaje o příslušnosti LHC k ORP byli 
ve formuláři (příloha č. 3) sloučeny do 
jednoho (hlášení o provedené 
obnově). 

 4) § 2 odst. 2 vyhlášky a nová příloha č. 4 (VZOR Podklad pro vedení 
lesní hospodářské evidence pro vlastníka lesa, který nehospodaří 
podle lesního hospodářského plánu)  

V § 2 odst. 2 vyhlášky požadujeme doplnit další větu: „Tento vlastník 

lesa eviduje vybrané činnosti prováděné v rámci hospodaření v lese 

(obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů) prostřednictvím vzoru 

formuláře uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce), který je 

podkladem pro vedení lesní hospodářské evidence“.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Ve vazbě na předchozí připomínku požadujeme doplnit novou 
přílohu č. 4 (VZOR Formulář Podklad pro vedení lesní hospodářské 
evidence pro vlastníka lesa, který nehospodaří podle lesního 
hospodářského plánu). Tento formulář musí umožnit variantní 

Vysvětleno: 
Navržený postup není legislativně 
možný z důvodu chybějícího 
zmocnění pro tuto úpravu v lesním 
zákoně. Vlastníkům lesů 
nehospodařícím podle lesního 
hospodářského plánu lesní zákon 
ukládá pouze povinnost vedení 
evidence o provedené obnově lesa. 
Nicméně i tito vlastníci si mohou 
dobrovolně vést evidenci o dalších 
provedených hospodářských 
činnostech. K tomuto účelu jim bude 
nabídnuta metodická pomoc ze strany 
státní správy lesů, a to i ve formě 
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vedení LHE podle JPRL (pro lesy zařízené v LHO) nebo podle parcel 
katastru nemovitostí (pro lesy v LHO nezařízené).  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Podle § 40 odst. 1 lesního zákona je vedení LHE povinností všech 
vlastníků lesa. Vlastníci lesa, kteří nehospodaří podle lesního 
hospodářského plánu, však zpravidla nedisponují žádným výrobním a 
evidenčním software a v současné době nemají k dispozici ani vzor 
jednoduchého tiskopisu (elektronického formuláře), který by jim 
samotným nebo ve spolupráci s jejich OLH (viz § 37 odst. 8 písm. g/ 
lesního zákona) usnadnil vedení LHE podle jednotlivých JPRL. Z tohoto 
důvodu se navrhuje doplnit do vyhlášky vzor tohoto formuláře, který by 
těmto vlastníkům umožnil evidenci vybraných činností prováděných při 
hospodaření v lese (obnovy, výchovy a těžby lesních porostů) jako 
nezbytného podkladu pro vedení LHE a možnost přiznání různých 
finančních podpor. Konkrétně se jedná o údaje o provedené obnově lesa 
– umělé obnově dle dřevin v ha a tis. ks sadebního materiálu a přirozené 
obnově dle dřevin v ha, o provedené výchově lesa – prořezávkách v ha 
a o provedené těžbě dle jednotlivých druhů a dřevin v m3 a ha.  
K odstranění tohoto nedostatku je žádoucí doplnit do vyhlášky příslušný 
formulář a následně jej vlastníkům bez lesního hospodářského plánu, 
resp. jejich odborným lesním hospodářům, zpřístupnit v elektronické 
podobě na stránkách MZe, popř. ÚHÚL (např. ve formě tabulky v MS 
Excel). Současná situace, kdy část činností prováděných při hospodaření 
v těchto lesích je evidována podle lesního zákona (údaje o provedené 
obnově lesa podle jednotlivých JPRL) a část těchto činností je evidována 
podle evropského nařízení o dřevě („nařízení EUTR“), resp. prováděcích 
národních předpisů k uvádění dřeva na trh (údaje o provedené těžbě 
podle jednotlivých druhů), řeší vedení LHE těmito vlastníky lesa 
nedostatečně. V případě evidence těžeb je navíc stávající prováděcí 
vyhláška v rozporu s nařízením EUTR (evidováno by mělo být pouze dříví 
uvedené na trh a nikoliv dříví použité pro vlastní potřebu, dříví ponechané 
v porostu nebo dříví odcizené). 
 

navrhovaného zjednodušeného 
formuláře hospodářských činností.  
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