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______________________________________________________________________________
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH Č. 1
Změny lesního zákona
V části třetí návrhu zákona – Změna lesního zákona – k § 14 – se navrhuje:

A. Za bod 3. se vkládají nové body 4. až 7., které znějí:
4.

V § 37 odst. 6 se slova „jsou zpracovány“ nahrazují slovy „je povinnost zpracovat“ a na konci
odstavce se doplňuje věta „Na návrh vlastníka lesa, pověřené osoby nebo z vlastního podnětu
může orgán státní správy lesů pověření změnit nebo zrušit; v případě zrušení vykonává funkci
odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo
hospodaření ve státních lesích.“.

5.

V § 37 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Základními povinnostmi odborného lesního hospodáře, jehož činnost podle odstavce 7
hradí stát, je
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů, a na škody jimi
způsobené, navrhovat nezbytná kontrolní a ochranná opatření a při zvýšeném výskytu
škodlivých činitelů informovat orgán státní správy lesů,
upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé; těžbu nahodilou, kterou je
třeba provést, vyznačovat a stanovit termín a doporučit způsoby jejího provedení,
navrhovat vlastníku lesa vhodný způsob a postup obnovy lesa a doporučovat vhodný
reprodukční materiál k obnově lesa,
doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů a na žádost vlastníka lesa
zabezpečovat instruktáž k provedení prořezávek,
vyznačovat těžby mýtní úmyslné, odsouhlasovat těžbu do 3 m3 na 1 ha za kalendářní rok a
vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované vlastníkem lesa orgánu státní správy lesů (§ 33
odst. 3),
potvrzovat, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle
zvláštních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s právními předpisy,
které upravují hospodaření v lesích,
spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence,
poskytovat vlastníku lesa odbornou pomoc při ochraně lesů, při pěstebních a těžebních
činnostech, v oblasti finančních podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů lesních
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, i při dalších činnostech souvisejících
s hospodařením v lesích,
vést průkazným způsobem evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech,
uchovávat doklady vztahující se k těmto činnostem po dobu nejméně 5 let a tuto
evidenci včetně dokladů na vyžádání předložit orgánu státní správy lesů,
oznamovat orgánu státní správy lesů ukončení výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, a
to nejméně 30 dnů předem, pokud je mu tato skutečnost známa, jinak neprodleně po tom, co se
o této skutečnosti dozví,
průkazným způsobem upozorňovat vlastníka lesa na všechny případy, kdy hrozí nebezpečí

porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho
provedení; pokud vlastník lesa nezjedná nápravu v rozsahu a v termínu stanoveném odborným
lesním hospodářem, je odborný lesní hospodář povinen oznámit tuto skutečnost orgánu státní
správy lesů.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

6.

V § 44 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Orgán státní správy lesů, který rozhodnutí o udělení licence vydal, zašle jedno vyhotovení
rozhodnutí Ministerstvu zemědělství za účelem vedení veřejné evidence licencí.“.
7.

V § 48 odst. 1 písm. m) se za slovo „hospodáře“ vkládají slova „a o změně nebo zrušení
pověření“.

Dosavadní body 4. a 5. se označují jako body 8. a 9.

B. Doplňují se nové body 10. a 11., které znějí:
10. V § 49 odst. 3 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které
zní:
„o) vede veřejnou evidenci licencí vydaných podle tohoto zákona. Obsahem evidence podle věty
prvé jsou údaje uvedené v § 44 odst. 2 a 3 a dále časový rozsah licence, označení správního
orgánu, který ji vydal, a číslo jednací rozhodnutí o udělení licence.“.
11. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zaměstnanci Ministerstva životního prostředí vykonávající vrchní státní dozor jsou
oprávněni při výkonu své funkce nosit služební stejnokroj státní správy lesů (§ 51 odst. 2 a 3).“.

Odůvodnění k nově navrhovaným bodům:
k bodu 4. - § 37 odst. 6
Institut odborného lesního hospodáře zajišťuje odbornou úroveň hospodaření v lesích a dodržování
lesního zákona a ostatních obecně závazných právních předpisů v lesích nestátních, zejména
drobných vlastníků. Odborným lesním hospodářem může být jen osoba s lesnickým vzděláním a
odbornou praxí, která má udělenou licenci dle lesního zákona.
Ustanovení § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona vymezuje, kdy náklady na činnost odborného lesního
hospodáře hradí stát. Stát hradí činnost odborného lesního hospodáře v lesích, pro které jsou
zpracovány lesní hospodářské osnovy (jde o lesy jednoho vlastníka do výměry 50 ha v rámci území
jednoho kraje).
V praxi dochází běžně k tomu, že pro některé lesy jednoho vlastníka o výměře do 50 ha lesní
hospodářské osnovy zpracovány nejsou a stát pro tyto pozemky, resp. jejich vlastníky hradit činnost
odborného lesního hospodáře nemůže. Příčinou tohoto stavu jsou permanentně probíhající změny
druhu pozemků, ke kterým dochází prakticky neustále, a proto je nelze předvídat. Důsledkem je pak
nerovné postavení vlastníků lesů do výměry 50 ha, kdy ti, pro jejichž pozemky byla zpracována lesní
hospodářská osnova, mají právo na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře a ostatní nikoliv.
Vlastníci lesů do výměry 50 ha, pro které nebyly zpracovány lesní hospodářské osnovy, mají
zákonnou povinnost zajišťovat odbornou úroveň hospodaření v lesích spolu s odborným lesním
hospodářem a musí tak náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradit sami.
Navrhovaná změna umožní úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře státem i v
těchto případech a odstraní tak stávající bezdůvodnou diskriminaci části vlastníků lesů.
V lesích drobných vlastníků, kteří nejsou povinni hospodařit podle lesního hospodářského plánu,
vykonává funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v daném území vykonává
právo hospodaření ve státních lesích (obvykle tedy Lesy České republiky a jejich organizační
složky), pokud orgán státní správy lesů, tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností, nerozhodne
o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
která má k výkonu této činnosti licenci udělenou podle lesního zákona.
V praxi nezřídka vyvstává potřeba pověření k výkonu funkce odborného lesního hospodáře změnit.
Dosavadní právní úprava neobsahuje výslovné zmocnění ke změně pověření, což vede v praxi k
výkladovým nejasnostem a sporům o rozsahu věcné působnosti orgánů státní správy lesů.
Proto se navrhuje stanovit jednoznačně působnost orgánů státní správy lesů vydané pověření ve
správním řízení změnit, a to buďto na návrh vlastníka lesa (např. pro jeho nespokojenost s činností
pověřeného odborného lesního hospodáře), nebo samotné osoby, pověřené výkonem funkce
odborného lesního hospodáře (např. s cílem zmenšit, nebo naopak rozšířit rozsah pověření), anebo
z vlastního podnětu orgánu státní správy lesů (např. pro vážná pochybení pověřené osoby při
výkonu funkce odborného lesního hospodáře, zjištěná při výkonu dozoru).
k bodu 5. - § 37 odst. 8
Odborný lesní hospodář má zajišťovat odbornou úroveň hospodaření v lesích tak, aby vlastník lesa
hospodařil v souladu s lesním zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. V lesích
nestátních, zejména v lesích drobných vlastníků je jeho funkce velmi důležitá, protože tito vlastníci
obvykle nedisponují odborným lesnickým vzděláním, ani kvalifikovaným personálem. Náklady na
činnost odborných lesních hospodářů v lesích drobných vlastníků (tj. do výměry 50 ha) hradí podle
§ 36 odst. 6 a 7 lesního zákona stát. Tyto náklady činí cca 150 milionů Kč ročně.
Skutečnost, že lesní zákon ani prováděcí předpisy nestanoví téměř žádné konkrétní činnosti, které
musí odborný lesní hospodář provádět jak ve vztahu k vlastníku lesa, tak i k orgánům státní správy
lesů, je v praxi jedním z velmi citelných nedostatků stávající právní úpravy. Proto je třeba stanovit
zákonem alespoň nejdůležitější výčet činností, které musí zajišťovat odborný lesní hospodář placený
státem při výkonu své funkce.

Navržený výčet činností je výsledkem odborných diskusí se zástupci vlastníků lesů, Komory
odborných lesních hospodářů a orgánů státní správy lesů. Obdobný výčet základních činností byl
vymezen i v rámci Národního lesnického programu II.
Jde o činnosti při hospodaření v lesích, při jejichž výkonu je odborný dohled nezbytným
předpokladem a zárukou přiměřenosti a kvality. To se týká zejména prací při obnově, výchově,
ochraně a těžbě lesních porostů. Mimoto jsou uvedeny též činnosti podpůrné a evidenční povahy,
související s poskytováním dotací vlastníkům lesů a s vykazováním dat lesní hospodářské evidence.
Vymezení základních činností umožní vyhodnocovat plnění povinností odborného lesního hospodáře
placeného státem a v případě, že řádně plněny nebudou, odůvodnit pověření jiné osoby. Navržená
změna tedy umožní kontrolu plnění poskytovaného za prostředky státu.
k bodu 6 - § 44 odst. 8
Na základě požadavků na zřízení veřejné evidence licencí, kterou dle návrhu povede Ministerstvo
zemědělství, je nezbytné zakotvit povinnost orgánů státní správy lesů zasílat Ministerstvu
zemědělství rozhodnutí o udělení licence. O udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního
hospodáře rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a o udělení licence pro
vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov jsou příslušné krajské úřady.
k bodu 7 - § 48 odst. 1 písm. m)
Jde o doplnění kompetenčního ustanovení obecního úřadu obce s rozšířenou působností
o působnost vyplývající z doplnění textu ustanovení § 37 odst. 6 lesního zákona pod výše navrženým
bodem 4. Jde o výslovné zmocnění k tomu, aby orgán státní správy lesů mohl pověřit výkonem
funkce odborného lesního hospodáře jinou osobu, než která ji dosud vykonává.
k bodu 10. - § 49 odst. 3 písm. o)
Vedení veřejné evidence licencí v lesním hospodářství, vydaných podle lesního zákona, je vhodné
pro administraci úhrad za výkon licencovaných činností podle lesního zákona (zejména úhrada za
činnost odborného lesního hospodáře a hrazení lesních hospodářských osnov). Dále je evidence
nezbytná pro efektivnější provádění kontroly poskytování příspěvků do lesního hospodářství podle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kde je nezbytné mít přehled o tom, zda kvalitu a
provedení prací, na které má být příspěvek čerpán potvrdil držitel licence.
Veřejná evidence je vhodná i z toho důvodu, že je po ní poptávka ze strany veřejnosti, zejména
vlastníků lesů, kterým by umožnila rychlejší vyhledání odborného licencovaného subjektu, který jim
poskytne poptávanou službu. Dále může být veřejná evidence využita i pro kontrolu toho, zda osoba
nabízející licencované služby je k jejich výkonu skutečně kvalifikována.
Aby nedošlo ke sporům ohledně údajů v evidenci, jsou vymezeny přímo v navrženém textu zákona.
Uvedená evidence též poslouží orgánům ochrany přírody nebo ČIŽP, které dozor na úseku lesního
hospodářství též provádí.
k bodu 11. - § 50 odstavec 2
V rámci výkonu vrchního státního dozoru byli do 1. 5. 2014 jeho zaměstnanci oprávněni nosit
služební stejnokroj. Od 1. 5. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, a jehož část XVII. Nejen vypustila nadbytečné
ustanovení ohledně oprávnění při výkonu vrchního státního dozoru, která jsou nově obsažena
v kontrolním řádu, ale též vypustila oprávnění zaměstnanců vrchního státního dozoru nosit služební
stejnokroj. Navrženou změnou se vrací toto oprávnění do lesního zákona zpět s upřesněním, že
zaměstnanci vrchního státního dozoru jsou oprávněni nosit služební stejnokroj státní správy lesů.
Důvodem potřeby opětovného zakotvení tohoto oprávnění v lesním zákoně je mj. fakt,
že zaměstnanci Ministerstva životního prostředí vykonávající vrchní státní dozor řídí činnost České
inspekce životního prostředí, přičemž u nichž oprávnění nosit služební stejnokroj vyplývá přímo ze
zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve

znění pozdějších předpisů.
Pro odborné zaměstnance orgánů státní správy lesů vyplývá toto oprávnění z § 51 odst. 2 lesního
zákona.

P L AT N É Z N Ě N Í
vybraných ustanovení
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s v y z n a č e n í m n a v r h o v a n ý c h z m ě n :
§ 37
(1) Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním
hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v
lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
(2) Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této
činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté tohoto zákona.
(3) Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře; jeho jméno je povinen oznámit
orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen
uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti podle odstavce 1. Pokud splňuje
podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe (§ 42), může vlastník lesa v
lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení
licence.
(4) Činnost odborného lesního hospodáře nemůže vykonávat zaměstnanec orgánu státní správy lesů
v lesích v obvodu působnosti tohoto orgánu; to neplatí v případě obhospodařování vlastního
majetku.
(5) Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30
dnů orgánu státní správy lesů.
(6) Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které
jsou zpracovány je povinnost zpracovat osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního
hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích,
pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby. Na návrh
vlastníka lesa, pověřené osoby nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů
pověření změnit nebo zrušit; v případě zrušení vykonává funkci odborného lesního hospodáře
právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích.
(7) Náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa; náklady na činnost
odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 6
hradí stát.
(8) Základními povinnostmi odborného lesního hospodáře, jehož činnost podle odstavce 7
hradí stát, je
a) sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů, a na škody jimi
způsobené, navrhovat nezbytná kontrolní a ochranná opatření a při zvýšeném výskytu
škodlivých činitelů informovat orgán státní správy lesů,
b) upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé; těžbu nahodilou, kterou je
třeba provést, vyznačovat a stanovit termín a doporučit způsoby jejího provedení,
c) navrhovat vlastníku lesa vhodný způsob a postup obnovy lesa a doporučovat vhodný
reprodukční materiál k obnově lesa,
d) doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů a na žádost vlastníka lesa
zabezpečovat instruktáž k provedení prořezávek,
e) vyznačovat těžby mýtní úmyslné, odsouhlasovat těžbu do 3 m3 na 1 ha za kalendářní rok a
vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované vlastníkem lesa orgánu státní správy lesů (§ 33
odst. 3),
f) potvrzovat, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle
zvláštních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s právními předpisy,

které upravují hospodaření v lesích,
g) spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence,
h) poskytovat vlastníku lesa odbornou pomoc při ochraně lesů, při pěstebních a těžebních
činnostech, v oblasti finančních podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů
lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, i při dalších činnostech
souvisejících s hospodařením v lesích,
i) vést průkazným způsobem evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech,
uchovávat doklady vztahující se k těmto činnostem po dobu nejméně 5 let a tuto
evidenci včetně dokladů na vyžádání předložit orgánu státní správy lesů,
j) oznamovat orgánu státní správy lesů ukončení výkonu činnosti odborného
lesního hospodáře, a to nejméně 30 dnů předem, pokud je mu tato skutečnost známa, jinak
neprodleně po tom, co se o této skutečnosti dozví,
k) průkazným způsobem upozorňovat vlastníka lesa na všechny případy, kdy hrozí nebezpečí
porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho
provedení; pokud vlastník lesa nezjedná nápravu v rozsahu a v termínu stanoveném
odborným lesním hospodářem, je odborný lesní hospodář povinen oznámit tuto skutečnost
orgánu státní správy lesů.
(8)(9) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o způsobu výpočtu nákladů na činnost
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

...............
§ 44
Rozhodnutí o licenci
(1) Pokud není k vydání rozhodnutí o licenci příslušné ministerstvo, je místně příslušným k vydání
rozhodnutí o licenci ten orgán státní správy lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý
pobyt nebo právnická osoba sídlo. Splňuje-li držitel licence podmínky stanovené v § 41, 42 a 43,
rozhodne orgán státní správy lesů na základě žádosti držitele licence podané nejpozději 2 měsíce
před ukončením doby platnosti licence, o prodloužení doby její platnosti.
(2) Zjistí-li orgán státní správy lesů, že žadatel o udělení licence splňuje předepsané podmínky,
vydá mu licenci. V rozhodnutí o licenci vydané fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo,
b) obchodní firma,
c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
d) označení předmětu licence.
(3) V rozhodnutí o licenci vydané právnické osobě se uvede
a) obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma a jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou
jejím statutárním orgánem,
b) identifikační číslo osoby,
c) osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3),
d) označení předmětu licence.
(4) Licence je nepřenosná a platí na celém území České republiky.
(5) Ministerstvo stanoví právním předpisem náležitosti žádosti o udělení licence a další podrobnosti
o udělování licencí.
(6) Licence se uděluje na dobu 10 let. Platnost licence se prodlužuje o dalších 10 let, pokud o to
držitel licence požádá. V žádosti o prodloužení licence sdělí její žadatel,
a) je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum
narození, číslo občanského průkazu, bylo-li přiděleno; obchodní firmu, pokud pod touto obchodní
firmou podniká; státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie;
identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, číslo licence a její předmět,

b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo a právní formu žadatele, jméno a
příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační
číslo, osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3), číslo licence a její předmět.
(7) Orgán státní správy lesů je oprávněn ověřit bezúhonnost žadatele nebo jeho odpovědného
zástupce (§ 41 odst. 3) vyžádáním výpisu z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního
předpisu 23b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů
se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) Orgán státní správy lesů, který rozhodnutí o udělení licence vydal, zašle jedno vyhotovení
rozhodnutí Ministerstvu zemědělství za účelem vedení veřejné evidence licencí.
__________________________________________________________________
23b)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

...............
§ 48
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují
a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),
c) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
d) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro
plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
e) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich
správní obvod,
f) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),
g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20
odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
h) o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být
způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o
tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),
i) o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§
32 odst. 2),
j) o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst.
4),
k) o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),
l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
m) o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře a o
změně nebo zrušení pověření (§ 37 odst. 6),
n) o ukládání pokut (hlava devátá),
o) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění
jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod
(§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
p) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich
správní obvod.

§ 49
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.
(2) Ministerstvo rozhoduje
a) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti
kraje (§ 32 odst. 2),
b) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu státní
správy lesů,
c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst.
3) ve vojenských lesích,
d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3).
(3) Ministerstvo
a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,
b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje,
d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny pozemky
určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),
e) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí,
f) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše poplatku podle
přílohy k tomuto zákonu,
g) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),
h) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),
i) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,
j) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto
zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).
k) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 odst. 4),
l) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích
v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),
m) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním z účastníků
Vojenský lesní úřad,
n) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.,
o) vede veřejnou evidenci licencí vydaných podle tohoto zákona. Obsahem evidence podle věty
prvé jsou údaje uvedené v § 44 odst. 2 a 3 a dále časový rozsah licence, označení správního
orgánu, který ji vydal, a číslo jednací rozhodnutí o udělení licence.
(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a
ministerstva Ministerstvo životního prostředí.
§ 50
(1) Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního státního dozoru26) dozírá, jak orgány
státní správy, právnické a fyzické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k
jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Je oprávněno ukládat opatření k odstranění
zjištěných nedostatků.
(2) Zaměstnanci Ministerstva životního prostředí vykonávající vrchní státní dozor jsou
oprávněni při výkonu své funkce nosit služební stejnokroj státní správy lesů (§ 51 odst. 2 a 3).

______________________________________________________________________________
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH Č. 2
Změna zákona o myslivosti
Za ČÁST TŘETÍ se vkládá ČÁST ČTVRTÁ, která zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o myslivosti
§ 15
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákonného
opatření č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1.
V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).“.
2.
V § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).“.
3.

V § 62 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Na poskytování finančních příspěvků se
nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní
nárok. Byl-li finanční příspěvek poskytnut na základě uvedení nesprávných údajů nebo byl použit
na jiný účel, než na který byl poskytnut, je příjemce povinen celý finanční příspěvek vrátit.“.

4.

V § 62 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
(3) Finanční příspěvek může být poskytnut z Fondu životního prostředí31), nebyl-li na stejný účel
poskytnut podle tohoto zákona. Je-li poskytnut finanční příspěvek podle tohoto zákona, nelze na stejný
účel poskytnout jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.“.

Následující části a paragrafy se přečíslují.

Odůvodnění:
Ustanovení § 59 zákona o myslivosti zakotvuje rozhodovací kompetence krajských úřadů v rámci
přenesené působnosti jakožto orgánů státní správy myslivosti. Doplnění nové kompetence spočívá v
zakotvení rozhodování krajských úřadů o poskytování finančních příspěvků podle § 62 odst. 1 zákona o
myslivosti, tedy poskytování finančních příspěvků ze státního rozpočtu; současně je doplněno také
ustanovení o provádění kontroly dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků podle § 62

odst. 1 zákona o myslivosti.
Koncem roku 2014 totiž dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství – Krajských agentur
pro zemědělství a venkov, které v současné době zajišťují administraci finančních příspěvků na vybrané
myslivecké činnosti, a je tak třeba zabezpečit administraci těchto příspěvků od 1. ledna 2015.
Krajské úřady mají s administrací těchto finančních příspěvků dlouholeté zkušenosti, neboť tuto
kompetenci vykonávaly od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2013 na základě zákona o státním rozpočtu,
resp. přílohy k tomuto zákonu. Tato příloha obsahovala závazná pravidla pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích, na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a na chov a výcvik
národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, a to včetně stanovení podacího místa, kterým byly
ve věci finančních příspěvků na podporu vybraných činností mysliveckého hospodaření krajské úřady.
Zákonem č. 501/2012 Sb. však došlo k novelizaci zákona o rozpočtových pravidlech a některých
souvisejících zákonů, mezi nimiž byly také lesní zákon a zákon o myslivosti, a s účinností
od 1. ledna 2014 byla úprava této problematiky vyňata ze zákona o státním rozpočtu a bylo stanoveno,
že předmětná pravidla poskytování finančních příspěvků budou stanovena formou nařízení vlády.
Nařízení vlády jako podzákonný právní předpis však nemůže založit kompetenci správnímu orgánu
ohledně administrace, resp. rozhodování o finančním příspěvku na vybrané myslivecké činnosti, a
protože výše uvedený zákon č. 501/2012 Sb. příslušnou změnu kompetencí v zákoně o myslivosti
neprovedl, administruje poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti od 1. ledna
2014 Ministerstvo zemědělství prostřednictvím jím zřízených Krajských agentur pro zemědělství a
venkov, a to na základě interního pokynu. Uvedené řešení je však řešením nouzovým, neboť agentury
budou ke konci roku 2014 zrušeny.
V návaznosti na změny v ustanovení § 59 dochází také k doplnění, resp. zpřesnění ustanovení § 62,
týkajícího se podpory mysliveckého hospodaření a spolkové myslivosti. Cílem těchto změn je upravit
problematiku související s poskytováním finančních příspěvků na podporu vybraných činností
mysliveckého hospodaření obdobně jako je tomu v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 46) v případě poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou totiž upravena ve stejném prováděcím
právním předpise – nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

P L AT N É Z N Ě N Í
vybraných ustanovení
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů s v y z n a č e n í m
navrhované změny:
§ 59
Působnost krajů
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech
souhlasu s chovem zvěře v zajetí (§ 7 odst. 1),
omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1),
vymezení oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),
prohlášení dalších pozemků za nehonební (§ 17 odst. 2),
povolení použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2),
uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3).,
poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).
(2) Kraj v přenesené působnosti
vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),
organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1),
určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 odst. 1),
zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38),
podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu,
spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností,
provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).
...............

§ 62
(1) Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v této části zákona
poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména
na
a) zlepšování životního prostředí zvěře,
b) podporu ohrožených druhů zvěře,
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,
d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
e) použití dravců v ochraně rostlin,
f) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře,
g) ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin,
h) chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti.
(2) Pravidla poskytování finančních příspěvků se stanoví v rámci pravidel podpory hospodaření
v lesích30) a pravidel používání prostředků z Fondu životního prostředí31). Na poskytování finančních
příspěvků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Na poskytnutí finančního příspěvku
3

0)
30)

3

§ 46 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1)
31)

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

není právní nárok. Byl-li finanční příspěvek poskytnut na základě uvedení nesprávných údajů
nebo byl použit na jiný účel, než na který byl poskytnut, je příjemce povinen celý finanční
příspěvek vrátit.
(3) Finanční příspěvek může být poskytnut z Fondu životního prostředí31), nebyl-li na
stejný účel poskytnut podle tohoto zákona. Je-li poskytnut finanční příspěvek podle tohoto
zákona, nelze na stejný účel poskytnout jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů
Evropské unie.
(4) Stát podporuje spolkovou myslivost nepřímo tím, že ve výběrovém řízení na nájemce
honiteb na pozemcích státu mají přednost myslivecké spolky, jejichž sídlo je v místě honiteb, pokud
neprojevil zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy dosavadní nájemce podle § 33 odst. 3. V
případě, že se do výběrového řízení přihlásí více mysliveckých spolků, postupuje se podle § 32 odst. 4
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