
IV. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
SHRNUTÍ ZÁVEREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 
 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu zákona:  
 
Návrh zákona, kterým se m ění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm ěně a dopln ění 
některých zákon ů (lesní zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo zem ědělství 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 
Dnem vyhlášení ve Sbírce zákon ů 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:  
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:  

2. Cíl návrhu zákona  
Cílem návrhu zákona je výslovně stanovit nezcizitelnost státních lesů. 
 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
Návrh zákona nepředpokládá žádné dopady na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty. 
 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
Žádné 
 
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 
Žádné 
 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
Žádné 
 
3.5 Sociální dopady: Ne 
Žádné 
 
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
Žádné 
 
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 
Žádné 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Žádné 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Žádné 
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3.10 Korupční rizika: Ne 

Žádná 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Žádné 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu v četně zhodnocení sou časného stavu 

ve  vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovn osti muž ů a žen  

Platnou právní úpravu nakládání s lesy ve vlastnictví státu (dále jen „státní lesy“) představuje 
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Stávající právní úprava výslovné ustanovení o nezcizitelnosti 
státních lesů neobsahuje. Podle § 4 odst. 2 lesního zákona je však nakládání se státními 
lesy podmíněno předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství. 
 
V případě státních podniků, které hospodaří se státními lesy, kterými jsou Lesy České 
republiky a Vojenské lesy a statky, je dále třeba vzít při nakládání se státními lesy v potaz, 
zákon  
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Lesní pozemky jsou totiž 
tzv. určeným majetkem, se kterým lze podle § 17 odst. 2 nakládat jen s předchozím 
schválením zakladatele, tedy Ministerstva zemědělství případně Ministerstva obrany.  
 
Platná právní úprava tedy problematiku nezcizitelnosti neřeší. Obsahuje však mechanismy, 
které správce státních lesů při nakládání s nimi výrazně omezují.  
 
Platná právní úprava se netýká postavení fyzických osob. Ve vztahu k zákazu diskriminace 
je tudíž neutrální. 

 
2. Odůvodn ění hlavních princip ů navrhované právní úpravy, v četně dopad ů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k  rovnosti 
mužů  a žen 

Cílem předkládaného návrhu zákona je v textu lesního zákona explicitně zakotvit 
nezcizitelnost státních lesů. Obsahem návrhu je stručná novela § 4 lesního zákona, který 
upravuje nakládání se státními lesy.  
 
Nezcizitelnost státních lesů však nemůže být bezvýjimečná a zákon musí umožňovat, aby 
státní lesy bylo možno v odůvodněných případech, zejm. z důvodů, které zajistí účelné 
hospodaření, nadále zcizovat. Návrh zákona proto upravuje výjimky ze zákazu zcizovat 
státní lesy. Jedná se o odůvodněné směny pozemků a prodeje spoluvlastnických podílů 
(zejm. z důvodu arondace, tedy zcelování pozemků), prodej odloučených lesních pozemků  
a zcizení ve veřejném zájmu. V těchto případech tedy bude nadále možné státní pozemky 
zcizovat, ovšem pouze s předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství. Podrobněji jsou 
jednotlivé výjimky popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen. 

 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku  

 
V Koaliční smlouvě na volební období 2013 – 2017, v části III. Program vlády, v odstavci 3. 
Rozvoj zemědělství a venkova, je mimo jiné uvedeno „Nebudeme privatizovat státní lesy“ a 
„Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů. Státní lesy musí aktivně přispívat k udržení 
zaměstnanosti v regionech“. Má-li být naplněno znění zmíněné části Koaliční smlouvy, musí 
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být „nezcizitelnost státních lesů“ zakotvena v zákoně, konkrétně v zákoně č. 289/1995 Sb., 
lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Stávající právní úprava zcizování státních lesů v obecné rovině umožňuje, byť je k takovému 
kroku nutný předchozí souhlas Ministerstva zemědělství. Ovšem z důvodu právní jistoty je 
žádoucí, aby byla předem jednoznačně vymezena množina státních lesů, u kterých jejich 
zcizení nebude možné. U těchto státních lesů pak bude zaručeno, že zůstanou ve vlastnictví 
státu. ´ 
 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ús tavním po řádkem 
České  republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž j e Česká republika vázána 
a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgán ů Evropské unie a 
obecnými právními zásadami Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána se na navrhovanou právní úpravu 
nevztahují. 

Předpisy Evropské unie se na navrhovanou právní úpravu nevztahují. 

 

5. Předpokládaný hospodá řský a finan ční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpo čet, ostatní ve řejné rozpo čty, na podnikatelské prost ředí České 
republiky, dále sociální dopady, v četně dopad ů na rodiny a dopad ů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociáln ě slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopa dy na životní prost ředí. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. Rovněž se nepředpokládají žádné finanční dopady 
na podnikatelské prostředí. 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady ani dopady na 
specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení navrhovaného řešení k ochran ě soukromí a osobních údaj ů 

Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů. 

 

7. Zhodnocení korup čních rizik 

V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik. Ze závěru 
posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu nepředstavuje žádné riziko. 
Ministerstvo zemědělství již dnes uděluje předchozí souhlas pro nakládání se státními lesy. 
Toto povolení bude ve stejném režimu vydáváno i nadále pouze s tím rozdílem, že bude 
omezen počet případů, kdy bude možné souhlas udělit. 

 

8. Zhodnocení dopad ů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K čl. I 
 
K bodu 1 
 
Zákon výslovně stanoví, že státní lesy nelze zcizit. Zákaz zcizení lesů ve vlastnictví státu 
však nemůže být absolutní, nýbrž musí připouštět odůvodněné výjimky. Proto zákon zároveň 
stanoví, že se zákaz zcizení nevztahuje na odůvodněné směny lesních pozemků a prodeje 
spoluvlastnických podílů státu, na prodej tzv. odloučených lesních pozemků, definovaných 
ve stávajícím ustanovení § 4 odst. 4 lesního zákona, a na případy, kdy bude zcizení státních 
lesů odůvodněno veřejným zájmem  
 
Takto formulované výjimky ze zákazu zcizení státních lesů ponechávají potřebný prostor pro 
tzv. arondační směny lesních pozemků (tedy směny za účelem zcelování lesních pozemků 
do větších celků), pro prodej takových lesních pozemků, jejichž ponechání ve vlastnictví 
státu je z hlediska efektivního hospodaření v lesích neúčelné, i pro majetkové změny 
odůvodněné doloženým veřejným zájmem (veřejný zájem bude třeba posoudit v každém 
konkrétním případě individuálně – půjde např. o stavby protipovodňových opatření, veřejných 
komunikací apod.). Výjimka pro prodeje spoluvlastnických podílů státu směřuje na ty situace, 
kdy není možné provést arondační směnu, neboť druhy spoluvlastník nedisponuje vhodným 
lesním pozemkem a současně se nejedná o odloučený lesní pozemek. 
 
Text v navrženém § 4 odst. 2 „pokud tento zákon nestanoví jinak“ je nezbytný vzhledem ke 
stávajícím ustanovením § 4 odst. 3, 6 a 9 lesního zákona.   
 
K bod ům 2 až 6 
 
Legislativně technické změny v souvislosti se změnou v číslování odstavců v § 4. 
 
K čl. II 
 
Předložený návrh novely lesního zákona by měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Povaha 
navrhovaných změn nevyžaduje stanovení legisvakanční lhůty. 
 
 
 
 
 



III. 
 

N á v r h 
 

ZÁKON 
 

ze dne ……………. 2017, 
 

kterým se m ění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm ěně a dopln ění některých zákon ů 
(lesní zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

 
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I 

 
Změna lesního zákona 

 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona  
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona  
č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona  
č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.  
a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:  
 
 

1. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
„(2) Státní lesy nelze zcizit, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zákaz zcizení státních lesů 
se nevztahuje na odůvodněné směny lesních pozemků a prodeje spoluvlastnických podílů 
státu, na prodej odloučených lesních pozemků a na zcizení ve veřejném zájmu.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 10 označují jako odstavce 3 až 11.  
 

2. V § 4 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 
 

3. V § 4 odst. 8 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 
 

4. V § 4 odst. 9 se text „3 a 9“ nahrazuje textem „4 a 10“. 
 

5. V § 4 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 
 

6. V § 49 odst. 3 písm. b) se text „(§ 4 odst. 2)“ nahrazuje textem „(§ 4 odst. 3)“. 
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 



V. 
 
Platné zn ění zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm ěně a dopln ění některých zákon ů 
(lesní zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, ve znění navrhovaných zm ěn 
 
 

* * * 
 

§ 4 
 

Nakládání s lesy ve vlastnictví státu 
 
 (1) Pokud jde o lesy ve vlastnictví státu (dále jen "státní lesy"), vztahují se práva a 
povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona na právnickou osobu, které je svěřeno 
nakládání s těmito lesy, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
  
 (2) Státní lesy nelze zcizit, pokud tento zákon nes tanoví jinak. Zákaz zcizení 
státních les ů se nevztahuje na od ůvodn ěné sm ěny lesních pozemk ů a prodeje 
spoluvlastnických podíl ů státu, na prodej odlou čených lesních pozemk ů a na zcizení 
ve veřejném zájmu.  
 

(2) (3) Právní úkony, kterými se nakládá se státními lesy, zejména smlouvy o převodu 
práva hospodaření nebo o převodu vlastnictví a smlouvy o nájmu nebo výpůjčce, s výjimkou 
smluv, jejichž předmětem je nájem nebo výpůjčka pozemků určených k plnění funkcí lesa, o 
jejichž omezení pro plnění funkcí lesa nebo o dočasném odnětí plnění funkcí lesa rozhodl 
orgán státní správy lesů (§ 13 odst. 1), vyžadují ke své platnosti předběžný souhlas 
Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"). Ustanovení zvláštních předpisů2) nejsou 
tím dotčena. 
  
 (3) (4) Právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, na 
základě písemné smlouvy uzavřené podle zvláštních právních předpisů32) převádí pozemky 
oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle odstavce 4 
5. 
  
 (4) (5) Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklíněné mezi lesní 
pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené 
pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že takový pozemek při 
výměře do 1 ha je vzdálen od komplexu státních lesů více než 100 m, při výměře do 5 ha 
více než 500 m a při výměře do 10 ha více než 1 000 m; za odloučené lesní pozemky se 
považují rovněž lesní pozemky do celkové výměry 10 ha oddělené od komplexu státních 
lesů vodními toky, dálnicemi, silnicemi dálničního typu, přehradami, letišti se zpevněnými 
plochami nebo jinými pozemkovými pruhy, které znemožňují jejich přímé spojení s 
komplexem státních lesů při lesní dopravě. Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištěná 
vzdálenost mezi hranicí komplexu státních lesů a k převodu navrženého odloučeného 
lesního pozemku. Komplexem státních lesů se rozumí souvislé pozemky určené k plnění 
funkcí lesa o výměře větší než 10 ha. 
  
 (5) (6) Pozemky určené k plnění funkcí lesa se považují za souvislé, jestliže se lze 
dostat z jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy do šíře 10 
m nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají souvislost mezi 
pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují vodní toky, dálnice, silnice 
dálničního typu, přehrady, letiště se zpevněnými plochami a další pozemkové pruhy, které 
znemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa při 
lesní dopravě. Souvislost není přerušena pozemní komunikací, vodním tokem, správní 
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hranicí okresu, hranicí obce, hranicí katastrálního území nebo oplocením a podobnými 
stavbami, pokud neznemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky určenými k 
plnění funkcí lesa při lesní dopravě. 
  
 (6) (7) Pro převod lesních pozemků v uznaných farmových chovech33) neplatí 
uvedená omezení vzdálenostmi a výměrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky v 
těchto uznaných farmových chovech mohou být převáděny na jiné vlastníky pozemků v 
těchto uznaných farmových chovech, a to do celkové výměry 10 ha. 
  
 (7) (8) Spoluvlastnickým podílem státu se pro účely převodu podle odstavce 9 10 
rozumí podíl státu nejvíce jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu 
státu vyjádřená výměrou je menší než 10 ha. 
  
 (8) (9) Pro účely převodu podle odstavců 3 a 9 4 a 10 se za součást lesního pozemku 
považují zastavěné lesní pozemky, oplocení a stavby účelových komunikací. 
  
 (9) (10) Na základě písemné žádosti obce převede pověřená právnická osoba 
bezúplatně do vlastnictví obce 
  
a) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním 
plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 
  
b) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním 
plánem jako sportoviště, 
  
c) spoluvlastnické podíly státu v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku. 
  
 (10) (11) Žádosti podle odstavce 9 10 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li 
splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob. 
Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena. 
  
____________________  
  
2) Např. zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 
  
32) § 3 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
  
33) § 1 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
 

* * * 
 

§ 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, 
 p 
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c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení a o vyřazení 
lesů z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 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) (§ 4 odst. 3) , 
  
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. 
  
 (4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost 
krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí. 


