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Vážení účastníci konference, kolegyně a kolegové, 
 
byl jsem požádán, abych na této konferenci přednesl příspěvek na téma „Právní 
analýza komunikace státní správy lesního hospodářství: úspěchy a úskalí“.  
Podle pokynů pořadatelů konference má být můj referát podrobněji zaměřen zejména 
na aktuální lesnickou legislativu, tedy na lesní zákon a jeho poslední novely z roku 
2019, dále na to, jak současná legislativa upravuje přenos informací z Ministerstva 
zemědělství na nižší úrovně státní správy, a konečně i na vztah lesnické legislativy 
k právním předpisům jiných resortů, zejména Ministerstva životního prostředí, popř. 
aktuálně též Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
Mluvíme-li zde o lesnické legislativě, máme tím na mysli soubor platných právních 
předpisů, upravujících právní poměry v oblasti lesního hospodářství, tedy zákony, 
nařízení vlády a vyhlášky, a v širším slova smyslu také směrnice a instrukce vydávané 
ministerstvem, a konečně i nařízení, která v mezích své působnosti a na základě 
zákona vydávají kraje a obce. 
 
Základním předpisem lesnické legislativy je stávající lesní zákon, tedy zákon č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, samozřejmě ve znění 
pozdějších předpisů. K němu bylo až dosud vydáno dvanáct prováděcích předpisů, 
konkrétně jedenáct vyhlášek Ministerstva zemědělství a jedno nařízení vlády.  
Dvě, vlastně tři zmocňovací ustanovení nebyla dosud naplněna (§ 33/3, 33/7, 35/5).  
 
Mimoto jsou důležitou součástí nynější platné lesnické legislativy i zákon č. 149/2003 
Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a zákon č. 226/2013 Sb., o 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně několika vyhlášek vydaných 
k provedení těchto zákonů. 
 
Pokud jde o lesní zákon, pak – máme-li ho jakkoli hodnotit – musíme si vždy uvědomit, 
kdy a za jakých podmínek lesní zákon vznikal. To je důležité proto, že je v poslední 
době v četných diskusích často nastolována otázka, zda a do jaké míry odpovídá 
stávající lesní zákon současné situaci. 
Připomeňme si, že lesní zákon vznikal v první polovině devadesátých let minulého 
století, Parlamentem byl přijat v listopadu 1995, tedy v době, kdy vrcholil proces 
restitucí pozemkového majetku, tedy i lesů. Už tehdy se na tvorbě lesního zákona 
aktivně podíleli zástupci nestátních vlastníků lesů, tedy obcí i fyzických osob, zejména 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), které bylo založeno již v roce 
1992. 
      
Lesní zákon tedy platí již dvacet pět let, a je samozřejmé, že za tuto poměrně dlouhou 
dobu se ve společnosti mnohé změnilo. Po všech restitucích, které skončily vlastně až 
přijetím zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
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společnostmi, se stabilizovala struktura vlastníků lesů s významným, téměř polovičním 
podílem nestátních vlastníků. 
 
Je třeba připomenout a zdůraznit, že velmi podstatných změn doznala také státní 
správa. Tzv. reforma veřejné správy, započatá v roce 2000, vyvrcholila na konci roku 
2002 zrušením okresních úřadů. Všem, kdo ve státní správě lesů něco pamatují, je 
zřejmé, že zrušení okresních úřadů a přenesení převážné části jejich působnosti na 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností (a něco málo také na kraje, resp. na krajské 
úřady), nebylo šťastným krokem. O tom se podrobněji zmíním později. 
 
Od 1. ledna 1996, kdy nabyl účinnosti, byl lesní zákon již více než dvacetkrát 
novelizován. V naprosté většině případů šlo o novely vyvolané přijetím nebo změnami 
jiných zákonů, např. změnou zákona o Rejstříku trestů, zákonem o předcházení 
ekologické újmě apod.  
 
Z hlediska samotného účelu lesního zákona byly však až dosud významné pouze tři 
novely, a to změna, provedená zákonem č. 67/2000 Sb., dále změna provedená 
zákonem č. 90/2019 Sb., a poslední změna, provedená zákonem č. 314/2019 Sb.  
 
Novelu z roku 2000 si už mnozí nepamatují; její význam spočíval v tom, že povinnost 
ohlašovat předem orgánu státní správy lesů provedení těžby, rozšířila nejen na 
vlastníky lesa, ale i na další subjekty, zejména na ty, které měly těžbu v lese prakticky 
provádět.  
 
Podstatně významnější jsou poslední dvě novely lesního zákona, provedené v roce 
2019. Zde je třeba připomenout, že Sekce lesního hospodářství Ministerstva 
zemědělství si již mnohem dříve než v roce 2019 byla vědoma potřeby zásadní 
novelizace lesního zákona. Jeden velmi dobře připravený návrh novely lesního zákona 
potopil ve vládě v lednu 2012 tehdejší ministr zemědělství Bendl, a v dalších letech 
byly práce na novele lesního zákona upozaděny, když přednost dostala příprava 
novely zákona o myslivosti.   
 
Teprve mimořádně rozsáhlá kůrovcová kalamita a naléhavá potřeba vytvoření 
razantních právních nástrojů k jejímu zvládnutí vedla ve druhé polovině roku 2017 
k urychlení prací na novele lesního zákona. Velmi brzy po propuknutí a rychlém šíření 
kalamity se totiž ukázalo, že dosavadní právní nástroje, opírající se o lesní zákon, 
neposkytují orgánům státní správy lesů dostatek možností k přijetí opatření 
nezbytných ke zpomalení šíření a k postupnému zvládnutí kalamity.  
 
Mimoto se brzy ukázalo, že ani zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, základní procesní 
předpis, podle něhož postupují orgány státní správy obecně, a tedy i orgány státní 
správy lesů, nedává sám o sobě možnost přijímat nebo ukládat bezodkladně účinná 
opatření, nutná k řešení kalamitních situací. Obsahuje však ustanovení, která ve 
spojení se zvláštním zákonem, zde tedy s lesním zákonem, umožňují vydávání 
opatření s okamžitou účinností.     
 
Na Ministerstvu zemědělství jsme si po četných předchozích zkušenostech byli vědomi 
toho, že snažit se dosáhnout novely lesního zákona standardním legislativním 
postupem znamená v našich podmínkách ztrátu mnoha měsíců. Proto bylo na přelomu 
roku 2018/2019 osloveno několik poslanců, ochotných v zájmu řešení kůrovcové 
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kalamity a následné obnovy lesních porostů předložit poslanecký návrh novely lesního 
zákona. Tento návrh zákona byl v celém rozsahu připraven na Ministerstvu 
zemědělství v Sekci lesního hospodářství a po zrychleném projednání v Parlamentu 
byl přijat jako zákon č. 90/2019 Sb., kterým se mění lesní zákon, a který nabyl 
účinnosti dnem 2. dubna 2019.    
 
Jak víte, je zákon č. 90/2019 Sb. velmi stručný – obsahuje prakticky jen jedno 
ustanovení, a to nově vložený § 51a lesního zákona, nadepsaný „Odchylná opatření 
v případech mimořádných situací“. Ten umožňuje Ministerstvu zemědělství 
v případech regionálních nebo celostátních mimořádných situací majících charakter 
kalamit, které nastaly na území dvou a více krajů, kdy plnění povinností ze strany 
vlastníků lesů není možné nebo nevede k naplnění účelu lesního zákona, rozhodnout 
o nezbytných opatřeních odchylných od vyjmenovaných ustanovení lesního zákona. 
Tato opatření může ministerstvo uložit též formou opatření obecné povahy. 
Mimoto zmíněný § 51a lesního zákona obsahuje ustanovení umožňující vydávat 
opatření obecné povahy bez předchozího řízení o návrhu opatření, a důležité 
ustanovení o tom, že opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení 
na úřední desce ministerstva. 
 
Až do přijetí zákona č. 90/2019 Sb. neměly orgány státní správy lesů včetně 
Ministerstva zemědělství s vydáváním opatření obecné povahy prakticky žádné 
zkušenosti.  Opatření obecné povahy je relativně nový prvek správního práva. Jde o 
správní akt s konkrétně vymezeným předmětem úpravy a s obecně vymezeným 
okruhem adresátů. Jinými slovy: jde o úkon správního orgánu v určité věci, který se 
přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob (fyzických a 
právnických osob).  
 
V tomto smyslu se opatření obecné povahy může velmi dobře uplatnit v praxi orgánů 
státní správy lesů. Nicméně je třeba zdůraznit, že nový § 51a lesního zákona je 
koncipován zcela účelově tak, aby na jeho základě bylo možno vydávat opatření 
obecné povahy ke zvládnutí mimořádných událostí (kalamit) a jejich následků, pokud 
nastaly na území dvou a více krajů. Proto je k jeho vydání věcně příslušné výhradně 
Ministerstvo zemědělství. 
 
Ministerstvo zemědělství hned následující den po nabytí účinnosti zákona č. 90/2019 
Sb., tedy hned 3. dubna 2019 vydalo opatření obecné povahy, ve kterém s odkazem 
na zmíněný § 51a lesního zákona rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 
31, 32 a 33 lesního zákona. 
Část opatření platila pro lesy na celém území České republiky, část pouze pro lesy 
v katastrálních územích vyjmenovaných v příloze vydaného opatření. 
 
Pro připomenutí dodávám, že vydané opatření obecné povahy bylo změněno 
opatřením ze 30. srpna 2019, ve kterém bylo formulováno opatření odlišné od § 29 
odst. 1 lesního zákona. Posléze bylo toto opaření zrušeno a nahrazeno novým 
opatřením obecné povahy z 2. dubna 2020, které s jednou změnou přílohy opatření 
platí dodnes. 
 
Ještě je třeba se zmínit také o druhé novele lesního zákona, provedené v roce 2019. 
Jde o zákon č. 314/2019 Sb., který nabyl účinnosti dnem 29. listopadu 2019. Tato 
novela je podstatně rozsáhlejší a při její přípravě jsme byli vedeni snahou odstranit 
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některé palčivé problémy, které se nahromadily za několik let a po jejichž řešení volali 
jak orgány státní správy lesů, tak i vlastníci lesů a jejich zájmová sdružení.  
 
Osobně se domnívám, že nejdůležitějším přínosem této zatím poslední novely lesního 
zákona jsou změny týkající se odborných lesních hospodářů, na prvém místě 
stanovení základních povinností odborného lesního hospodáře, jehož činnost hradí 
stát. Důležité je též stanovení možnosti zrušit pověření výkonem činnosti odborného 
lesního hospodáře, pokud neplní povinnosti stanovení lesním zákonem.  
 
Připomínám, že výčet povinností odborného lesního hospodáře v § 37 odst. 8 lesního 
zákona je demonstrativní (příkladný) a že při posuzování toho, zda odborný lesní 
hospodář plní své povinnosti podle zákona, je třeba přihlédnout také k často 
přehlíženému ustanovení § 52 lesního zákona.  
Konečně dodávám, že neplnění povinností ze strany odborného lesního hospodáře je 
přestupkem podle § 54 odst. 1 písm. f) lesního zákona.   
 
Odborný lesní hospodář má v našich současných podmínkách v lesním hospodářství 
velký význam. Tomuto významu bohužel ne zcela odpovídá dosavadní právní úprava. 
Zejména podmínky pro udělování licencí k výkonu činnosti odborného lesního 
hospodáře jsou velmi rámcové, a tak obecné, že nedávají záruku, že bude licence 
udělena opravdu jen těm fyzickým osobám, které mají dostatečné znalosti a 
zkušenosti k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře na potřebné úrovni.  
Poslední novela lesního zákona (zákon č. 314/2019 Sb.) nově definovala délku 
potřebné odborné lesnické praxe ve vazbě na všechny u nás nyní existující formy 
odborného lesnického vzdělání – od střední školy přes vyšší odborné vzdělání (VOŠ), 
bakalářské studium až po studium magisterské, tedy lesní inženýrství.  
 
Některé důležité věci, týkající se výkonu činnosti odborných lesních hospodářů však 
zůstávají i po posledních novelách lesního zákona stále nedořešeny.  
V odborných diskusích nad každým návrhem novely lesního zákona byla vždy v této 
souvislosti nastolována otázka, zda bychom se neměli vrátit ke zkoušce pro odborné 
lesní hospodáře a jejím úspěšným absolvováním podmínit udělení licence. 
Organizační a finanční náročnost provádění zkoušek zatím neumožňuje vtělit touto 
podmínku do lesního zákona, jakkoli je to podle mého názoru do budoucna nezbytné.  
Dále se domnívám, že je nezbytné stanovit zákonem maximální výměru lesů, ve 
kterých má svou činnost vykonávat pověřený odborný lesní hospodář.   
 
Dalším nesporným přínosem poslední novely lesního zákona je rozšíření možností 
využívat opatření obecné povahy jako nástroj výkonu státní správy pro řešení 
některých specifických problémů lesního hospodářství. Na rozdíl od § 51a lesního 
zákona, na jehož základě může v odůvodněných případech vydávat opatření obecné 
povahy pouze Ministerstvo zemědělství, mohou nyní podle novelizovaného lesního 
zákona vydávat opatření obecné povahy všechny orgány státní správy lesů.  
Mohou tak učinit zejména v případě, kdy je nutno omezit nebo zakázat vstup do lesů 
podle § 19 odst. 4 lesního zákona, dále v případě naléhavé potřeby při nedostatku 
reprodukčního materiálu lesních dřevin podle § 29 odst. 4 lesního zákona, a konečně 
při ukládání opatření v ochraně lesa podle § 32 odst. 3 a 4 lesního zákona.  
 
Zejména pokud jde o obecné užívání lesů podle § 19 lesního zákona je možnost vydat 
omezení nebo zákaz vstupu do lesa formou opatření obecné povahy, které nabývá 



 

5 
 

účinnosti dnem vyhlášení (vyvěšení na úřední desce) významným přínosem nejen pro 
ochranu lesa, ale také pro orgány státní správy lesů.  
Vydání omezení nebo zákazu vstupu do lesa je typickým opatřením státní správy lesů, 
které nelze vydat individuálním správním aktem (rozhodnutím), i když se tak někdy 
v praxi dělo. Jde o typický případ, kdy se vydává konkrétní opatření, tedy omezení 
nebo zákaz vstupu do lesa, které se vztahuje na zcela jistě neurčitý a neurčitelný okruh 
adresátů. 
To bylo dosud možno učinit prakticky jen formou nařízení obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Takové nařízení ovšem mohla podle zákona o obcích vydat 
pouze rada obce. Šlo nutně o zdlouhavý proces, ke kterému se orgány státní správy 
lesů – pokud je mi známo - uchylovaly jen v několika málo případech.   
   
Mluvíme-li o poslední novele lesního zákona, považuji za nutné a za účelné zmínit se 
také o tzv. náhradní správě lesů. Také náhradní správa lesů, resp. její zařazení do 
lesního zákona, bylo předmětem bohatých diskusí při přípravě každé novely lesního 
zákona. Pro odpor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů a z obavy o 
průchodnost návrhu v Parlamentu však nebylo ustanovení o náhradní správě lesů do 
lesního zákona dosud vtěleno.  
   
Pokud jde o obecné fungování státní správy lesů, jak už jsem řekl, v současné době 
je v České republice uplatňován tzv. smíšený model výkonu veřejné správy. Jde o 
model, ve kterém státní správu, tedy stěžejní část výkonné moci státu, vykonávají 
v tzv. přenesené působnosti subjekty, jejichž prvořadým posláním, zakotveným 
v Ústavě České republiky, je výkon samosprávy. Ano, jde o obce a kraje, které jsou 
podle hlavy sedmé, článku 99 Ústavy České republiky základními a vyššími územními 
samosprávnými celky. 
 
Na tyto samosprávné subjekty, resp. na jejich orgány, konkrétně na krajské a obecní 
úřady přenesl stát výkon státní správy v rozsahu vymezeném desítkami zákonů ze 
sféry veřejného práva, mezi jinými i lesním zákonem, pokud jde o výkon státní správy 
lesů.  
 
Již několik let se v praxi ukazuje, že tento model má četné závažné nedostatky, které 
jsou příčinou mnohdy těžkopádného a nepříliš efektivního výkonu státní správy, včetně 
státní správy lesů. Za největší nedostatek považuji to, že je výkon státní správy 
ovlivňován lokálními zájmy samosprávy. To se projevuje tlakem na ovlivnění 
rozhodování státní správy, pokud jde o státní správu lesů, tak např. na vyjádření 
k různým stavebním záměrům (§ 14 odst. 2 lesního zákona) apod.  
 
Dalším závažným problémem je nedostatečně financování výkonu státní správy. Stát 
totiž nenese úplné náklady na výkon státní správy v přenesené působnosti, nýbrž 
obcím a krajům na její výkon pouze přispívá. Nedostatečné finanční zabezpečení vede 
k tomu, že zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností je snižován počet 
úředníků, což má za následek kumulování působností např. tak, že jeden úředním na 
odboru životního prostředí vykonává jak státní správu lesů, tak i myslivosti a rybářství, 
a k tomu nezřídka také ochranu zemědělského půdního fondu apod.  
Na některých městských úřadech má úředník státní správy lesů na starost i městské 
lesy, tedy majetek města, což jeho rozhodování nutně zatěžuje jistou mírou možné 
podjatosti. 
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Podfinancovanost (dlouhodobé podhodnocení odměňování) a kumulace funkcí jsou 
také důvodem časté fluktuace úředníků na prvním stupni státní správy lesů. Je znám 
případ, že na městském úřadě s rozšířenou působností nebyl výkon státní správy lesů 
několik měsíců vůbec zabezpečen.  
Problémem je někdy i nedostatečná kvalifikace a nedostatek zkušeností těch, kdo 
státní správu lesů na prvním stupni vykonávají. Už dlouho se ukazuje, že pouhé 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti samy o sobě nestačí. Pomohlo by průběžné 
vzdělávání, to však předpokládá další prodražení výkonu státní správy, které je při 
všeobecném nedostatku veřejných finančních prostředků v nejbližší době nepřijatelné. 
Řešení cestou vytvoření specializované soustavy orgánů státní správy lesů, odtržené 
od obecné státní správy, je alespoň v nejbližších letech zřejmě politicky neprůchodné. 
 
Pokud jde o vztahy uvnitř státní správy lesů po vertikální linii, pak nejdůležitějším 
právním předpisem vymezujícím vztah Ministerstva zemědělství k nižším stupňům 
státní správy lesů je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Tento zákon v hlavě VIII (osmé), nadepsané „Vztah ministerstev 
a vlády k územním samosprávným celkům“, v § 92 odst. 1 stanoví, že při výkonu 
přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému 
ministerstvu a v § 92 odst. 2, že příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží 
úseky státní správy vykonávané orgány územní samosprávy, řídí v rámci zákonů 
výkon státní správy vydáváním právních předpisů a směrnic; podmínkou planosti 
směrnice je její publikace, ve výjimečném případě oznámení ve Věstníku vlády pro 
orgány krajů a orgány obcí. 
 
Zákon zde především zdůrazňuje hierarchické uspořádání státní správy (tzn. vztahy 
nadřízenosti a podřízenosti), když stanoví, že při výkonu přenesené působnosti jsou 
orgány územní samosprávy, tedy jak kraje, tak i obce podřízeny příslušnému 
resortnímu ministerstvu. 
 
Zákon zde dále předpokládá, že příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží 
úseky státní správy vykonávané orgány územní samosprávy v přenesené působnosti, 
budou v rámci zákonů řídit výkon státní správy v přenesené působnosti na úrovni krajů 
a obcí vydáváním právních předpisů a směrnic. Účelem takových směrnic je 
samozřejmě především sjednocování výkonu státní správy. Mohu jen konstatovat, že 
metodická činnost ministerstev, včetně Ministerstva zemědělství, je z hlediska potřeb 
praxe naprosto nedostatečná. 
 
Např. Ministerstvo zemědělství, Sekce lesního hospodářství publikovalo od roku 2014 
až dosud ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí pouze čtyři směrnice, 
všechny vypracované Odborem koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství, zatímco 
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, ani Odbor státní správy lesů, myslivosti, 
rybářství a včelařství v posledních několika letech žádnou směrnici ve Věstníku 
nepublikovaly, ani neoznámily. Přitom některá ustanovení lesního zákona, resp. 
některé problémy, které se v praxi orgánů státní správy v nedávné době objevily a 
objevují, by si vydání vysvětlující a sjednocující směrnice ze strany ministerstva určitě 
zasloužily. Z poslední doby mne napadá např. otázka, jak se mají orgány státní správy 
lesů stavět k nyní často budovaným domům v korunách stromů nebo jak z hlediska 
dotčení lesa přistupovat k povolování budování různých cyklotrialů nebo biketrialů 
v lesích apod.  
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Pokud jde o reálný výkon státní správy lesů navenek, tedy zejména ve vztahu k 
vlastníkům lesů a jejich zájmovým sdružením, ale i k jiným orgánům státní správy, ten 
vychází z působnosti jednotlivých stupňů státní správy lesů vymezených lesním 
zákonem. 
Není zde prostor jednotlivé působnosti podobněji komentovat, ale stojí za to upozornit 
na některé problémy výkonu státní správy, vycházející z obecné právní úpravy 
správního řízení včetně správních exekucí.  
 
Nejednoznačnost některých právních předpisů, jejich časté změny a k tomu 
přetíženost orgánů státní správy lesů na prvním stupni vede mimo jiné k tomu, že 
těmto orgánům nezbývá prakticky žádný prostor k výkonu preventivní a dozorové 
činnosti. To vede k tomu, že o mnoha případech porušení lesního zákona se orgány 
státní správy lesů dozvídají se zpožděním, nebo se o nich nedovědí vůbec.   
Porušení lesního zákona lze postihovat i poměrně vysokými pokutami, nicméně tomu 
musí předcházet správní řízení, často včetně odvolacího řízení. I pokud se podaří 
uložit pokutu pravomocným rozhodnutím, je v mnoha případech třeba vést k vymožení 
pokuty správní exekuci. Ani ta však v mnoha případech nemusí být úspěšná, ať už pro 
nedosažitelnost dlužníka, nebo pro jeho nesolventnost.  
 
Lze uzavřít konstatováním, že se státní správa těžko vykonává ve společnosti, kde je 
nízké právní vědomí převážné části veřejnosti, obecně nízký společenský tlak na 
dodržování zákonů a kde se povolání úředníka státní správy těší jen velmi malému 
uznání. 
 
Praha, 18. listopadu 2020 
JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc 
 
  


