Novely zákona č. 289/1995 Sb. a
opatření obecné povahy MZe
Informace pro vlastníky lesů – 7.1.2020

Novela zákona č. 289/1995 Sb. a opatření
obecné povahy MZe
Zákon č. 90/2019 Sb. – účinnost 2.4.2019
1. V § 49 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní: „o odchylných opatřeních v případech mimořádných situací (§ 51a)“.
2. Za § 51 se vkládá nový § 51a:
Odchylná opatření v případech mimořádných situací
(1) V případech regionálních nebo celostátních mimořádných situací majících charakter
kalamit, vyvolaných zejména biotickými nebo abiotickými činiteli, které nastaly na území
dvou a více krajů, kdy plnění povinností ze strany vlastníků lesů není možné, nebo by
nevedlo k naplnění účelu zákona, může ministerstvo rozhodnout o nezbytných opatřeních
odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 až 3 a § 33 odst. 1 až 3*)
tohoto zákona za účelem minimalizace škod na lesích. Tato opatření může ministerstvo
uložit též opatřením obecné povahy.
(2) - (6) Další „procesní“ ustanovení – odvolání nemá odkladný účinek, vydává se bez
řízení atd.

1

Novela zákona č. 289/1995 Sb. a opatření
obecné povahy MZe
*) § 29 odst. 1 - K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4) se používá reprodukční materiál
lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídajícího
výškového pásma určeného lesním vegetačním stupněm. V případě smrku ztepilého,
borovice lesní a modřínu opadavého (dále jen "vybrané lesní dřeviny") lze k umělé
obnově lesa a zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů
selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu uznaných
podle zvláštního právního předpisu.20a) Zařazení dalších lesních dřevin mezi vybrané
lesní dřeviny stanoví ministerstvo právním předpisem.
§ 31 odst. 6 - Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní
porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může
orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na
žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. Na povolení této delší lhůty se nevztahují
obecné předpisy o správním řízení.
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§ 32 odst. 1, 2, 3
(1) Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les, zejména
a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro
pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný
orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření,
b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů,
c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů.21)
(2) Na likvidaci klesti a dalších těžebních zbytků, prováděnou za účelem splnění povinnosti podle
odstavce 1 písm. b), se nevztahují právní předpisy o ochraně ovzduší39). Tímto ustanovením nejsou
dotčeny právní předpisy o odpadech40).
(3) Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity,
přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit
bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. Orgán státní správy lesů může
vlastníku lesa nařídit tato opatření
a) omezení nebo zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu a
zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu,
b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů,
c) zničení napadených semen a sazenic,
d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva,
e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.
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Opatření obecné povahy MZe
Opatření obecné povahy MZe - veřejná vyhláška č. 1-3
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Č.j.: 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019
Č.j.: 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6.12.2019
Opatření odchylná od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního
zákona:
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků
a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince
2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou;
povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou
těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.

Opatření obecné povahy MZe
2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, která jsou uvedena
v příloze č. 1 opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
a) se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást
lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich
včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
b) se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být
zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
c) se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly
ponechány nezalesněné pruhy v šířce až 5 metrů a vzdálenosti přiměřené velikosti,
terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde
kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5
metrů pro vytvoření porostního pláště;
d) se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2.
3., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou
k zalesnění v rámci plochy holiny;
e) se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení
§ 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli
přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním
materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních
dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb. nejsou tím dotčena.
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Ad 1) Cílem opatření je využití těžebních, přibližovacích a asanačních kapacit pro
zpracování aktivních kůrovcových stromů a dříví vhodného pro vývoj lýkožroutů ve
vegetační době. Dle přílohy č. 2 platné vyhlášky MZe č. 101/1996 Sb. je při kalamitním
stavu primárním cílem aktivní vyhledávání kůrovcových stromů, jejich včasná a účinná
asanace v porostu nebo jejich navazující odvoz ke zpracování (asanace u zpracovatele
nebo na náhradních skládkách mimo les), přičemž těžbu kůrovcových souší lze odložit
(ve vyhlášce doba není stanovena).
Kůrovcovou souší jsou podle této přílohy suché stromy lýkožroutem zcela opuštěné, resp.
podle ČSN 48 1000 Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku je kůrovcovou souší strom
odumřelý v důsledku žíru lýkožroutů, který již kůrovcům neskýtá podmínky pro vývoj.
Nestabilní kůrovcové souše však mohou být zdrojem ohrožení provozu na pozemních
komunikacích, popř. na stavbách a zařízeních ležících v jejich sousedství, a je proto
nutno je průběžně sledovat a v případě potřeby dodržet obecnou prevenční povinnost dle
platného občanského zákoníku. Ostatní stromy, které se při nahodilé těžbě běžně těží
(např. vývraty, zlomy atd.), musí být z lesních porostů průběžně odstraňovány a
asanovány.
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Pokud není orgánem státní správy lesů rozhodnuto o omezení nebo zákazu vstupu do
lesa, musí každý návštěvník lesa pohybující se zde na vlastní nebezpečí, včetně lesních
cest, stezek a pěšin, tras vyznačených pro jízdu na kole, na koni, na lyžích nebo na
saních, a ostatních míst využívaných při obecném užívání lesů, dbát bezpečnosti osobní
i osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu lesa (zvýšeným rizikům v kalamitě).
Včasnou asanací kůrovcových stromů (položených lapáků) je taková jejich asanace, kdy
je nemůže opustit životaschopné stadium vývoje kůrovce.
Ad 2a) Vzhledem k mimořádnému rozsahu kůrovcové kalamity ve vymezených
katastrálních územích většinou nemají odchytová zařízení (lapače a lapáky) pro efektivní
ochranu lesů podstatný význam.
Ad 2b) Rozsáhlé kalamitní holiny objektivně nebude možno obnovit a dosáhnout
zajištění lesních porostů ve stanovených lhůtách (2 a 7 let). Za datum vzniku holiny se
považuje konec kalendářního měsíce, ve kterém byla na dané kalamitní holině ukončena
těžba.

Opatření obecné povahy MZe
Ad 2c) K zajištění stability obnovovaných lesních porostů proti větru, ochranu před
požáry a proti škodám zvěří, pro provádění budoucích výchovných zásahů i dalších
činností, a z důvodu snížení potřeby sadebního materiálu, lze již při zalesňování
velkoplošných holin vytvořit rozčleňovací pruhy a obnovené lesní porosty zpřístupnit. K
rozčlenění a zpřístupnění porostu lze samozřejmě přistoupit i v další fázi vývoje a
výchovy porostu. Totéž se týká případného vytvoření porostního pláště v okraji porostu.
K předcházení sporům s vlastníky pozemků přiléhajících k lesu je vhodné nevysazovat
cílové dřeviny ve vzdálenosti menší než 3 metry od hranice lesa.
Ad 2d) O plochy nezalesněných pruhů (=bezlesí dle § 1 odst. 1 písm. b/ vyhlášky č.
84/1996 Sb.) se fakticky zmenší zalesňovaná plocha lesa a minimální počet jedinců na
ha dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. se tak bude vztahovat pouze k zalesňované
ploše bez těchto pruhů. Za zalesněnou bude v takovém případě považována celá plocha
holiny.
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Ad 2e) odůvodněno nutností zabezpečit provedení obnovy lesů i v případech lokálního
(=v kalamitou postižených regionech) nedostatku sadebního materiálu (=stanovištně
vhodných, zejména melioračních a zpevňujících dřevin) ze stejné nebo odpovídající
přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky, a bude tedy třeba použít sadební
materiál, který nebude splňovat podmínku stanovenou v § 29 odst. 1, věta prvá, lesního
zákona (smrku ztepilého je na trhu v potřebné kvalitě dostatek). Povinnost vést evidenci
o původu reprodukčního materiálu dle § 29 odst. 5 ani pravidla nakládání s reprodukčním
materiálem lesních dřevin dle zákona č. 149/2003 Sb. nejsou dotčeny.
Opatření obecné povahy jsou k dispozici na úřední desce MZe a všech ORP.
Online:
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/

Novela zákona č. 289/1995 Sb.
Zákon č. 314/2019 Sb. – účinnost 29.11.2019 (s výjimkou novely zákona o
myslivosti)
zejména:
rozšíření podpor vlastníků lesů (příspěvek na zvládnutí následků mimořádných
okolností a nepředvídaných škod v lesích),
stanovení povinností OLH, jejichž činnost hradí stát, včetně možnosti odejmutí licence
v případech neplnění povinností,
zlepšení právního postavení vlastníka při škodách způsobených návštěvníkům lesa
v rámci obecného užívání lesa,
vedení evidence OLH pověřenou osobou (ÚHÚL),
doplnění zmocňovacího ustanovení k vydání vyhlášky k LHE,
možnost výjimky z pravidel pro použití reprodukčního materiálu v případě mimořádných
okolností na základě stanoviska pověřené osoby,
zákaz zcizení státních lesů s výjimkou zákonem uvedených případů,
nepředepisování poplatku za odnětí lesních pozemků ve specif. případech,
zákaz mýtní úmyslné těžby v lese nízkém a středním mladších 20 let,
povinnost ponechání těžebních zbytků a na dožití a k zetlení určených stromů či
jejich částí (účinnost 28.11.2021),
novela zákona o myslivosti (snižování stavů zvěře - účinnost 28.11.2021).
-
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