Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
Oddíl druhý
Odborný lesní hospodář
§ 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
je stanovena 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. Pověření
výkonem funkce odborného lesního hospodáře orgán státní správy lesů zruší na žádost pověřeného
odborného lesního hospodáře nebo z vlastního podnětu, pokud pověřený odborný lesní hospodář
neplní povinnosti stanovené tímto zákonem.
(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, jsou
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
organismů prokazatelně informovat orgán státní správy lesů,
b) upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé, vyznačovat těžbu nahodilou,
kterou je nutno provést, a doporučit termíny a způsoby jejího zpracování a způsoby asanace
vytěženého dříví,

c) navrhovat vlastníku lesa vhodný způsob a postup obnovy lesa a doporučovat vhodný reprodukční
materiál a vhodnou dřevinnou skladbu k obnově lesa,
d) doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů a na žádost vlastníka lesa zabezpečovat
instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,
e) na žádost vlastníka lesa vyznačovat těžbu mýtní úmyslnou a vyjadřovat se k návrhu těžby
oznamované vlastníkem lesa orgánu státní správy lesů (§ 33 odst. 4),
f) potvrzovat, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle
zvláštních právních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s tímto zákonem a
právními předpisy vydanými k jeho provedení,
g) na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence,
h) na žádost vlastníka lesa poskytovat vlastníkovi lesa odborné informace a doporučení při ochraně
lesů, pěstebních a těžebních činnostech, v oblasti finančních podpor na hospodaření v lesích, při
zpracování návrhů lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov a dalších
činnostech souvisejících s hospodařením v lesích,
i) vést evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech, uchovávat doklady vztahující se k
těmto úkonům a 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) prokazatelně upozorňovat vlastníka lesa na porušení povinností stanovených tímto zákonem;
pokud povaha porušené povinnosti umožňuje nápravu a vlastník lesa ji nesjedná v rozsahu a v
termínu uvedeném v upozornění odborného lesního hospodáře, je odborný lesní hospodář povinen
oznámit tuto skutečnost orgánu státní správy lesů.
(9) Odbornými úkony a činnostmi odborného lesního hospodáře podle odstavce 8 písm. i) se rozumí
zejména
a) sledování zdravotního stavu lesních porostů a upozorňování vlastníka lesa na výskyt škodlivých
organismů,
b) upozorňování vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé a vyznačování těžby nahodilé,
c) vyznačování těžby mýtní úmyslné,
d) zabezpečování instruktáže o provádění výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,
e) navrhování vhodných způsobů a postupů obnovy lesa,
f) poskytování odborných informací vlastníku lesa při zpracování návrhů lesních hospodářských
plánů a lesních hospodářských osnov.
(10) Na odborného lesního hospodáře, jehož činnost hradí vlastník lesa, se vztahují povinnosti
uvedené v odstavci 8 písmenech a), b), c), f), h), i ) a k) věty prvé.

(11) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o způsobu výpočtu nákladů na činnost
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

