
Novela lesního zákona

Novela zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o 
změně některých zákonů (lesní zákon),

ve znění pozdějších předpisů
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Obsah

• Důvody pro novelizaci lesního zákona

• Cíle návrhu novely

• Rámcový časový harmonogram přípravy a platnost 
novely
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Důvody vládní novely lesního zákona

• Potřeba komplexnější změny lesnické legislativy 
• Rekapitulace dosavadní postupné novelizace lesního zákona
• Velká novela vers. nový lesní zákon
• Implementace cílů Státní lesnické politiky 
• Zjednoznačnění zákona, následné revize vyhlášek a zmocnění

• Reakce na vývoj přírodních podmínek

• Reakce na vývoj vlastnictví lesa 
• Posílení práv a zjednoznačnění povinností vlastníků lesů
• Potřeba pozitivních nástrojů motivace vlastníků lesů
• Snížení administrativní zátěže vlastníků lesů 

• Zefektivnění výkonu státní správy lesů
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Cíle návrhu novely lesního zákona

Reakce na vývoj přírodních podmínek

• Lhůty pro zalesnění a pro zajištění 

• Revize minimálního věku lesního porostu pro obnovní těžbu

• Zjednodušení využití přirozené obnovy lesa k umělé obnově

• Revize kategorizace lesů

• Ukotvení lesní typologie v zákoně

• Úprava faktorů ekologické váhy lesa

• Nahrazení zakmenění zápojem

• Ukotvení Národní inventarizace lesů v zákoně
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Cíle návrhu novely lesního zákona

Reakce na vývoj vlastnictví lesa

• Pro soukromé lesy pouze  1 Závazné ustanovení LHP– maximální 
celková výše těžeb

• Zjednodušení povinností vlastníků lesů do výměry 50 ha 
• Revize povinností vlastníků lesa v ochraně lesa
• Zavedení institutu náhradní správy lesa v případě ohrožení sousedních 

majetků v důsledku nečinnosti vlastníka
• Možnost využití lesů ve vlastnictví státu pro odbornou přípravu 

studentů oborů středních lesnických škol
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Cíle návrhu novely lesního zákona

Revize nástrojů pozitivní motivace vlastníků lesů

• Aktualizace zmocnění pro finanční nástroje státní lesnické politiky
• Podpora ekosystémových služeb lesa 

– Osvobození lesních pozemků od povinnosti daně z nemovitých věcí
– Zmocnění pro nově pojaté podpory (adaptace, ekosystémové služby,…)
– Změna výpočtu poplatku za odnětí a omezení funkcí lesa
– Využití poplatků za odnětí funkcí lesa a pokut z porušení lesního zákona 

• Revize institutu odborného lesního hospodáře 
• Podpora sdružování vlastníků lesů malých výměr
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Cíle návrhu novely lesního zákona

Zefektivnění státní správy lesů
• Ukotvení ÚHÚL v lesním zákoně
• Aktualizace zmocnění pro opatření obecné povahy jako nástroje 

reakce státní správy lesů na nepříznivé dopady změny přírodních 
podmínek

• Zefektivnění práv a povinností orgánů státní správy lesů
• Revize institutu vrchního státního dozoru MŽP nad lesy 

• Reorganizace státní správy lesů a myslivosti
– Lesní úřady v přímé působnosti 
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Harmonogram přípravy návrhu novely

• Příprava novely k předložení do porady vedení MZe; T: 30.06.2023

• Předložení novely do vnějšího připomínkového řízení; T: 31.08.2023

• Seminář v zemědělském výboru PSP ČR; T: říjen 2023

• Předložení vládního návrhu novely do PSP ČR; T: do 31.12.2023
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Děkuji za pozornost
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