
(platí od 1. 51. 2017 do 30. 64. 2017)

289/1995 Sb.

ZÁKON

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon)

ve znění zákona 238/1999 Sb., 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. 503/2012 Sb.,
zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,

zákona č. 15/2015 Sb.. a zákona č. 62/201715/2015 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 27
 

Schvalování a změny plánů

 

(1)  Vlastník  lesa,  který  je  povinen  hospodařit  podle  plánu  (§  24  odst.  3),  je  povinen  předložit  návrh  plánu  ke
schválení  orgánu  státní  správy  lesů  ve dvou  vyhotoveních nejpozději  do 60 dnů po  skončení  platnosti  předchozího
plánu.  Orgán  státní  správy  lesů  plán  schválí,  pokud  není  v  rozporu  s  tímto  zákonem  a  ostatními  právními
předpisy.20)Jedno  vyhotovení  schváleného plánu  zůstává  založeno u místně  příslušného orgánu  státní  správy  lesů,
který uhradí náklady na pořízení jedné kopie.

(2) Pokud se souvislé lesy jednoho vlastníka rozkládají v obvodu územní působnosti dvou nebo více orgánů státní
správy lesů, je ke schválení plánu příslušný ten orgán státní správy lesů, v jehož územní působnosti leží největší část
lesního majetku.

(3)  Pokud  orgán  státní  správy  lesů  předložený  plán  neschválí,  je  vlastník  lesa  povinen  ve  lhůtě  stanovené
orgánem státní  správy  lesů předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení
plánu podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů.
Neuználi námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

(4)  Pokud  dojde  v  průběhu  platnosti  plánu  ke  změnám  podmínek,  vyvolávajícím  nutnost  změny  závazného
ustanovení  plánu,  zejména  z  hlediska  ochrany  lesa  nebo  z  hlediska  zajištění  plnění  funkcí  lesa, musí  vlastník  lesa
požádat schvalující orgán státní správy lesů o změnu příslušného závazného ustanovení.

(5) Vlastník lesa může v případě slučování dvou nebo více částí lesního majetku za účelem zpracování nového
plánu požádat schvalující orgán státní správy lesů o zkrácení doby platnosti plánu. Orgán státní správy lesů žádosti
vyhoví,  pokud  zkrácením  doby  platnosti  plánu  nedojde  k  ohrožení  rovnoměrného  a  trvalého  plnění  funkcí  lesa.
Součástí  žádosti  je  lesní  hospodářská  evidence  o  plnění  závazných  ustanovení  plánu,  aktualizovaná  ke  dni
navrhovaného konce platnosti plánu. Navrhovat zkrácení doby platnosti plánu lze pouze k 31. prosinci běžného roku.
Lhůta k podání žádosti o zkrácení doby platnosti plánu je do 30 dnů od navrhovaného konce platnosti plánu. Orgán
státní  správy  lesů  poskytne  vlastníkovi  lesa  na  jeho  žádost  předběžnou  informaci  podle  §  139  správního  řádu  o
podmínkách zkrácení doby platnosti plánu.

(6(5) Na  řízení  o  schvalování  plánů  nebo povolování  jejich  změn  se  nevztahují  obecné předpisy  o  správním
řízení, s výjimkou  rozhodování o námitkách podle odstavce 3. V  řízení o námitkách  je účastníkem vlastník  lesa a
zpracovatel plánu.

(76) Ustanovení odstavců 4 a 65 platí přiměřeně též při změně osnov.
(87)  Ministerstvo  stanoví  právním  předpisem  podrobnosti  o  náležitostech  a  obsahu,  o  způsobu  odvození

závazných ustanovení plánů, o způsobu schvalování plánů a o podmínkách povolování jejich změn.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA PÁTÁ
 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH



 

Oddíl první
 

§ 29
 

Reprodukční materiál lesních dřevin

 

(1) K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3
odst.  4)  se  používá  reprodukční materiálsemen  nebo  sazenic  lesních  dřevin  ze  stejné  nebo  odpovídající  přírodní
lesní  oblasti  a  z  odpovídající  nadmořské  výšky.  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.

(2) V případě naléhavé potřeby může orgán státní správy lesů povolit, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl
použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
podle zvláštního právního předpisu. 20a)

(3)  V  případě  reprodukčního  materiálu  určeného  pro  výzkumné,  pokusné  nebo  šlechtitelské  účely  může
ministerstvo  povolit  výjimku  z  požadavků  na  použití  reprodukčního materiálu  k  umělé  obnově  lesa  a  zalesňování
uvedených  v  odstavci  1,  přičemž  žadatel  o  výjimku  k  žádosti  doloží  kopii  projektu  zpracovaného  vědeckou  nebo
výzkumnou  institucí.  Výjimka  udělená  ministerstvem  se  vztahuje  pouze  na  reprodukční  materiál  využitý  v  rámci
realizovaného projektu.

(4(3)  Vlastník  lesa  je  povinen  vést  evidenci  o  původu  identifikovaného,  selektovaného,  kvalifikovaného  a
testovaného  reprodukčního  materiálu  použitého  při  umělé  obnově  lesa  a  zalesňování  a  zalesňování  a  tuto
evidenciuchovávat ji po dobu 1020 let. Součástí této evidence je i evidence průvodních listů 34) k jednotlivým oddílům
použitého reprodukčního materiálu od obnovy lesa nebo zalesnění.

(5) Použijeli vlastník lesa k umělé obnově lesa a zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů
nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, lze použít u všech lesních dřevin k evidenci
o původu  reprodukčního materiálu průvodní  list podle odstavce 4 nebo čestné prohlášení vlastníka  lesa o původu
reprodukčního materiálu, ve kterém budou uvedeny především údaje označující

a)  identifikaci místa, odkud reprodukční materiál pochází, uvedením jednotek prostorového rozdělení lesa 35),

b)  evidenční číslo uznané jednotky, ze které reprodukční materiál pochází 36), byloli přiděleno,
c)  nadmořskou výšku nebo výškové pásmo místa, odkud reprodukční materiál pochází,
d)  přírodní lesní oblast, ve které se nachází místo, odkud reprodukční materiál pochází.

(6(4)  Ministerstvo  stanoví  právním  předpisem  podrobnosti  o  přenosu  reprodukčního  materiálusemen  a
sazeniclesních  dřevin,  o  evidenci  o  původu  reprodukčního materiálu  a  podrobnosti  o  obnově  lesních  porostů  a  o
zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA OSMÁ

 
STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ

 
 

Orgány státní správy lesů

 
§ 47

 
(1) Státní správu lesů vykonávají

a)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b)  kraje,
c)  ministerstvo.



(2)  Státní  správu  lesů  ve  vojenských  lesích,  které  jsou  v  působnosti  Ministerstva  obrany,  vykonává  v  rozsahu

působnosti  obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  a  krajského  úřadu  Vojenský  lesní  úřad.  Vedoucího

Vojenského lesního úřadu jmenuje a odvolává ministr zemědělství na návrh ministra obrany.

(3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním předpisem.
25
)

(4) Úhradu nákladů podle § 24 odst. 2, § 26 odst. 2, § 35 odst. 1 a 3 a § 37 odst. 7 a poskytování služeb nebo

finančních příspěvků podle § 46 zajišťuje v zastoupení státu ten orgán státní správy lesů, v jehož kompetenci je podle

tohoto  zákona  příslušné  rozhodnutí  nebo  úkon  (§  48  až  49).  Jeli  tímto  orgánem  obecní  úřad  obce  s  rozšířenou

působností, zajišťuje úhradu nákladů krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(5)  Orgánům  státní  správy  lesů  jsou  poskytovány  pro  výkon  státní  správy  podle  tohoto  zákona  ze  základního

registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a)  příjmení,

b)  jméno, popřípadě jména,

c)  adresa místa pobytu,

d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)  datum, místo a okres úmrtí;  jdeli o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí,

místo a stát, na  jehož území k úmrtí došlo;  jeli vydáno  rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se

den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a

datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Orgány státní správy lesů zasílají ministerstvu každoročně do 31. ledna za předchozí kalendářní rok údaje o

odnětí  a  o  poplatcích  za  odnětí.  Tyto  údaje  zasílají  prostřednictvím  k  tomu  určené  elektronické  aplikace  na

elektronickém formuláři stanoveném ministerstvem. Tyto údaje jsou přístupné Ministerstvu životního prostředí.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 48a

 

Kraj
(1) Krajský úřad rozhoduje

a)  o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných, lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z těchto kategorií (§ 7 odst.

2, § 8 odst. 3), s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2,

b)  o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a

více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),

c)    o  dočasném  omezení  nebo  vyloučení  vstupu  do  lesa  (§  19  odst.  3),  pokud  přesahují  správní  obvod  obce  s

rozšířenou působností,

d)  o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud

přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

e)  při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33

odst. 4),

f)   o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),

g)  o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a

v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),

h)  o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v

lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),

i)      o  uložení  opatření  k  odstranění  zjištěných  nedostatků,  opatření  ke  zlepšení  stavu  lesů  a  plnění  jejich  funkcí,  o

zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují

správní obvod obce s rozšířenou působností,

j)   o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou

působností.

k)  o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1),

l)      o  povolení,  aby  k  umělé  obnově  lesa  a  zalesňování  byl  použit  i  reprodukční materiál  vybraných  lesních  dřevin

pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu (§ 29 odst. 2),

m) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností

a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),

n)  o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje,.



o)  o zkrácení doby platnosti plánu (§ 27 odst. 5).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 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,
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),
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)  povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování (§ 29 odst.

3),
i) h)  ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),
ji)   rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,
k)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),
l) k)  rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 odst. 4),
m)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),

n) m) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní  správy  lesů, pokud  je  jedním z účastníků Vojenský
lesní úřad,

on)  vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

Uhde v. r.
Havel v. r.

v z. Kočárník v. r.
 

 
 
 
1)        Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.



2)              Např. zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na  jiné osoby, ve znění pozdějších

předpisů.

3)        Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a

využívání  ochranných  pásem  vodních  zdrojů  určených  k  hromadnému  zásobování  pitnou  a  užitkovou

vodou a pro zřizování vodárenských nádrží, č. j. HEM324.21. 9. 1978 z 26. července 1979, registrovaná

v částce č. 20/1979 Sb.

4)        § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. § 24 vyhlášky Ministerstva

zdravotnictví ČSR  č.  26/1972 Sb.,  o  ochraně  a  rozvoji  přírodních  léčebných  lázní  a  přírodních  léčivých

zdrojů.

5)        Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6)        Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

8)        Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích

podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

9)                Zákon  č.  44/1988 Sb.,  o  ochraně  a  využití  nerostného  bohatství  (horní  zákon),  ve  znění  pozdějších

předpisů.

10)            Např.  zákon  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění

pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10a)    § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

12)      § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich

příjemcům. § 96a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13)         Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších

předpisů.

14)      § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

15)      Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

16)          Např.  zákon ČNR  č.  133/1985 Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon ČNR  č.

62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

17)      Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

18)            Např.  zákon  č.  50/1976  Sb.,  zákon  č.  138/1973  Sb.,  o  vodách  (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších

předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

19)      Např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

20)            Např.  zákon  č.  138/1973  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  ČNR  č.  114/1992  Sb.,  ve  znění

pozdějších předpisů.

20a)    Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných

druhů a umělých kříženců, určeného k obnově  lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

21)      Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21a)    § 19 odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22)      Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

23)      § 17 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Sb.

23a)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

23b)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

24)      Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

25)      Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26)        § 19 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

republiky, ve znění pozdějších předpisů.

30)      § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

31)      Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

32)      Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

33)            Například  §  15  odst.  1  zákona  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o  změně  některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

34)      § 8 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



35)      § 6 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
36)      § 12 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


