
 

 

  

Aplikační dokument ke Koncepci státní 
lesnické politiky do roku 2035 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. ledna 2021 č. 72 

 
o Aplikačním dokumentu ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 

 
Vláda 

I. bere na vědomí Aplikační dokument ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 
(dále jen „Aplikační dokument“) obsažený v části III materiálu čj. 45/21; 

II. ukládá  

1. ministru zemědělství zveřejnit Aplikační dokument na webových stránkách Ministerstva 
zemědělství, 

2. členům vlády, aby zajistili plnění opatření, u kterých mají Aplikačním dokumentem 
stanovenu gesci nebo spolugesci; 

III. doporučuje hejtmanům spolupracovat při realizaci Aplikačního dokumentu v rámci svých 
agend. 

Provedou: 
členové vlády 
 
Na vědomí: 
hejtmani 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
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Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 (dále jen Koncepce), byla přijata vládou v únoru 2020. 
Z přijatého usnesení vlády k tomuto dokumentu vyplynul, mimo jiné pro ministra zemědělství úkol, zpracovat 
„Aplikační dokument“. 

Cílem vládou přijaté Koncepce je stanovit takové směřování hospodaření s lesy, které bude 
vzájemným konsensem požadavků zájmových skupin s dosahem na hospodaření v lesích, s využitím 
nejnovějších poznatků v oblasti vědy a výzkumu při zohlednění celospolečenských zájmů. Koncepce    
se věnuje nejen problematice lesů ve vlastnictví státu, ale lesnímu hospodářství jako celku. 

Základem pro vytvoření aplikačního dokumentu jsou 4 dlouhodobé cíle vyplývající z Koncepce:  

A: Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa pro budoucí generace. 

B: S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních 
ekosystémů při zachování produkční funkce. 

C: Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství a navazujících odvětví a jejich význam   
pro regionální rozvoj. 

D: Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací v lesním hospodářství. 

Předkládaný aplikační dokument vychází nejen z vládou přijaté Koncepce, ale navazuje také na dříve 
přijaté dokumenty (Zásady státní lesnické politiky, Národní lesnický program II, Národní akční plán adaptace 
na změnu klimatu), aktualizuje je, rozvíjí a upřesňuje některé dříve uložené úkoly. 

Současně reflektuje současný stav lesního hospodářství, situaci na trhu se surovým dřívím a aktuální 
výzvy plynoucí zejména z kůrovcové kalamity včetně ekonomické situace v celém lesnickém sektoru. 
Obsahuje konkrétní opatření vedoucí k realizaci Koncepce, stanovuje související gesce, nároky na státní 
rozpočet a termíny plnění s krátkodobým časovým horizontem do roku 2026. Za účelem přehledného 
sledování realizace jednotlivých opatření v daných termínech plnění, byla zvolena osvědčená forma 
jednotlivých listů ke každému opatření. 
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Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 
Dlouhodobý cíl    Opatření k dosažení 

dlouhodobého cíle 
Dílčí plnění Strana 

A 10 

Zajistit vyrovnané 
plnohodnotné plnění 
všech funkcí lesa pro 
budoucí generace. 

A.1 Rozvíjet trvale udržitelné 
obhospodařování lesů jako 
součást ochrany hodnot, 
péče a využití krajiny 

A.1.1 Zlepšovat biologickou 
hodnotu krajiny 

11 

A.1.2 Zalesňování zemědělských 
půd 

12 

A.1.3 Podporovat pestrou druhovou 
skladbu zachovávající 
dřevoprodukční funkci 

12 

A.1.4 Přizpůsobit dřevinou skladbu 
měnícím se přírodním poměrům, 
zvýšit druhovou diverzitu 
stromového patra s maximálním 
využitím ekologické amplitudy 
původních dřevin (tam, kde lze, 
uplatnit princip „minimálně 3x20 %“, 
zvýšit zastoupení zejména hluboce 
kořenících listnáčů), i s využitím 
geograficky nepůvodních dřevin  

13 

A.2 Motivovat a finančně 
podporovat vlastníky lesů      
k trvale udržitelnému 
obhospodařování jejich lesů  
a k naplňování služeb 
veřejnosti 

A.2.1 Vytvořit podmínky pro zřízení 
subjektů zajišťujících služby pro 
vlastníky lesů 

14 

A.2.2 Restrukturalizace a rozvoj 
stávajících finančních podpor a 
posílení zdrojů pro jejich realizaci 
dle aktuální potřeby v lesnictví 

15 

A.3 Podporovat pozitivní 
vodní a uhlíkovou bilanci 
krajiny 

A.3.1 Ukládání uhlíku v lesních 
půdách 

16 

A.3.2 Ukládání uhlíku v lesních 
porostech 

17 

A.3.3 Zadržování vody v lesích  18 

A.4 Přizpůsobit stavy zvěře 
stavu a vývoji lesních 
ekosystémů 

A.4.1 Legislativa umožňující 
vyvážený stav lesa a zvěře  

19 

A.4.2 Dostatečný počet odborně 
připravených myslivců  

20 

A.4.3 Rozmanitá krajina – jak les, 
tak i ostatní plochy  

21 

A.4.4 Odborná státní správa 
myslivosti 

22 

A.4.5 Vnímání myslivosti jako 
služby pro veřejnost 

22 
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Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 
Dlouhodobý cíl   Opatření k dosažení 

dlouhodobého cíle 
Dílčí plnění Strana 

B 23 

S ohledem na probíhající 
klimatickou změnu 
zvyšovat biodiverzitu      
a ekologickou stabilitu 
lesních ekosystémů při 
zachování produkční 
funkce. 

B.1 Podporovat zvyšování 
různorodosti druhové, věkové   
a prostorové struktury lesa pro 
zajištění dlouhodobé stability 
lesa, včetně zvyšování podílu 
vhodných dřevin v lesních 
porostech 

B.1.1 Obnova lesů                 
na kalamitních holinách 

24 

B.1.2 Pravidla přenosu 
reprodukčního materiálu  

26 

B.1.3 Hospodářská úprava   
pro lesy s bohatou strukturou 

26 

B.1.4 Regenerace lesních půd, 
zlepšení jejich infiltrační          
a retenční schopnosti a snížení 
ztrát vody nepřirozeným 
odtokem, zajištění trvale 
udržitelného hospodaření        
s živinami 

27 

B.2 Podporovat hospodaření     
v lese s cílem zachovat             
a zvyšovat biologickou 
rozmanitost lesů 

B.2.1 Podpora opatření           
k adaptaci na změnu klimatu    
při hospodaření v lesích  

28 

B.2.2 Zavedení principů 
lesnictví respektujícího 
biologickou rozmanitost lesů 
(zejména v lesích v 
chráněných územích)  

29 

B.3 Podporovat ponechávání 
přiměřeného podílu tlejícího 
dřeva, těžebních zbytků            
a habitatových stromů v lese  

B.3.1 Ponechávání lesních 
těžebních zbytků (nehroubí)    
k zetlení v lesních porostech - 
Ponechávání  stromů na dožití 
a objemu mrtvého dřeva 
stanoveného podílem              
z prováděných hospodářských 
zásahů - Habitátové stromy 

30 
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Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 
Dlouhodobý cíl    Opatření k dosažení 

dlouhodobého cíle 
Dílčí plnění Strana 

C 32 

Zajistit 
konkurenceschopnost 
lesního hospodářství       
a navazujících odvětví     
a jejich význam            
pro regionální rozvoj. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C.1 Snížit množství 
legislativních omezení 
hospodaření v lesích  

C.1.1 Snížení počtu povinností 
a omezení vlastníků lesů  

33 

C.1.2 Revize zákonných 
povinností vlastníků lesa         
v jiných právních předpisech  

34 

C.2 Uskutečnit zásadní reformu 
státní správy lesů a myslivosti  

C.2.1 Reforma státní správy 
lesů 

35 

C.2.2 Návrh zakotvení 
požadavku na vzdělání 
úředníků – včetně jejich 
celoživotního vzdělávání  

36 

C.3 Podporovat proces 
scelování lesů za účelem 
zlepšení struktury lesních 
majetků 

C.3.1 Scelování rozdrobené 
držby lesů  

37 

C.3.2 Odstranit překážky      
pro různé formy sdružování 
vlastníků lesů  

38 

C.3.3 Vypořádání podílového 
spoluvlastnictví lesních 
pozemků 

38 

C.3.4 Zjednodušení převodů 
zemědělské půdy na lesní a 
naopak za účelem scelování 
komplexů lesa 

39 

C.4 Zachovat obecné užívání 
lesů veřejností a finančně 
zohlednit vlastníkům lesů 
ekosystémové služby 
poskytované veřejnosti 

C.4.1 Zachovat obecné 
užívání lesů veřejností 
prostřednictvím podpory 
rozvoje rekreační infastruktury 
užívané návštěvníky lesa        
a nastavit účinnější nástroje 
regulačních opatření v lesích 
ustanovených zákonem          
o lesích (zajistit zvýšení 
vymahatelnosti stávajících 
ustanovení)  

40 

C.4.2 Zajištění plateb 
vlastníkům lesů                      
za ekosystémové služby 
vyplývajících                            
z mimoprodukčních funkcí 
lesního hospodářství 

41 
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C.5 Podporovat používání 
dřeva jako obnovitelné 
suroviny 

C.5.1 Zařadit dřevo               
do strategických komodit státu 
(surovinová strategie státu)     
a vytvořit strategické materiály 
z oblasti vyššího uplatnění 
dřevní hmoty, dřevařského 
výzkumu a bioekonomiky  

42 

C.5.2 Usilovat o zařazení 
minimálního podílu využití 
obnovitelné suroviny              
ve stavebních zakázkách 
(důraz na dřevo) realizovaných 
podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

43 

C.5.3 Úprava legislativy 
energetice za účelem řešení 
přebytku dřeva v průběhu 
kalamitní situace a jejích 
následků.  

44 

C.5.4 Úprava legislativy ve 
stavebnictví za účelem zvýšení 
využití dřeva  

45 

C.6 Sjednotit systém podpor 
směřovaných do lesního 
hospodářství na úrovni České 
republiky 

C.6.1 Minimalizovat 
administrativní náročnost        
u lesnických podpor                
a související softwarové 
aplikace usměrňovat               
k jednotnému a jednoduchému 
uživatelskému rozhraní 

46 

C.7 Posílit význam lesního 
hospodářství v regionech  

C.7.1 V rámci systému 
zadávání veřejných zakázek 
metodicky usměrnit stávající 
legislativní možnosti 
přednostního zaměstnávání 
osob z daného regionu            
v lesnických činnostech a dále 
zajistit možnost pružné reakce 
na řešení časově 
neodkladných lesnických 
zásahů v souladu se zákonnou 
odpovědností "péče řádného 
hospodáře" ve veřejných 
lesích.  

  

47 
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C.8 Podpora rozvoje 
dřevozpracujícího průmyslu     
a dalších navazujících odvětví  

C.8.1 Vytvořit podmínky       
pro rozvoj dřevozpracujícího 
průmyslu (nových podniků      
či modernizaci stávajících)    
za účelem zvýšení kapacity 
zpracování dřevní suroviny     
v rámci ČR a zpracování dříví 
s vyšší přidanou hodnotou. 
Zrovnoprávnit vlastníky lesů    
s ostatními žadateli              
pro možnost čerpání 
stávajících podpor směřujících 
ze strany MPO k dalšímu 
zpracování dřeva. Zefektivnění 
mechanizmu kontrol legality 
dováženého vytěženého dříví 
ze zemí mimo EU. 

48 

C.8.2 Zajištění dostatečné 
výše zdrojů a rozsahu 
finančních podpor současně 
poskytovaných MPO             
do rozvoje dřevozpracujících 
podniků 

49 
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Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 
Dlouhodobý cíl   Opatření k dosažení 

dlouhodobého cíle 
Dílčí plnění Strana 

D 50 
Posilovat význam 
poradenství, vzdělávání, 
výzkumu a inovací 
v lesním hospodářství. 
  
  
  
  
  

D.1 Posílit význam a roli vědy, 
výzkumu a inovací v lesním 
hospodářství 

D.1.1 Zpracovat národní 
strategii výzkumu, 
experimentálního vývoje 
a inovací v lesním 
hospodářství  

51 

D.1.2 Výzkum adaptačních 
schopností populací domácích 
a vhodných populací 
introdukovaných dřevin            
a způsobů jejich pěstování    
na probíhající klimatickou 
změnu 

52 

D.1.3 Vytvoření platformy 
shrnující hlavní výstupy 
lesnického výzkumu 

53 

D.2 Zlepšit obsah a kvalitu 
všech stupňů lesnického 
vzdělávání, včetně 
celoživotního vzdělávání  

D.2.1 Vyšší zapojení 
lesnických odborníků               
z provozní praxe do výuky 
jednotlivých stupňů škol 
(především na středních 
lesnických školách a středních 
odborných učilištích)                
a zavedení pravidelných 
provozních stáží                   
pro pedagogický personál 
odborných lesnických 
předmětů u zaměstnavatelů    
v lesnickém sektoru 

54 

D.2.2 Tvorba systému 
celoživotního vzdělávání 
v lesnictví a jeho trvalá 
podpora 

55 

D.2.3 Podpora prvků duálního 
systému vzdělávání; 
Sjednocení vzorového ŠVP  
pro jednotlivé obory vzdělání 
na lesnických školách              
a studijních materiálů (stejné 
výstupy absolventa pro praxi    
i VŠ)  

57 
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D.3 Rozvíjet poradenství         
a osvětu  

D.3.1 Zajištění a podpora 
poskytování osvěty za účelem 
zvýšení povědomí o významu 
a funkcích lesa a lesního 
hospodářství směrem k široké 
veřejnosti s důrazem             
na klimatickou a hydrickou 
funkci lesa. 

58 

D.3.2 Podpora on-line forem 
poradenství a vytvoření 
informační platformy            
pro odbornou lesnickou            
i laickou veřejnost 

59 

D.3.3 Zvýšení odborné úrovně 
vlastníků lesů především 
malých výměr a podpora 
vzájemné komunikace           
na regionální úrovni  

60 

D.4 V souladu s koncepcí 
aktualizovat/definovat priority 
výzkumu, vývoje a inovací 
v sektoru lesního hospodářství 

D.4.1 Aktualizace priorit 
strategie výzkumu, 
experimentálního vývoje         
a inovací v lesním 
hospodářství  

61 

D.4.2 Ustanovit odbornou 
skupinu pro aktualizaci priorit 
VaVaI a zajistit zahrnutí těchto 
priorit do koncepce VaVaI 
MZE 2023+ 

62 

D.4.3 Aktualizovat/definovat  
ochranu lesa - výzkum škůdců 
a potenciálních škůdců            
v souvislosti s měnící            
se druhovou skladbou (exotičtí 
škůdci a škůdci s měnící       
se bionomií) a klimatickými 
změnami (potenciální šíření 
škůdců z jiných oblastí)  

63 

D.5 Významně zlepšit 
postavení českého lesnického 
výzkumu na mezinárodní 
úrovni  

D.5.1 Vznik koordinačního 
centra EFI v ČR 

64 

D.5.2 Zpracovat program 
podpory mezinárodní 
spolupráce lesnického 
výzkumu 

65 

D.5.3 Zapojit výzkum             
do mezinárodních projektů, 
využívat projektů z fondů EU  
a mezinárodních fondů 

65 
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Dlouhodobý cíl A: Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění 
všech funkcí lesa pro budoucí generace. 

Smyslem je nadále rozvíjet trvale udržitelné obhospodařování lesů, zejména s ohledem 
na měnící se přírodní podmínky a společenskou poptávku po službách lesa a lesního prostředí 
veřejností a také s ohledem na nové vědecké poznatky v oblasti lesnictví. Identifikovanými 
směry rozvoje je zachování a především zlepšování biologické hodnoty krajiny a posílení 
účinků lesa v krajině pomocí škály lesních společenstev a jejich odpovídajícímu 
managementu, zalesňováním zemědělských půd a přizpůsobením druhového složení lesů 
potřebě posílení stability a trvalosti lesa. 

Nedílnou součástí komplexního přístupu k naplnění cíle je i podpora lesnických 
opatření směřujících k ukládání uhlíku v lesních půdách a lesních porostech a podpora 
zadržování vody v lese. Tato opatření směřují nejen k zlepšení kvality lesního prostředí a lesů, 
ale jsou i významnými adaptačními opatřeními celé společnosti na probíhající klimatickou 
změnu a objektivně zmírňují negativní dopady klimatické změny na životní podmínky. 

Oblast zvěře a myslivosti v sobě zahrnuje širokou škálu činností a úkolů, které jsou, 
zejména s ohledem na budoucnost sektoru, velmi důležité. Nezbytnou součástí je úprava 
legislativních předpisů (zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) 
která umožní maximální využití zákonných možností lovu při dodržení zásad etologie a welfare 
zvěře a při dodržení poměru pohlaví v cílové populaci a tolerovatelné míry škod zvěří. Úprava 
legislativy cílí na zefektivnění lovu společně se snížením administrativy státní správy. Je nutné 
objektivně a kvantitativně odvodit plán lovu tak, aby došlo k dosažení tolerované míry 
poškození lesa a zároveň nedošlo neúměrné redukci početnosti populace zvěře.  

Je nutné cílit na vyvážený stav zvěře a lesních ekosystémů za předpokladu zachování 
všech druhů zvěře a jejich početních stavů, které nadměrně nepoškozují lesní ekosystémy      
a zároveň stav lesa, který je ekologicky vyvážený ke všem složkám ekosystému včetně fauny. 
Cílový stav je zároveň takový stav zvěře, který je akceptovatelný vlastníkem lesa a celou 
společností.  

Ve vztahu k životním podmínkám zvěře je nutné celkově a komplexně přistupovat 
taktéž ke zlepšení životního prostředí formou hospodaření a to tak, aby podmínky prostředí 
poskytovaly dostatečné množství rozmanité potravy pro zvěř a umožnily dostatek míst   
pro úkryt zvěře. Z tohoto důvodu je nutné cíleně nastavovat dotační tituly pro hospodaření 
v krajině tak, aby se docílilo vyváženého prostředí, což povede k celkovému snížení škod 
způsobovaných zvěří.  

Převážná většina činností má v sobě z hlediska koncepčního zakotven požadavek   
na dlouhodobost, ale z hlediska plnění dlouhodobých záměrů je nutná jejich častější revize 
a aktualizace, a to zejména s ohledem na rychlost vývoje celého procesu vědy a výzkumu 
a v návaznosti na to i potřeb přenosu výstupů do praxe prostřednictvím poradenství 
a vzdělávání. 

K zajištění těchto opatření bude směřovat řada legislativních kroků a příprava 
ekonomických nástrojů i metodických materiálů, budou se vytvářet nová zadání pro územně 
plánovací dokumentaci. 
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A.1 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl A Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa   
pro budoucí generace 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

A.1 Rozvíjet trvale udržitelné obhospodařování lesů jako 
součást ochrany hodnot, péče a využití krajiny 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je dosáhnout stavu, kdy stabilní lesní ekosystémy 
jako součást krajiny trvale a vyrovnaně poskytují ekosystémové 
služby veřejnosti v plné šíři včetně udržitelné produkce. 

Dílčí plnění 

A.1.1 Zlepšovat biologickou hodnotu krajiny 

Plnění (popis realizace aktivity) Zachovat v krajině mozaiku porostů s vysokou biologickou 
hodnotou jako jsou například přestárlé porosty, liniové porosty, 
mokřady, prameniště, rašeliniště a aplikovat v nich odpovídající 
management. 

Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Parametry zjišťované v rámci OPRL, případně pomocí NIL   
a dálkového průzkumu Země (DPZ) 

Ekonomické nástroje SFŽP, Strategický plán SZP pouze v případě, že budou v tomto 
plánu schváleny intervence, které tyto cíle mají naplňovat, 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti a další finanční zdroje 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Zpracovat metodiku na definování a vyčleňování společenstev   
na lesní půdě, na maloplošných biotopech nepříznivých pro růst 
zapojeného lesa (např. mokřady, rašeliniště atd.) do bezlesí nebo 
jiných pozemků ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
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A.1.2 Zalesňování zemědělských půd 

Plnění (popis realizace aktivity) Zvyšovat plochu lesů v krajině především v málo zalesněných 
oblastech. 

Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL, VÚLHM  

Náklady na plnění  - - - 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Plocha lesů a rozptýlené zeleně v krajině zjišťované v NIL a v DPZ 

Regulatorní nástroje  Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne   
17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření   

a Informační nástroje 

Aplikovaným výzkumem optimalizovat využití krajiny zalesněním 
neobhospodařovaných, málo produktivních a erozí ohrožených 
nelesních půd a identifikovat nelesní pozemky vhodné k zalesnění 
především v málo lesnatých oblastech a v územním systému 
ekologické stability. 

  

A.1.3 Podporovat pestrou druhovou skladbu zachovávající dřevoprodukční funkci  

Plnění (popis realizace aktivity) Hledat populace domácích dřevin se zvýšenou odolností proti 
suchu, vytipovat a zahájit testování možností využití 
introdukovaných dřevin s cílem podpořit druhovou diverzitu 
hospodářských lesů. 

Gesce MZE 

Spolugesce VÚLHM, ÚHÚL 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Seznam populací odolných proti suchu, založení pokusných 
ploch, seznam potenciálně introdukovatelných dřevin k testování, 
zahájit testování 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Ekonomické nástroje Programy aplikovaného výzkumu MZE 
Národní strategie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací   
v lesním hospodářství Grantové agentury aplikovaného výzkumu 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Vytipovat populace lesních dřevin se zvýšenou odolností proti 
suchu, zajistit sběr reprodukčního materiálu a založit pokusné 
plochy 

Vytipovat dřeviny se zvýšenou tolerancí ke klimatu   
v předpokládané změněné podobě, založit testovací pokusy 
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A.1.4  

Přizpůsobit dřevinou skladbu měnícím se přírodním poměrům, zvýšit druhovou diverzitu 
stromového patra s maximálním využitím ekologické amplitudy původních dřevin (tam, kde lze, 
uplatnit princip „minimálně 3x20 %“, zvýšit zastoupení zejména hluboce kořenících listnáčů),   
i s využitím geograficky nepůvodních dřevin 

Plnění (popis realizace aktivity) Obnovou a výchovnými zásahy upravovat dřevinnou skladbu 
tak, aby odpovídala měnícím se podmínkám růstového 
prostředí; maximálně při tom využít ekologické rozpětí 
původních dřevin, včetně dřevin stojících dosud na okraji 
lesnického zájmu. Vytvářet (pokud to podmínky prostředí 
umožňují) porostní směsi tvořené minimálně třemi dřevinami 
v dostatečném zastoupení (3x20%) - tím minimalizovat riziko 
budoucích plošných rozpadů, preferovat hluboce kořenící 
listnáče.  Vhodně využívat perspektivních geograficky 
nepůvodních dřevin při zohlednění všech funkcí lesního 
porostu. 

Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění Počínaje rokem 2022 průběžně 

Vývoj zastoupení dřevin v obnově podle LHE, vývoj 
zastoupení dřevin v 1. věkovém stupni nově zpracovaných 
LHP, aktualizace NIL, event. speciální šetření 

Regulatorní nástroje  Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy   
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření   
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 

Mimoekonomické nástroje Doporučené dřevinné skladby podle rámcových směrnic LHP 

Metodické vedení a osvěta – semináře pro nižší úrovně státní 
správy, odborné hospodáře a vlastníky lesa, metodické 
příručky, ukázky dobré praxe 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Vytvoření metodiky doporučených obnovních a cílových 
druhových skladeb (podle CHS nebo SLT korigovaných 
klimatickou změnou) s dostatečným rozpětím zastoupení 
jednotlivých dřevin, event. alternativních druhových skladeb, 
na které by byla dotační podpora (záloha při obnově – vyšší 
sazba pro přirozenou obnovu, doplatek při zajištění, dotace 
na vhodné usměrnění druhové skladby výchovou. 
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A.2 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl A Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa   
pro budoucí generace 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

A.2 Motivovat a finančně podporovat vlastníky lesů k trvale 
udržitelnému obhospodařování jejich lesů a k naplňování 
služeb veřejnosti 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je pozitivně motivovat vlastníky lesů k optimálnímu 
způsobu obhospodařování svého majetku na základě přírodních 
podmínek a diferenciovaného přístupu k hospodaření v lesích   
a k zachování a rozvoji služeb celospolečenské poptávky.   
V případě lesů ve vlastnictví státu vymezit poslání a způsob 
hospodaření s důrazem na celospolečenskou poptávku   
po naplnění veřejných zájmů a na kvalitu životního prostředí. 

Dílčí plnění 

A.2.1 Vytvořit podmínky pro zřízení subjektů zajišťujících služby pro vlastníky lesů 

Plnění (popis realizace aktivity) Specifikace podmínek pro zřízení subjektů zajišťujících   
pro vlastníky lesů obstarávání a řízení lesnických služeb (ochrana 
lesa, pěstování lesa, hospodářská úprava, institut odborného 
lesního hospodáře, informační servis). Tyto subjekty budou 
financovány částečně ze státního rozpočtu, částečně příspěvky 
vlastníků lesů a budou nápomocny vlastníkům lesů především 
malých výměr při správě jejich majetků 

Gesce MZE 

Spolugesce  - - - 

Náklady na plnění Bude řešeno v rámci státního rozpočtu v rámci nastavení podpory 
zmíněných subjektů 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění  - - - 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)  

Ekonomické nástroje Státní rozpočet – kapitola 329; předpis upravující podporu 
subjektů 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

 - - - 
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A.2.2 Restrukturalizace a rozvoj stávajících finančních podpor a posílení zdrojů pro jejich 
realizaci dle aktuální potřeby v lesnictví  

Plnění (popis realizace aktivity) Motivační opatření spojená s obnovou lesů po kalamitách, 
obnovou lesů a zajištěním lesních porostů, včetně následné péče 
o porosty do 40 let věku. Každému vlastníku lesa, který provádí 
opatření podporující zachování vyrovnaného a plnohodnotného 
plnění všech funkcí lesa pro budoucí generace, by měla být 
směřována podpora odpovídající jeho aktivnímu přístupu.   
Po odeznění kůrovcové kalamity navázat na stávající finanční 
příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity finančními 
příspěvky na výchovu mladých porostů a ekonomickou stabilizaci 
lesnických podniků s obdobnou alokací. 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP 

Náklady na plnění Současné nařízení vlády vznáší nároky na rozpočet, ve výši cca 
2 mld. Kč, přičemž s růstem podpory adaptace porostou 
adekvátně požadavky na státní rozpočet v řádech jednotek 
miliard korun. Průměrná roční alokace lesnických podpor v rámci 
Společné zemědělské politiky v období 2014–2020 byla 500 mil. 
Kč ročně (tzn. 3 % z celkové alokace Programu rozvoje venkova). 
Je žádoucí příslušnými jednáními usilovat o zvýšení 
procentuálního podílu finančních prostředků ve prospěch 
lesnictví oproti minulým programovým obdobím.  

Termín splnění Zákon o státním rozpočtu - 2021 

  Novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření   
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - 2022 

Ukazatele plnění  - - - 

Regulatorní nástroje  Zákon o státním rozpočtu Novelizace nařízení vlády   
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 
myslivecké činnosti, v přímé souvislosti s vývojem kalamitní 
situace v lesích ČR a příslušných řešení dopadů 

Ekonomické nástroje Státní rozpočet 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření   
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, mimo jiné s definicí 
podpor širší škály obnovních postupů (např. využití přípravných 
dřevin), zachování motivačního opatření – příspěvek   
na zajištěnou kulturu 

  Vytvoření nové administrující jednotky v rámci MZE, jakožto 
náhrada současné personální nedostatečnosti krajských úřadů 
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A.3 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl A Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa 
pro budoucí generace 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

A.3 Podporovat pozitivní vodní a uhlíkovou bilanci krajiny  

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je přispět ke zmírňování klimatické změny využitím 
potenciálu lesnického hospodaření pro pozitivní vodní bilanci   
a poutání uhlíku. K tomu využívat trvale udržitelné a stanovišti 
odpovídající přírodě blízké způsoby obhospodařování lesa. 

Dílčí plnění 

A.3.1 Ukládání uhlíku v lesních půdách  

Plnění (popis realizace aktivity) Podporovat a hodnotit ukládání uhlíku v lesních půdách 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, ÚHÚL, VÚLHM 

Náklady na plnění Rozpočet MZE, MŽP 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Šetření v rámci NIL a lesnické typologie a monitoringu VÚLHM – 
obsah uhlíku v lesních půdách. Jednotný systém hodnocení stavu 
a ukládání uhlíku v lesních půdách (2023) 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů a o vymezení hospodářských souborů 
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti, podpora ze strategického plánu 
SZP pouze v případě, že budou v tomto plánu schváleny 
intervence, které tyto cíle mají naplňovat, prostředky z emisních 
povolenek vybraných státem 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Metodika měření a vyhodnocení NIL a projektu "Sledování stavu 
lesních ekosystémů" (SSLE), metodika sledování VÚLHM, 
sledování IFER a MŽP 
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A.3.2 Ukládání uhlíku v lesních porostech  

Plnění (popis realizace aktivity) Zlepšovat druhovou strukturu lesních dřevin za účelem 
maximálního ukládání uhlíku pomocí udržitelné produkce dříví.  

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, ÚHÚL 

Náklady na plnění Rozpočet MZE, MŽP  

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Zastoupení dřevin podle NIL a SSLE 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na 
vybrané myslivecké činnosti, podpora ze strategického plánu SZP 
pouze v případě, že budou v tomto plánu schváleny intervence, 
které tyto cíle mají naplňovat 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Metodika sběru a vyhodnocení dat NIL a SSLE 
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A.3.3 Zadržování vody v lesích 

Plnění (popis realizace aktivity) Revidovat opatření lesotechnických meliorací a hrazení bystřin   
s cílem zvýšit retenční schopnost lesů a omezit negativní ovlivnění 
přirozené morfologie vodních toků. 

Podpora aktivního managementu lesů, podpora obnovy holých 
ploch po kůrovcové kalamitě, podpora zvýšení druhové pestrosti 
lesů (i s využitím geograficky nepůvodních dřevin ve smyslu 
aktivity A.1.4) se zachováním dle stanoviště vhodného podílu 
jehličnatých dřevin celoročně přispívajících k vázání uhlíku   

a zachycování horizontálních srážek. 

Zjednodušit pravidla výstavby pro malé vodní nádrže   
a vodohospodářská opatření na tocích za účelem optimalizace 
vodního režimu. 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, ÚHÚL, VÚLHM 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Parametry zjišťované v OPRL, NIL a DPZ 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)  
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby 
pro plnění funkcí lesa 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti 
SFŽP 
Grantové úkoly aplikovaného výzkumu 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Vytvořit metodiku „Integrovaná správa lesních povodí a lesních 
vodních toků“. Metodika by měla vzniknout jako výsledek práce 
mezioborového týmu.  Stimulace výzkumu, osvěty a vzdělávání   
v oblasti klimatické a hydrické funkce lesů. 
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A.4 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl A  Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa   
pro budoucí generace. 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle  

A.4 Přizpůsobit stavy zvěře stavu a vývoji lesních ekosystémů 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je účinnou redukcí zajistit rovnováhu mezi 
početním stavem zejména spárkaté zvěře a stavem lesa.   
V souvislosti s tím činit všechna lesnická i myslivecká opatření, 
která přispějí k naplnění cíle zejména při obnově lesních porostů. 
Konkrétní opatření promítnout do myslivecké legislativy. 

Dílčí plnění 

A.4.1 Legislativa umožňující vyvážený stav lesa a zvěře 

Plnění (popis realizace aktivity) 1. Upravený systém plánování tak, aby stav početnosti   
a druhového složení zvěře odpovídal únosnosti prostředí – stavu 
lesa 
2. Nastavení průkaznosti lovu a odpovídající sankce za neplnění 
3. Uvolnění podmínek lovu pro uživatele honiteb společně   
se snížením administrativy státní správy 
4. Zákonem o myslivosti umožnit financovat činnosti prováděné 
myslivci v zájmu cíle A4 
5. V rámci budoucích změn legislativy zvýšit odpovědnost 
držitelů honiteb  
6. Vyhodnocení efektivity změn legislativy a motivačních nástrojů 
Úpravou legislativních předpisů (zákona č. 449/2001 Sb.,   
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) umožnit maximální 
využití zákonných možností lovu při dodržení zásad etologie   
a welfare zvěře a především dodržení poměru pohlaví v cílové 
populaci. Změnou zejména § 45 zákona č. 449/2001 Sb.,   
o myslivosti (zakázaných způsobů lovu) zjednodušit systém 
povolení (snížení administrativy OSSM), zrušit některé zakázané 
způsoby lovu, přizpůsobit možnosti lovu aktuální situaci v lesích 
a v zemědělství a vývoji myslivosti s tím, že kompetence bude 
přenesena na uživatele honiteb, kteří s lokální citlivostí a svými 
interními pravidly docílí efektivního lovu. 

Gesce MZE 

Spolugesce   

Náklady na plnění   

Temín splnění Bod 1–4 do roku 2023 
bod 5 do roku 2035 
bod 6 průběžně 

Ukazatele plnění Předložení novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti včetně 
prováděcích vyhlášek pro jednání vlády  

Regulatorní nástroje  Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
Novela vyhlášek k jeho provedení 

Ekonomické nástroje   

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

MZE zajistí koordinaci jednání, spolupráce s mysliveckými 
organizacemi, VÚLHM, ÚHÚL, LČR, s. p., VLS, s. p., ostatní 
připomínková místa 
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A.4.2 Dostatečný počet odborně připravených myslivců  

Plnění (popis realizace aktivity) 1. Úprava nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření   
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, kterým se rozšíří 
motivační podmínky pro myslivost a její provozování  
2.  Financování poradenské a výzkumné činnosti v oblasti 
myslivosti tak, aby bylo zajištěno předávání informací myslivecké 
veřejnosti  
3. Zajištění adekvátních finančních prostředků pro financování 
všech opatření podle bodu 1.a 2. ze státního rozpočtu  
4. Stanovení základní úrovně odbornosti pro získání lov. lístku 

Gesce MZE   

Spolugesce VÚLHM 

Náklady na plnění Podle výčtu dotačních titulů  

Termín splnění 2024 

Ukazatele plnění Přijetí novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení 
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků   
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, 
zveřejnění ve Sbírce zákonů 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření   

a Informační nástroje 

MZE zajistí koordinaci jednání, spolupráce s mysliveckými 
organizacemi, VÚLHM  
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A.4.3 Rozmanitá krajina – jak les, tak i ostatní plochy 

Plnění (popis realizace aktivity) 1. Úprava lesních hospodářských plánů směrem k druhové   
a věkové pestrosti lesních porostů včetně lesohospodářských 
opatření, která snižují škody zvěří na lese (úprava legislativy - 
lesní zákon) 
2. Úprava nástrojů zemědělské praxe pro zajištění větší pestrosti 
krajiny (podmínění plateb na plochu zem. subjektům) 
3. Zavedení podpor pro udržení vody v krajině 
4. Zajištění přiměřených stavů jednotlivých druhů zvěře včetně 
predátorů a  invazních nepůvodních druhů s ohledem   
na zachování pestrosti přírody  
5. V rámci druhové pestrosti zajistit udržení populací všech druhů 
drobné zvěře 
6. Zrychlení procesu pozemkových úprav       
7. Úprava zem. hospodaření – osevní postupy (EIA) 

Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL 

Náklady na plnění  - - - 

Termín splnění 2035 

Ukazatele plnění Úprava nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření   
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti pro podporu 
specifických podpor k úpravě lesnického hospodaření (opatření 
na ochranu lesa) 
Úprava národních a kofinancovaných podpor do zemědělství   
pro zavedení praxe pro pestřejší krajinu včetně zadržování vody 
Provádění opatření k zajištění zachování pestrosti všech druhů 
zvěře včetně regulace predátorů přiměřených stavů zvěře   
a dalších živočichů 
Personální a rozpočtové posílení SPÚ pro zajištění administrace 
pozemkových úprav 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti 
Strategický plán SZP pouze v případě, že budou v tomto plánu 
schváleny intervence, které tyto cíle mají naplňovat 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

 - - - 
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A.4.4 Odborná státní správa myslivosti 

Plnění (popis realizace aktivity) Reforma státní správy je řešena v rámci opatření C.2.1. 

Gesce   

  

A.4.5 Vnímání myslivosti jako služby pro veřejnost 

Plnění (popis realizace aktivity) V rámci zachování tradičních hodnot a kulturního dědictví české 
myslivosti a zároveň zvýšení vzdělanosti chování veřejnosti   
v přírodě je nutné zajistit cílenou odbornou práci uživatelů honiteb 
s veřejností s podporou státu, podporu společenské a informační 
činnosti mysliveckých subjektů a zvýšení vnímání myslivosti jako 
tradiční činnost na venkově. 

Gesce MZE 

Spolugesce VÚLHM, Lesnické fakulty, ČMMJ, další myslivecké organizace 

Náklady na plnění  - - - 

Termín splnění Průběžně podle možností státního rozpočtu 

Ukazatele plnění Srovnávací průzkum veřejného mínění placený státem 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti 
Dotace NNO pro myslivecké organizace 
Poradenská činnost 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

 - - - 
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Dlouhodobý cíl B: S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat 
biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování 
produkční funkce. 

Hlavním cílem opatření je podporovat zvyšování různorodosti druhové, věkové a prostorové struktury 
lesa pro zajištění dlouhodobé stability lesa, včetně využití vhodných introdukovaných dřevin jako dřevin 
přimíšených v lesních porostech. Podle aktuálních poznatků a za předpokladu zajištění optimálního plnění 
všech funkcí lesa je třeba pružně upravovat pravidla pro možnost využití, vertikálního a horizontálního 
přenosu reprodukčního materiálu a pravidel introdukce geograficky nepůvodních dřevin. Obsahem opatření 
je rovněž vytváření podmínek pro přirozenou obnovu, uplatnění různých způsobů hospodaření jako 
předpokladu pro zvýšení druhové a prostorové pestrosti lesů a pro zvýšení infiltrace a retence vody v lesních 
ekosystémech. Cílem opatření je rovněž uplatnění hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou   
a zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů a tvarů (výběrných či kombinovaných hospodářských 
způsobů), pařezin a lesa středního. Při obnově lesa na kalamitních holinách budou využívány vhodné 
postupy dle stanoviště s kombinací přirozené a umělé obnovy, včetně obnovy dvoufázové s využitím 
přípravných dřevin. Dále je cílem zachovat a zvyšovat podíl organické hmoty v lesních půdách, a tím 
podporovat pozitivní vodní a uhlíkovou bilanci krajiny. 

K zajištění těchto opatření bude směřovat řada legislativních kroků a příprava ekonomických nástrojů 
i metodických dokumentů. 
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B.1 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl B S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat 
biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů   
při zachování produkční funkce 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle  

B.1 Podporovat zvyšování různorodosti druhové, věkové   
a prostorové struktury lesa pro zajištění dlouhodobé stability 
lesa, včetně zvyšování podílu vhodných dřevin v lesních 
porostech 

Cílový stav dlouhodobého 
cíle (2035, dlouhodobý 
výhled, …) 

Cílem opatření je podporovat zvyšování různorodosti druhové, 
věkové a prostorové struktury lesa pro zajištění dlouhodobé stability 
lesa, včetně využití vhodných introdukovaných dřevin jako dřevin 
přimíšených v lesních porostech. Podle aktuálních poznatků   
a za předpokladu zajištění optimálního plnění všech funkcí lesa 
pružně upravovat pravidla pro možnost využití, vertikálního   
a horizontálního přenosu reprodukčního materiálu a pravidel 
introdukce geograficky nepůvodních dřevin. Obsahem opatření je 
rovněž vytváření podmínek pro přirozenou obnovu, uplatnění 
různých způsobů hospodaření jako předpokladu pro zvýšení 
druhové a prostorové pestrosti lesů a pro zvýšení infiltrace a retence 
vody v lesních ekosystémech. Cílem opatření je rovněž uplatnění 
hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou a zrovnoprávnění 
všech hospodářských způsobů a tvarů (výběrných či kombinovaných 
hospodářských způsobů), pařezin a lesa středního. Při obnově lesa 
na kalamitních holinách využívat vhodné postupy dle stanoviště   
s kombinací přirozené a umělé obnovy, včetně obnovy dvoufázové 
s využitím přípravných dřevin. Zachovat stávající podíl organické 
hmoty v lesních půdách, a tím podporovat pozitivní vodní a uhlíkovou 
bilanci krajiny. 

Dílčí plnění 

B.1.1 Obnova lesů na kalamitních holinách  

Plnění (popis realizace aktivity) Na kalamitních holinách finančně podporovat využívání vhodných 
způsobů a postupů obnovy lesa podle stanoviště s kombinací 
přirozené a umělé obnovy, včetně obnovy dvoufázové s využitím 
přípravných dřevin.  

  Dlouhodobé udržení regulačních funkcí umožňujících předcházet 
dopadům klimatické změny (sucha) vyžaduje zajištění stability   
a bezpečnosti lesních ekosystémů pro nejrůznější scénáře 
klimatické změny v budoucnu. Je tedy žádoucí podpořit a zvýšit 
ekologickou stabilitu a bezpečnost lesních ekosystémů v závislosti 
na budoucích stanovištních podmínkách, adaptačním potenciálu 
dřevin, možnostech náležitých pěstebních opatření a možnostech 
praktického zavádění takových opatření do praxe. Návrh zahrnuje 
vylišení poloh a lokalit kde daná hospodářská dřevina je a hlavně 
bude schopna plnit produkční funkci na základě aktuálních poznatků 
a dle předpokládaných modelů vývoje klimatu na našem území. Toto 
je zásadní pro udržení produkce a ekologické stability porostů   
a zvýšení pravděpodobnosti jejich dopěstování ke stanovenému 
obmýtí.  
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Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL, VÚLHM 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Výsledky NIL  

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Příslušné vyhlášky 

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti 

Podpora lesnického výzkumu 

Legislativně upravit vyhlášku č. 298/2018 Sb., o zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, 
zejména ve vymezení dřevin pro HS 25, 45, 55, povolení břízy 
bělokoré (Betula pendula) jako MZD a borovice lesní (Pinus 
sylvestris) jako přípravné dřeviny v těchto porostech 

Zrušit omezení využití základních přípravných dřevin pouze   
na kalamitních holinách nad 1 ha a umožnit obnovu lesa přípravnými 
dřevinami jako plnohodnotnou obnovu lesa  

Legislativně upravit vyhlášku č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování §10 odst. 1: U obnovy kalamitních holin 
stanovit dodržení % MZD na úroveň jednotky prostorového rozdělení 
lesa – dílce 

Legislativně upravit vyhlášku č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování §10, odst. 2: Při využití dvoufázové obnovy 
lesa na kalamitních holinách stanovovat % MZD až při druhé fázi 
obnovy 

Legislativně upravit vyhlášku č. 139/2004., o přenosu semen   
a sazenic lesních 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   
(ve smyslu definování obnovy lesa "stanovištně vhodnými 
dřevinami", úpravy minimálního počtu jedinců pro přípravné dřeviny, 
úpravy kritérií pro zalesněný pozemek a zajištěný porost – povolené 
množství a rozptýlenost jedinců po ploše) 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na 
vybrané myslivecké činnosti 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Aktualizovat "Generel obnovy lesů" s ohledem na vývoj klimatické 
změny společně s ekologickými nároky a tolerancí jednotlivých 
hlavních hospodářských dřevin k suchu.  Jasně definovat oblasti   
a lokality, kde budou schopny hlavní hospodářské dřeviny plnit 
produkční funkci s ohledem na probíhající klimatickou změnu. Bude 
využito nejnovějších přístupů sledování reakce dřevin na klimatické 
podmínky a aktuálních modelů predikujících změnu podmínek.  
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B.1.2 Pravidla přenosu reprodukčního materiálu 

Plnění (popis realizace aktivity)   

Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL, VÚLHM 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Změny v zákoně a vyhlášce  

Regulatorní nástroje  Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin 
Vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu 
lesních dřevin 

Ekonomické nástroje Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Vyhodnocovat fenotyp lesních dřevin na provenienčních 
pokusech a případně dalších výsadbách                                                  

Výzkumem genofondu populací lesních dřevin ověřovat nutnost 
regulace přenosu 

Jedenkrát ročně publikovat informaci o reprodukčním materiálu 
lesních dřevin ČR    

 

B.1.3 Hospodářská úprava pro lesy s bohatou strukturou  

Plnění (popis realizace aktivity) V lesním zákoně a související legislativě zrovnoprávnit všechny 
hospodářské způsoby a tvary lesa  

  Zpracovat metody HÚL pro nepasečné lesnické hospodaření   
a v HÚL zohlednit adaptační opatření na změnu klimatu   
do lesnické legislativy 

gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL  

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Úprava zákona č. 289/1995 Sb., o lesích úprava vyhlášky   
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, úprava 
informačního standardu lesního hospodářství 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), příslušné vyhlášky 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti, zjednodušení struktury 
finančních podpor 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Informační standard lesního hospodářství, který bude umožňovat 
vyhotovení LHP bez ohledu na to, zda jde o pasečné, podrostní 
nebo výběrné hospodářství, nízký, střední nebo vysoký les  
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B.1.4 Regenerace lesních půd, zlepšení jejich infiltrační a retenční schopnosti a snížení ztrát 
vody nepřirozeným odtokem, zajištění trvale udržitelného hospodaření s živinami 

Plnění (popis realizace aktivity) Hospodaření zaměřit na regeneraci lesních půd, zlepšení jejich 
infiltrační a retenční schopnosti a na snížení ztrát vody 
nepřirozeným odtokem (uplatnění hluboce kořenících 
melioračních dřevin, omezení holých sečí, sanace nevhodných 
pojezdových tras, nefunkčních cest a umělého odvodnění, 
revitalizace vodních toků v lesích, drobné retenční prvky aj.). 
Monitoring vývoje nutričního stavu lesních půd, zpracování 
komplexních metod pro udržení živinové bilance včetně odnosu 
biomasy (viz B.3.1, B.3.2), biologické meliorace a chemické 
meliorace 

Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL, VÚLHM 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Data NIL včetně půdních dat; vyhodnocení provedených 
revitalizačních opatření (délka revitalizovaných toků, sanovaných 
erozních rýh, pojezdových tras, nevhodného odvodnění aj.),   
+ výsledky půdních průzkumů  

Stav plnění od roku 2022 ročně Hodnotí náměstek ministra na poradě Sekce lesního 
hospodářství na základě podkladu zpracovaného gesčním 
odborem 

Regulatorní nástroje  Metodika péče o lesní půdy 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti  

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

 - - - 
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B.2 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl B S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat 
biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů   
při zachování produkční funkce 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

B.2 Podporovat hospodaření v lese s cílem zachovat   
a zvyšovat biologickou rozmanitost lesů 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je podporovat účelově diferencované hospodaření 
v lese vedoucí k zachování a zvyšování biologické rozmanitosti 
lesních ekosystémů. Mimo jiné i z důvodu, že budou lépe snášet 
probíhající klimatickou změnu při zajištění přiměřené produkce 
dřevní hmoty. 

Dílčí plnění 

B.2.1 Podpora opatření k adaptaci na změnu klimatu při hospodaření v lesích  

Plnění (popis realizace aktivity) Vypracovat strategii adaptace lesního hospodářství na změnu 
klimatu vycházející z obdobných strategických dokumentů 
zpracovaných na celostátní úrovni (např. Strategie přizpůsobení 
se změně klimatu v podmínkách ČR, Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu). Vytvořit finanční podporu   
pro realizaci jednotlivých adaptačních opatření pro vlastníky lesa.  

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, VÚLHM, ÚHÚL, Lesnické fakulty 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění 2023 (finanční podpora), 2026 (strategie) 

Ukazatele plnění Adaptační strategie lesního hospodářství na změnu klimatu, 
rozpracování dílčích adaptačních opatření podle stavu lesa, 
přírodních podmínek a kategorie lesa  
Systém podpory pro zavádění adaptačních opatření  

Regulatorní nástroje  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Ekonomické nástroje Grantové agentury Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení 
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků   
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Založení sítě monitorovacích ploch a demonstračních objektů   
pro ověřování funkčnosti jednotlivých adaptačních opatření 
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B.2.2 Zavedení principů lesnictví respektujícího biologickou rozmanitost lesů (zejména v lesích 
v chráněných územích)  

Plnění (popis realizace aktivity) Integrace základních principů zachování biologické rozmanitosti 
do všech fází hospodářských postupů; počínaje důrazem   
na přirozenou obnovu, aplikací prostorově heterogenních 
výchovných zásahů, ponecháváním deklarovaného minimálního 
počtu stromů na dožití a péčí o zachování biologického dědictví. 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, Lesnické fakulty, LČR, s. p. 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Rozloha lesa, v rámci kterého budou aplikovány principy lesnictví 
respektujícího biologickou rozmanitost lesů  

Regulatorní nástroje  Novelizace § 8 odst. 3 a § 36 odst. 1 LZ za účelem možnosti   
pro orgán státní správy lesů rozhodovat o zařazení lesů   
do kategorie lesů zvláštního určení (§ 8 odst. 2 písm. a) a f) LZ, 
stejně tak jako o přijetí odchylných opatření ve prospěch 
účelového hospodaření (§ 36 odst. 1 LZ), i na základě podnětu 
orgánu ochrany přírody předem projednaného a odsouhlaseného 
s vlastníkem lesa. 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Definovat hospodářské postupy nutné k ochraně biodiverzity. 
Specifikovat jednotlivé managementové postupy, které budou 
aplikovány dle cíle v daném konkrétním území při vzájemné 
spolupráci orgánů ochrany přírody a hospodařících subjektů   
(s využitím plánů péče a souhrnů doporučených opatření). Využít 
principů lesnictví jako nástroje vhodného pro podporu biologické 
rozmanitosti.  
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B.3 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl B S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat biodiverzitu   
a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování produkční 
funkce 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

B.3 Podporovat ponechávání přiměřeného podílu tlejícího dřeva, 
těžebních zbytků a habitatových stromů v lese 

Cílový stav 
dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý 
výhled, …) 

Cílem opatření je motivovat vlastníky lesů k ponechávání v lese přiměřeného 
podílu tlejícího dřeva, těžebních zbytků a habitatových stromů, které jsou 
nositeli biologické rozmanitosti a zlepšení stavu lesních ekosystémů. Regulovat 
odběr lesních těžebních zbytků tam, kde by byl ohrožen stav lesních 
ekosystémů. Součástí opatření je i řešení odpovědnosti za případnou újmu na 
zdraví či životě návštěvníků lesa, která nesmí být na úkor vlastníka lesa. 

Dílčí plnění 

B.3.1 Ponechávání lesních těžebních zbytků (nehroubí) k zetlení v lesních porostech – 
Ponechávání stromů na dožití a objemu mrtvého dřeva stanoveného podílem z prováděných 
hospodářských zásahů – Habitatové stromy 

Plnění (popis realizace 
aktivity) 

Motivovat vlastníky lesů k ponechávání lesních těžebních zbytků k zetlení za 
účelem zvyšování podílu organických látek v lesních ekosystémech, 
ponechávání stromů   
k dožití a zvyšování objemů mrtvého dřeva a k ponechávání habitatových 
stromů   
za účelem zvyšování výskytu rostlinných a živočišných druhů vázaných   
na habitatové stromy 

Gesce MZE 

Spolugesce ÚHÚL, VÚLHM, Lesnické fakulty 

Náklady na plnění Rozpočet MZE, grantové agentury 

Termín splnění 2023 

Ukazatele plnění Harmonogram přípravy vyhlášky k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní 
zákon), pravidel podpory, metodiky 

Regulatorní nástroje  NIL a projekt "Sledování stavu lesních ekosystémů"  

Legislativní cíl Vyhláška k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
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Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Podle stavu lesních ekosystémů diferencovat nezbytné a doporučené množství   
a kvalitu ponechané dřevní hmoty v porostech s přihlédnutím k požadavku   
na zvýšení dodávek této biomasy pro další využití a s ohledem na stanovištní 
podmínky. Vypracovat provozní nástroje, které upraví využívání lesních 
těžebních zbytků. Monitorovat využívání lesních těžebních zbytků a jeho dopad 
na stav lesního ekosystému. Zpracovat metodiku navracení bazických prvků   
do lesní půdy. Metodicky řešit nakládání s těžebními zbytky, nehroubím   
a klestem. Stanovit minimální počet stromů ponechávaných na dožití a podílu 
mrtvého dřeva ponechávaného k rozkladu v porostech při hospodářských 
zásazích pro jednotlivé kategorie lesů v konkrétních stanovištních podmínkách. 
Podle stavu lesních ekosystémů diferencovat doporučené množství a kvalitu 
ponechaných habitatových stromů v porostech s ohledem na bezpečnost 
návštěvníků lesa a pracovníků  v lesním hospodářství.    

Využít např. certifikovanou metodiku (Bače a Svoboda 2014), (metodika 
certifikovaná MZE) 
https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/03/LP_6_2016.pdf    Metodiku 
managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území (sekce 
ochrany přírody a krajiny, Věstník MŽP 2014/7) 

Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity lesů v chráněných 
územích (Leugner, Matějka 2016) 
https://www.infodatasys.cz/BiodivLes/katalog_pestebnich_opatreni_.pdf 

Vypracovat provozní metodiku pro vyhledávání a ponechávání habitatových 
stromů. 

Každoročně monitorovat množství a kvalitu ponechávaných habitatových 
stromů v lesních porostech. Projekt EFI-mikrohabitaty. 

Připravit pilotní projekty v lesích ve vlastnictví státu 
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Dlouhodobý cíl C: Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj. 

Cílem opatření je snížit množství legislativních omezení vlastníků lesů při hospodaření v lesích   
na úroveň nezbytnou pro dosažení cílů koncepce, tedy legislativně zakotvit pouze omezení nezbytná 
k zachování lesních ekosystémů a plnění jejich funkcí v krajině. 

Dále je třeba  

− revidovat lhůty na obnovu a zajištění lesa, definovat obnovu lesa, holinu, snížit a sjednotit administrativu 
(mj. hlášení holin z nahodilé těžby dle § 33 zákona o lesích),  

− analyzovat současnou administrativní zátěž a navrhnout změny, analyzovat aparát výjimek a v nové 
legislativě je minimalizovat vhodnou liberalizací,  

− vyřešit konflikt lesního porostu s liniovými objekty (ochranná pásma drah, silnic, energovodů, vodovodů 
a kanalizací), rozvolnit limity základních hospodářských doporučení OPRL, 

− změnit nastavení věkových limitů, zákonného obmýtí a obnovní doby pro úmyslné obnovní těžby   
(i s ohledem na nutnost přeměn dřevinné skladby - smrk na nevhodných stanovištích, rekonstrukce 
porostů, převody na jiný tvar lesa, přechod na nepasečné hospodaření),  

− rozvolnit omezení hospodaření na základě analýzy vydávaných výjimek ze zákona (mnoho výjimek   
ze zákonného pravidla = příliš tvrdé ustanovení),  

− zrušit nebo nově formulovat zařazení lesů pod vlivem imisí do pásem ohrožení (§ 10 zákona o lesích)   
a zpřesnit kompetence a pravidla zařazování lesů do pásem ohrožení novelou prováděcího předpisu   
k lesnímu zákonu,  

− upravit možnost vlastníka lesa omezit některé druhy užívání lesa veřejností při zachování prostupnosti 
krajiny, 

− upravit omezující ustanovení zákona o lesích tak, aby nízký a střední les nebyl v rozporu s platnou 
legislativou (hranice obnovy, velikost a šířka seče),  

− upravit výpočet poplatku za odnětí z PUPFL tak, aby zohledňoval celospolečenský význam lesů. 

Cílem je také podpořit zlepšení struktury lesních majetků jejich scelováním za účelem efektivnějšího 
obhospodařování. Opatření směřuje k vyrovnání podmínek v případech směn lesů ve vlastnictví státu a jiných 
vlastníků. Významně nesnižovat rozlohu lesů ve vlastnictví státu. Zakotvit možnost vzniku společenstev 
vlastníků lesů do lesního zákona a finančně a metodicky tento proces podpořit, dále vytvořit podmínky   
pro existenci neziskových organizací, které by umožnily komplexní odbornou správu lesa. 

Důležitým prvkem bude stabilizace a posílení nástrojů co nejefektivněji podporujících subjekty 
hospodařící v lesích tak, aby byly s ohledem na měnící se vnější vlivy působící na lesnický sektor 
rovnoměrně zachovány veškeré funkce lesa a zároveň bylo vyhověno s tím spojeným moderním 
požadavkům na lesnický sektor.  

Zároveň je nezbytné řešit návaznost a podporu dřevozpracujícího průmyslu jakožto nedílné součásti 
celého hodnotového řetězce založeného na produkci a dalším zpracování dřeva jako ekologického, 
obnovitelného a trvale udržitelného materiálu. 

Tento velice rozsáhlý záběr synergických efektů je v cíli rozdělen do osmi opatření, která podrobně 
rozebírají rozličná témata, která všechna směřují k zajištění konkurenceschopnosti, ekonomické stability, 
efektivního využívání subvenčních veřejných prostředků a jejich efektivní a uživatelsky přívětivé administrace 
ze strany veřejné správy, zvýšení odbytu dřevní hmoty s vyšší přidanou hodnotou a efektivního a ekonomicky 
i strategicky výhodného hospodaření státu se dřevem jako strategickou surovinou, zvýšení 
konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků a v neposlední řadě i k rozvoji potenciálu zaměstnanosti 
v obou odvětvích, které jsou primárně vázána na regionální zdroje z především mimoměstského prostředí. 

K zajištění těchto opatření bude směřovat řada legislativních kroků, zejména revize stávajícího 
lesního zákona a souvisejících vyhlášek, a dále příprava ekonomických nástrojů i metodických materiálů. 
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C.1 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

C.1 Snížit množství legislativních omezení hospodaření   
v lesích 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je snížit množství legislativních omezení vlastníků 
lesů na úroveň nezbytnou pro dosažení cílů koncepce. Zakotvit 
pouze legislativní omezení nezbytná k zachování lesních 
ekosystémů a plnění jejich funkcí v krajině. 

Dílčí plnění 

C.1.1 Snížení počtu povinností a omezení vlastníků lesů 

Plnění (popis realizace aktivity) Revidovat a snížit počet povinností uložených lesním zákonem 
vlastníkům lesů, popřípadě upravit jejich tvrdost, za účelem 
získání větší volnosti v jejich rozhodování při obhospodařování 
lesů.    

Gesce MZE 

Spolugesce  - - - 

Náklady na plnění Rozpočet MZE 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Příprava změny lesnické legislativy 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
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Priority k řešení  Revidovat lhůty na obnovu a zajištění lesa definovat obnovu lesa, 
holinu, snížit a sjednotit administrativu (mj. hlášení holin z nahodilé 
těžby dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích § 33) - analyzovat 
současnou administrativní zátěž a navrhnout změny, analyzovat 
aparát výjimek a v nové legislativě je minimalizovat vhodnou 
liberalizací. Vyřešit konflikt lesního porostu s liniovými stavbami, 
objekty a jejich ochrannými pásmy (železnice, veřejné 
komunikace, produktovody, vodní toky apod.) rozvolnit limity 
základních hospodářských doporučení OPRL, změnit nastavení 
věkových limitů, zákonné obmýtí a obnovní dobu  pro úmyslné 
obnovní těžby (i s ohledem na nutnost přeměn dřevinné sklady - 
smrk na nevhodných stanovištích, rekonstrukce porostů, převody 
na jiný tvar lesa, změna na nepasečné hospodaření, atd.), 
rozvolnit omezení hospodaření na základě analýzy vydávaných 
výjimek ze zákona (mnoho výjimek ze zákonného pravidla = příliš 
tvrdé ustanovení). Revidovat platnou právní úpravu zákona   
o lesích zejména snížením zákonných omezení vlastníků lesa   
při hospodaření v lesích. Zrušit nebo nově formulovat zařazení 
lesů pod vlivem imisí do pásem ohrožení (zákon č. 289/1995 Sb., 
o lesích § 10) a zpřesnit kompetence a pravidla zařazování lesů 
do pásem ohrožení novelou prováděcího předpisu k lesnímu 
zákonu, upravit možnost vlastníka lesa omezit některé druhy 
užívání lesa veřejností při zachování prostupnosti krajiny, upravit 
omezující ustanovení zákona o lesích tak, aby nízký a střední les 
nebyl v rozporu s platnou legislativou (hranice obnovy, velikost   
a šířka seče), upravit výpočet poplatku za odnětí z PUPFL tak, aby 
zohledňoval celospolečenský význam lesů. 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Revize dotčené legislativy 

 

C.1.2 Revize zákonných povinností vlastníků lesa v jiných právních předpisech  

Plnění (popis realizace aktivity) Inventuru právních předpisů (definovat, které se dotýkají 
povinností vlastníků lesa a jak) s návrhem úprav.  

Gesce MZE 

Spolugesce Konkrétní ministerstvo 

Náklady na plnění  - - - 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Návrh legislativních změn příslušných dotčených zákonů 

Stav plnění k 2023 Inventura předpisů, identifikace právních ustanovení k řešení, 
věcný návrh řešení – změn 

Stav plnění k 2026 Soubor legislativních změn připravený do legislativního procesu 

Regulatorní nástroje  Návrhy novelizací právních předpisů dotýkajících se lesního 
hospodářství 

Krizová legislativa – řešení kalamitních situací – prioritní 

Zvýšená ochrana PUPFL v jiných právních předpisech – prioritní 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Souhlas vlády – součinnost dotčených spolugesčních ministerstev 
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C.2 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle  

C.2 Uskutečnit zásadní reformu státní správy lesů  

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je zvýšit účinnost veřejné správy v oblasti lesnicko-
dřevařského sektoru. Vymezit požadavky na její fungování, 
revidovat a nově upravit za účelem gesčního sjednocení lesnicko-
dřevařského sektoru. Oddělit státní správu lesů od samosprávy.  

Dílčí plnění 

C.2.1 Reforma státní správy lesů 

Plnění (popis realizace aktivity) Vyjmout státní správu lesů a státní správu myslivosti z obecného 
systému státní správy a vytvořit speciální státní správu – 
„lesodohlédací úřady“ mimo strukturu spojeného modelu veřejné 
správy s důrazem na poradenskou a osvětovou činnost státní 
správy. Zákonem je nutno vytvořit jeden lesní úřad jako orgán 
státní správy lesů a myslivosti se zakotvením dvoustupňového 
uspořádání (obdobně jako u úřadů práce). Působnost se 
předpokládá podle lesního zákona, zákona o dřevě a zákona   
o reprodukčním materiálu lesních dřevin a zákona o myslivosti. 
Analyzovat působnost ČIŽP podle zákona č. 282/1991 Sb.,   
o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa ohledně dozoru nad dodržováním právních předpisů 
týkajících se funkcí lesů z hlediska eventuální duplicity se státní 
správou lesů. Analyzovat kompetence vrchního státního dozoru 
podle lesního zákona a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, z hlediska eventuální duplicity se státní správou lesů. 

Gesce MZE   

Spolugesce MV, MŽP 

Náklady na plnění Odhad nákladů bude specifikován v návaznosti na aktualizaci 
výstupů projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00007, které bude nutno 
aktualizovat a doplnit o myslivost, zákon o dřevě a legislativní 
změny od roku 2011. (Významné bude podřízení státní správy 
lesů a myslivosti služebnímu zákonu a jeho prováděcím 
předpisům – nutná úprava z těchto předpisů.) 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Dosažení cílového stavu 

Regulatorní nástroje  Výčet předpisů ke změně je uveden ve výsledcích projektu číslo 
CZ.1.04/4.1.00/62.00007 s názvem "Efektivní řízení a výkon 
služeb lesního hospodářství, bude nutno aktualizovat – zejména 
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 234/2014 Sb.,   
o státní službě, a související předpisy 

Ekonomické nástroje Předpokládané dopady řešení na státní rozpočet posoudit aktuální 
ekonomickou studií  

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Zajistit přístup nově založeného úřadu, včetně jeho součástí   
k datovým skladům státní správy lesů a myslivosti a k základním 
registrům. 
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C.2.2 Návrh zakotvení požadavku na vzdělání úředníků – včetně jejich celoživotního vzdělávání 

Plnění (popis realizace aktivity) Zakotvení požadavku na vzdělání úředníků státní správy lesů   
na prvním a druhém stupni do lesního zákona a státní správy 
myslivosti do zákona o myslivosti. Zakotvení celoživotního 
vzdělávání. Předpokládá se požadavek na lesnické, dřevařské 
vzdělání minimálně na úrovni SŠ s uznatelností vzdělání   
na školách v programu nebo oboru myslivost. S ohledem   
na zajištění kontinuity výkonu státní správy lesů bude podmínka 
vzdělání splněna, pokud úředník bude mít alespoň pět let praxe   
ve státní správě lesů. Na vyšších stupních nutno akceptovat   
i vzdělání právní a ekonomické s ohledem na působnost v oblasti 
příspěvků a řešení opravných prostředků.  

Gesce MZE 

Spolugesce  - - - 

Náklady na plnění Odhad nákladů bude specifikován v návaznosti na aktualizaci 
výstupů projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00007, které bude nutno 
aktualizovat a doplnit o myslivost, zákon o dřevě a legislativní 
změny od roku 2011. (významné bude podřízení státní správy lesů 
a myslivosti služebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům – 
nutná úprava z těchto předpisů). 

Termín splnění 2023 

Ukazatele plnění Návrhy změn lesního zákona, zákona o dřevě, zákona   
o reprodukčním materiálu lesních dřevin a zákona o myslivosti 
zpracované gesčním odborem. 

Stav plnění k 2030 Hodnotí náměstek ministra na poradě Sekce lesního hospodářství 
na základě informace zpracované gesčním odborem ohledně 
schválení zákonodárným sborem a aplikace zákonných změn. 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků 
na trh 
Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin 

Ekonomické nástroje Předpokládané dopady řešení na státní rozpočet posoudit aktuální 
ekonomickou studií  

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Stanovit odborné lesnické kvalifikace úředníků státní správy lesů 
a myslivosti 
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C.3 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

C.3 Podporovat proces scelování lesů za účelem zlepšení 
struktury lesních majetků  

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je podpořit zlepšení struktury lesních majetků jejich 
scelováním za účelem efektivnějšího obhospodařování. Opatření 
směřuje k vyrovnání podmínek v případech směn lesů   
ve vlastnictví státu a jiných vlastníků. Významně nesnižovat 
rozlohu lesů ve vlastnictví státu. Zakotvit možnost vzniku 
společenstev vlastníků lesů do lesního zákona a finančně   
a metodicky tento proces podpořit, dále vytvořit podmínky   
pro existenci neziskových organizací, které by umožnily komplexní 
odbornou správu lesa. 

Dílčí plnění 

C.3.1 Scelování rozdrobené držby lesů 

Plnění (popis realizace aktivity) Směnnými smlouvami, prodejem, nákupem lesních majetků a dále 
pomocí komplexních pozemkových úprav scelovat lesní majetky. 

Gesce MZE 

Spolugesce  - - - 

Náklady na plnění Podle rozsahu scelování 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Plocha scelených pozemků, počet případů scelování  

Regulatorní nástroje  Posoudit a revidovat související zákony 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti 
Navýšení prostředků na pozemkové úpravy dotýkající se lesních 
pozemků 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Vytvořit dotační pravidla pro podporu scelování lesů 
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C.3.2 Odstranit překážky pro různé formy sdružování vlastníků lesů  

Plnění (popis realizace aktivity) Odstranit překážky vzniku subjektů sdružujících vlastníky lesů, 
jako nástroje ke scelování lesních majetků a k podpoře odborné 
správy lesů vlastníků malých výměr. Odstranit legislativní 
překážky (změna zákona o obcích), nastavit metodickou podporu 
– možnosti sdružování podle občanského zákoníku, úprava dotací 
– příspěvek za vytvoření a podpora za OLH 

Gesce MZE 

Spolugesce  - - - 

Náklady na plnění  - - - 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Dosažení cílového stavu 

Regulativní nástroje Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
Podpůrně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Další související legislativa 

Ekonomické nástroje Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích   
a na vybrané myslivecké činnosti 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Vypracovat dotační pravidla pro podporu sdružování vlastníků 
lesů 

 

C.3.3 Vypořádání podílového spoluvlastnictví lesních pozemků 

Plnění (popis realizace aktivity) Podpora převodů majetkových podílů za účelem vypořádání 
podílového spoluvlastnictví, a komplexních pozemkových úprav 
jako nástroje vypořádání podílového spoluvlastnictví 

Gesce MZE 

Spolugesce MF (za oblast daně z příjmů) 

Náklady na plnění  - - - 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Plocha lesních pozemků s vypořádaným podílovým 
spoluvlastnictvím (snížení počtu vlastníků lesních pozemků) 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,   
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku 
Podpůrně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ekonomické nástroje Řešit v rámci komplexní úpravy daní z příjmu, úprava dotačních 
pravidel pro lesní hospodářství, propagace 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Vytvořit dotační pravidla pro podporu vypořádání podílového 
spoluvlastnictví lesních pozemků, ve spolupráci s SPÚ směrovat 
realizaci komplexních pozemkových úprav k odstranění 
podílového spoluvlastnictví lesních pozemků. 
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C.3.4 Zjednodušení převodů zemědělských pozemků na lesní a naopak za účelem scelování 
komplexů lesa 

Plnění (popis realizace aktivity) Podpora realizace bezpoplatkových změn způsobu ochrany 
zemědělských pozemků na lesní a naopak pro legalizaci 
dlouhodobého stavu skutečného způsobu užívání pozemků 
(příkladmo sekundární sukcese, apod.), popřípadě legalizace 
stavu pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP 

Náklady na plnění  - - - 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Plocha pozemků, kde byla realizována změna druhu pozemku   
na základě rozhodnutí orgánu státní správy 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,   
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku 

Ekonomické nástroje Zrušení příslušných správních poplatků pro změny zemědělských 
pozemků na lesní a naopak 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Tvorba pravidel a metodického postupu pro OSS k realizaci 
bezpoplatkových převodů zemědělských pozemků na lesní   
a naopak, ve spolupráci s SPÚ směrovat realizaci komplexních 
pozemkových úprav k legalizaci zemědělských a lesních pozemků 
podle stavu jejich dlouhodobého užívání. 

 
  



40 

 

C.4 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální 
rozvoj 

Opatření k dosažení dlouhodobého 
cíle 

C.4 Zachovat obecné užívání lesů veřejností a finančně 
zohlednit vlastníkům lesů ekosystémové služby 
poskytované veřejnosti 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je legislativně zakotvit platbu na plochu lesa 
vlastníkům lesů za ekosystémové služby při zohlednění míry 
jejich plnění, při zachování obecného užívání lesů. Upravit 
možnost vlastníka lesa omezit některé druhy užívání lesa 
veřejností při zachování prostupnosti krajiny. 

Dílčí plnění 

C.4.1 Zachovat obecné užívání lesů veřejností prostřednictvím podpory rozvoje rekreační 
infastruktury užívané návštěvníky lesa a nastavit účinnější nástroje regulačních opatření   
v lesích ustanovených zákonem o lesích (zajistit zvýšení vymahatelnosti stávajících ustanovení) 

Plnění (popis realizace aktivity) Zajištění pokračování dotačních titulů vázaných na rozvoj 
rekreační infrastruktury bez ohledu na typ vlastnictví   
a kategorizaci lesů a stupňů ochrany přírody, s cílem 
usměrňování pohybu veřejnosti v lesích a popularizaci lesa   
a lesnictví. Analyzovat účinnost stávajících institutů lesního 
zákona k obraně práv vlastníků lesů. Zajištění lepší 
vymahatelnosti regulačních opatření daných v současnosti 
právní úpravou, lesním zákonem. 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, MV, OSSL 

Náklady na plnění Rozvoj návštěvnické infrastruktury je v současnosti 
podporován v rámci Programu rozvoje venkova ve výši cca   
40 mil. Kč. ročně. Současná podpora je značně omezena 
oblastmi ochrany přírody (včetně Natura 2000). Současná 
výše podpory je nedostatečná. 

Termín splnění 2021 

Ukazatele plnění Strategický plán SZP pouze v případě, že budou v tomto plánu 
schváleny intervence, které tyto cíle mají naplňovat 

  Novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Ekonomické nástroje Evropské dotace prostřednictvím Společné zemědělské 
politiky (Strategický plán SZP pouze v případě, že budou   
v tomto plánu schváleny intervence, které tyto cíle mají 
naplňovat) 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

 - - - 
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C.4.2 Zajištění plateb vlastníkům lesů za ekosystémové služby vyplývajících z mimoprodukčních 
funkcí lesního hospodářství 

Plnění (popis realizace aktivity) Realizace plateb vlastníkům lesů za plnění ekosystémových 
služeb polyfunkčního lesnictví pro společnost včetně obecného 
užívání lesů, zajištění prostředí administrace. Tato platba bude 
pozitivně motivační, oceňující snahu o zvýšení plnění všech 
mimoprodukčních funkcí lesa ve prospěch společnosti; tzn. sazba 
bude nastavena od nulové sazby (za ha) v případě, že jsou plněny 
jen základní/automatické funkce lesního prostředí s progresivním 
nastavením dalších sazeb dle významnosti plněných funkcí   
pro společnost. 

Gesce MZE 

Spolugesce  - - -  

Náklady na plnění Dopady do státního rozpočtu budou stanoveny po sestavení 
parametrů platby, dopad na státní rozpočet je odhadován   
v minimální výši 7 mld. Kč. 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Realizace plateb 

Regulatorní nástroje  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) a změna 
prováděcích právních předpisů 

Ekonomické nástroje Státní rozpočet - mandatorní výdaj  

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Metodika oceňování snahy o zvýšení mimoprodukčních funkcí 
lesa pro potřeby této platby 
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C.5 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

C.5 Podporovat používání dřeva jako obnovitelné suroviny 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je podporovat dosažení co nejvyššího stupně 
používání dřeva jako obnovitelné suroviny za účelem rozvoje 
bioekonomiky (syn: zelené ekonomiky). Dosažení trvale 
udržitelného života naší společnosti při minimalizaci vznikajících 
odpadů (tzv. oběhová ekonomika). Navýšit primární 
zpracovatelskou kapacitu dřeva, včetně dalších navazujících 
oborů v ČR. Založit lesnicko-dřevařský fond k řešení mimořádných 
situací. Rozvinout podporu energetického využití štěpky   
a vlákninových sortimentů. 

Dílčí plnění 

C.5.1 Zařadit dřevo do strategických komodit státu (surovinová strategie státu) a vytvořit 
strategické materiály z oblasti vyššího uplatnění dřevní hmoty, dřevařského výzkumu   
a bioekonomiky 

Plnění (popis realizace aktivity) Zveřejnění studie Stanovení modelů dlouhodobého vývoje zásob 
dříví v ČR včetně sortimentace a kvalitativního zatřídění. V rámci 
zjištěné dostupnosti dřevní hmoty navázat další kroky související 
s nakládáním se dřevem jako strategickou komoditou. 
Meziresortní jednání mezi MZE a MPO o zařazení dřeva jako 
strategické komodity mezi strategické suroviny státu a nastavení 
cílů pro budoucí směřování dřevozpracujícího průmyslu   
a doprovodného výzkumu, vytvoření mechanismu pro periodické 
sledování dynamického vývoje surovinové základny na podkladě 
statistických údajů a průběžné jeho vyhodnocování jako podkladu 
pro strategická, investiční a další rozhodování. 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, MPO 

Náklady na plnění Plnění legislativní povahy bez přímého dopadu na státní rozpočet. 

Termín splnění 2026 

  2021 - studie o dostupnosti dřevní hmoty v ČR 

  2021 - meziresortní jednání mezi MZE, MPO 

Ukazatele plnění Zařazení dřeva do surovinové strategie státu 
Strategické dokumenty směřování dřevozpracujícího průmyslu 

Regulatorní nástroje  Surovinová strategie státu 

Ekonomické nástroje   

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Strategické dokumenty směřování dřevozpracujícího průmyslu 
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C.5.2 Usilovat o zařazení minimálního podílu využití obnovitelné suroviny ve stavebních 
zakázkách (důraz na dřevo) realizovaných podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Plnění (popis realizace aktivity) V systému zadávání veřejných (zejména stavebních) zakázek 
stanovit využití dřeva jako podporovanou součást odpovědného 
zadávání v rámci náležitostí žadatele o zakázku. Naplňovat úkoly 
stanovené Usnesením vlády ČR č. 531 z 24. 7. 2017 o Pravidlech 
uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných 
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy 
(environmentálně a sociálně odpovědný přístup při zadávání 
veřejných zakázek). Na základě meziresortního jednání mezi 
MZE, MPO a MPSV sestavit v rámci veřejných rozpočtů metodiku, 
která by přímo podporovala, ne-li určovala, nezbytný podíl dřeva 
a materiálů na bázi dřeva ve veřejných stavebních zakázkách. 
Tato metodika vytipuje druhy stavebních a jiných zakázek, kde je 
realizace tohoto opatření možná a efektivní. 

Gesce MZE, MŽP 

Spolugesce MPSV, MPO, MMR 

Náklady na plnění Bez přímého dopadu na státní rozpočet. 

Termín splnění 2026 

  2021 - studie o dostupnosti dřevní hmoty v ČR (MZE) 

  2021 - meziresortní jednání mezi MZE, MPO, MPSV, MMR, MŽP 

Ukazatele plnění Dostupnost dřevní hmoty. Využití dřeva v definovaném 
minimálním množství, jako povinnost zadavatelů veřejných 
zakázek. 

Regulatorní nástroje  Usnesení vlády ČR č. 531 z 24. 7. 2017 o Pravidlech uplatňování 
odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek   
a nákupech státní správy a samosprávy 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Stanovení modelů dlouhodobého vývoje zásob dříví v ČR včetně 
sortimentace 

  Promítnutí cíle do příslušných metodik (MŽP, MPSV – pracovní 
skupina) do podoby, která by přímo podporovala, nezbytný podíl 
dřeva a materiálů na bázi dřeva ve veřejných zakázkách.  
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C.5.3 Úprava legislativy v energetice za účelem řešení přebytku dřeva v průběhu kalamitní 
situace a jejích následků  

Plnění (popis realizace aktivity) Upravit vyhlášku č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů   
a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů   
pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení   
a uchovávání dokumentů, stanovující podporu dendromasy 
využívané pro energetické účely hmoty hroubí na úroveň 
hmoty nehroubí za účelem využití kalamitního dříví z ČR   
a dříví z výchovných zásahů. Podmínkou pro předložení 
novely vyhlášky č. 477/2012 Sb. bude zajištění 
dostatečných finančních prostředků v rámci státního 
rozpočtu na příslušný rok, popř. s využitím zdrojů EU (např. 
v rámci Národního plánu obnovy). 

Gesce MPO 

Spolugesce MZE 

Náklady na plnění Rozšíření zeleného bonusu o 1,2 mld. Kč ročně 

Termín splnění Krátkodobé opatření: doba trvání podpory do roku 2023,   
po dobu trvání přebytku kalamitního dříví na trhu se dřevem 

Ukazatele plnění  - - - 

Regulatorní nástroje  Novelizací vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů   
a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů   
pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení   
a uchovávání dokumentů, podpořit využívání kvalitou 
vhodné dřevní hmoty jakostních tříd V a VI pro energetické 
účely. 

Ekonomické nástroje Přímá i nepřímá podpora výroby tepla a elektřiny, nebo 
biometanu z dřeva. 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

 - - - 
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C.5.4 Úprava legislativy ve stavebnictví za účelem zvýšení využití dřeva 

Plnění (popis realizace aktivity) Doplnění a rozšíření souboru požárních předpisů ve vztahu 
k dřevostavbám, včetně uskutečnění potřebných požárních 
zkoušek sloužících jako důkaz, že existují bezpečné 
materiály na bázi dřeva s vysokou požární odolností. 
Revidovat normy ČSN 73 řady 08xx - rozšíření definice 
smíšených konstrukcí, ČSN 73 0540, EN ISO 52016-1   
a vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 
– nově nastavit součinitele tepelné vodivosti dřeva   
a pro moderní materiály ze dřeva. 

Gesce MV, ÚNMZ, MMR 

Spolugesce MZE, MPO 

Náklady na plnění V rámci uskutečnění výše uvedených potřebných 
požárních zkoušek je odhad na rozpočet ve výši 3 mil. Kč. 

Termín splnění 2022 

Ukazatele plnění  - - - 

Regulatorní nástroje  Revize norem týkajících se požadavků na požární 
bezpečnost dřevostaveb (např.: ČSN 73 0810 Požární 
bezpečnost staveb).                                                                                                                                                                         

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Vypracování metodik, postupů a aplikačních doporučení, 
studie o výhodnosti dřevěných staveb, osvěta státní 
správy, stavebních úřadů, hasičského záchranného sboru, 
odborné veřejnosti (projektantů, architektů). 
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C.6 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj 

Opatření k dosažení dlouhodobého 
cíle 

C.6 Sjednotit systém podpor směřovaných do lesního 
hospodářství na úrovni České republiky. 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je zjednodušit a zefektivnit systém evropských, 
národních, krajských a případně místních podpor určených 
vlastníkům lesů v ČR. Minimalizovat jejich administrativní 
náročnost a zajistit jejich výši úměrnou významu lesů pro naši 
společnost v době přicházející klimatické změny. 

Dílčí plnění 

C.6.1 Minimalizovat administrativní náročnost u lesnických podpor a související softwarové 
aplikace usměrňovat k jednotnému a jednoduchému uživatelskému rozhraní. 

Plnění (popis realizace aktivity) Zavést jednotné uživatelské rozhraní pro elektronické podání 
žádostí u veškerých národních podpor poskytovaných do lesů   
v gesci Ministerstva zemědělství – modul pro žadatele. 
Maximálně zjednodušit modul pro žadatele na administrativně 
nutné minimum. Tam kde to lze, sjednotit podpory pod jednotný 
formulář pro podávání ohlášení a žádostí.  

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, SFŽP, krajské úřady 

Náklady na plnění V rámci organizačních pokynů a postupů bez dopadů na státní 
rozpočet. 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Počet a charakteristika administrativních změn 

Regulatorní nástroje  Novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření   
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti – přílohy formulářů 
Úprava směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221 o postupu 
obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování 
náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Sjednocení postupů v rámci metodického řízení článků 
administrace 
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C.7 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální 
rozvoj 

Opatření k dosažení dlouhodobého 
cíle 

C.7 Posílit význam lesního hospodářství v regionech 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je podporovat zaměstnávání osob z regionu 
včetně sociálně odpovědného veřejného zadávání. Dále 
zjednodušit možnost zaměstnání pracovníků, zejména   
v dělnických profesích, ze zemí mimo EU. Zapojit lesní 
hospodářství do sítě lokálních konzultačních center pro 
propojování místních aktérů s cílem podpory podnikání 
místních mikro, malých a středních podniků a posílit přístup   
k činnostem spojeným s hospodařením v lese i sociálním 
podnikům 

Dílčí plnění 

C.7.1 V rámci systému zadávání veřejných zakázek metodicky usměrnit stávající legislativní 
možnosti přednostního zaměstnávání osob z daného regionu v lesnických činnostech a dále 
zajistit možnost pružné reakce na řešení časově neodkladných lesnických zásahů v souladu se 
zákonnou odpovědností "péče řádného hospodáře" ve veřejných lesích  

Plnění (popis realizace aktivity) Zavedení způsobu tzv. "sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek" a naplňovat úkoly stanovené Usnesením 
vlády ČR č. 531 z 24. 7. 2017 o Pravidlech uplatňování 
odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek   
a nákupech státní správy a samosprávy (environmentálně   
a sociálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek) 
týkajících se veřejného zadavatele, tzn. podporovat 
zaměstnávání lidí v místě a zejména metodickým výkladem 
usměrnit stávající možnosti zákona o zadávání veřejných 
zakázek.  

Gesce MPSV 

Spolugesce MZE, MMR 

Náklady na plnění V rámci organizačních pokynů a postupů bez dopadů na státní 
rozpočet 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění  - - - 

Regulatorní nástroje  Metodické usměrnění v rámci zákona č. 134/2016 Sb.,   
o zadávání veřejných zakázek 

Ekonomické nástroje  - - - 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Metodika k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 
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C.8 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl C Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství   
a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

C.8 Podpora rozvoje dřevozpracujícího průmyslu a dalších 
navazujících odvětví 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je vytvořit takové podmínky, aby bylo podpořeno 
zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti celého 
hodnotového řetězce založeného na lesním hospodářství   
a domácím zpracování a využívání dřeva. 

Dílčí plnění 

C.8.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu (nových podniků či 
modernizaci stávajících) za účelem zvýšení kapacity zpracování dřevní suroviny v rámci ČR   
a zpracování dříví s vyšší přidanou hodnotou. Zrovnoprávnit vlastníky lesů s ostatními žadateli 
pro možnost čerpání stávajících podpor směřujících ze strany MPO k dalšímu zpracování dřeva. 
Zefektivnění mechanizmu kontrol legality dováženého vytěženého dříví ze zemí mimo EU 

Plnění (popis realizace aktivity) Zveřejnění studie Stanovení modelů dlouhodobého vývoje zásob 
dříví v ČR včetně sortimentace a kvalitativního zatřídění, zavedení 
pobídkových stimulů pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu 
(kapacita i vyšší přidaná hodnota zpracování dříví) s důrazem   
na tuzemskou vlastnickou strukturu podniků. Zefektivnění 
mechanismu kontrol legality dováženého vytěženého dříví mimo 
zemí EU (zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů), spolupráce   
s celními orgány.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gesce MZE, MPO 

Spolugesce MŽP 

Náklady na plnění V případě vytvoření nových pobídkových stimulů budou dopady   
do státního rozpočtu stanoveny po sestavení parametrů 
konkrétního stimulu. 

Termín splnění/Ukazatele plnění Aktualizace/rozvoj pobídkových stimulů - 2022 

  Analýza dostupnosti dřevní hmoty - 2021 

Regulatorní nástroje  Novela zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh 

Ekonomické nástroje Pobídkové stimuly s dopadem na státní rozpočet 
Podpora vlastníků lesů k rozvoji lokálních dřevozpracujících 
provozů 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Studie na budoucí zdroje dříví pro lokality pro výstavbu 
zpracovatelských kapacit 
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C.8.2 Zajištění dostatečné výše zdrojů a rozsahu finančních podpor současně poskytovaných 
MPO do rozvoje dřevozpracujících podniků 

Plnění (popis realizace aktivity) Zajištění dostatečné finanční alokace do dřevařského 
sektoru z OP PIK a rozšířit okruh možných žadatelů   
nad rámec současného vymezení CZ NACE 

Gesce MPO 

Spolugesce  - - - 

Náklady na plnění Finanční prostředky na nepřímé formy podpory v ČMZRB 
(OP PIK) + alokace OP PIK v rámci PO3 obecně   
na obnovitelné zdroje energie a úspory energie.  
V období 2021 - 2027 v eventuálně možné podpořit projekty 
spadající pod CZ NACE 16 v případě VaVaI (SC1.1 OP 
TAK - Posílení výzkumných a inovačních kapacit   
a zavádění pokročilých technologií) s tím, že projekt bude 
muset být v souladu s RIS3. Eventuálně pak i projekty 
spadající pod CZ NACE 16 u SC 3.1 OP TAK - Podpora 
opatření v oblasti energetické účinnosti, SC 3.2 OP TAK - 
Podpora energie z obnovitelných zdrojů, SC 4.1 OP TAK - 
Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik 
a odolnosti vůči katastrofám a SC 4.2 OP TAK - Podpora 
přechodu k oběhovému hospodářství. 

Podpory MZE: v programovém období PRV 2014–2020 
byly vypsány pouze 3 kola s celkovou alokací 203 mil. Kč. 
Rozpočet Strategického plánu SZP pouze v případě,   
že budou v tomto plánu schváleny intervence, které tyto cíle 
mají naplňovat 

  V rámci efektivní stimulace sektoru bude nutno nastavit 
rozpočet podpor mnohonásobně vyšší. 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění  - - - 

Regulatorní nástroje  Tvorba pravidel OP PIK, programů ČMZRB  

Ekonomické nástroje Zjednodušit administrativu poskytovaných podpor a zvýšit 
motivační účinek a efektivitu dotačních titulů směřovaných 
do pořízení techniky a technologií pro MSP zpracovatele 
dříví, výstavby odkorňovacích linek pro malé a střední 
zpracovatele nebo jim proplácet takto provedenou asanaci, 
vzniku společenství vlastníků lesů za účelem scelování 
lesních majetků.   

Nastavit podmínky přímé i nepřímé podpory pro vznik   
a rozvoj primárních zpracovatelských kapacit dřeva   
včetně dalších navazujících oborů v ČR 

Prověřit možnosti podpory zvýšeného využití dřeva   
u projektů a staveb v rámci státních veřejných zakázek 
(zvýhodněné financování, uplatnění preferenčních bodů 
atd.) 

V souladu s cílem C.5 odstranit bariéry pro použití dřeva   
ve stavebnictví, podpořit využití dřeva v obalové technice   
a dřevní hmoty kvalitou vhodné pro energetické účely. 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Společná jednání zástupců ministerstev např. v rámci 
pracovních skupin, apod. 
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Dlouhodobý cíl D: Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu   
a inovací v lesním hospodářství.  

Převážná většina činností má v sobě z hlediska koncepčního zakotven požadavek na dlouhodobost, 
ale z hlediska plnění dlouhodobých záměrů je nutná jejich častější revize a aktualizace, a to zejména 
s ohledem na rychlost vývoje celého procesu vědy a výzkumu a v návaznosti na to i potřeb přenosu výstupů 
do praxe prostřednictvím poradenství a vzdělávání. I z tohoto pohledu jde o činnosti, které budou zejména 
s ohledem na budoucnost sektoru, velmi důležité. 

Podpora výzkumu a všech aktivit s ním spojených, je klíčová s ohledem na probíhající změny, které 
se lesů citelně dotýkají. Je nezbytné nastavit nové pohledy a principy pro celou oblast lesního hospodářství. 
Je nezbytné naučit se rychle reagovat na nečekaně přicházející změny. Lesnický výzkum má velmi silnou 
tradici a je podporován z různých směrů. Ale bude třeba hledat i jiné zdroje a cesty, jak výzkum posílit. 
Současně pak klást důraz na výchovu a adekvátní ocenění kvalitních vědeckých kapacit, jako nutnou 
podmínku kvalitních výsledků.  A v neposlední řadě zajistit maximální efektivitu výstupů výzkumu 
bezprostředním a rychlým přenosem do běžné praxe a dále zajistit pravidelný kontakt s uživateli výstupů   
pro nezbytnou zpětnou vazbu.  

Zásadní bude propojení resortních veřejných a soukromých výzkumných institucí, univerzit 
a vysokých škol, státních institucí, podniků a technologických platforem, a to i na mezinárodní úrovni,   
do vzájemné spolupráce, která pak dá možnost vzniku výzkumných kooperací, za účelem získání dostatečné 
kapacity a schopnosti řešit klíčové potřeby a úkoly, které do budoucna přinesou další rozvoj lesního 
hospodářství. 

V oblasti osvěty a poradenství bude z dlouhodobého hlediska hlavním cílem srozumitelná 
interpretace, dostupnost a rychlý přenos nových informací s ohledem na dynamicky se měnící podmínky 
v sektoru lesního hospodářství, a to jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost. Rozvinutá síť poskytování 
poradenství a osvěty, vzájemná synergie a provázanost mezi jednotlivými lesnickými subjekty a současně 
propojení s ostatními organizacemi, které mají vliv na životní prostředí, je zcela logickou podmínkou. Prioritou 
je veškeré aktivity v tomto procesu podporovat a dále rozvíjet, jako jednu z perspektivních investic v rámci 
lesnického sektoru. 

Ve vzdělávání bude nezbytné neustále zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání a reagovat   
na aktuální potřeby lesnického sektoru. Za tím účelem propojit lesnickou praxi, vzdělávací subjekty a instituce 
vědy a výzkumu. Zajistit přenos nejnovějších poznatků a informací k pracovníkům v lesním hospodářství,   
ať už jde o licencované činnosti (odborný lesní hospodář), poradce v lesním hospodářství nebo učitele 
odborných předmětů na lesnických školách. Kontinuálně podporovat systém celoživotního vzdělávání 
v lesním hospodářství. Sledovat situaci a vývoj lesnických oborů středních odborných učilišť a podporovat 
jejich existenci v kontextu celospolečenské objednávky. 

 

  



51 

 

D.1 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl D Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací 
v lesním hospodářství 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle  

D.1 Posílit význam a roli vědy, výzkumu a inovací v lesním 
hospodářství 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je zvýšit účinnost lesnického výzkumu a inovací   
v péči o lesní ekosystémy vytvořením národních priorit vědy, 
výzkumu a inovací především zaměřených na dopady klimatické 
změny na lesní ekosystémy v krajině, moderní technologie a další 
oblasti, které jsou předmětem výzkumu v evropském prostoru. 
Činit tak při aktivní spolupráci s lesnickým provozem a s využitím 
ověřených praktických zkušeností. Ve vědě, výzkumu a inovacích 
propojovat řešitelské týmy, využívat zahraničních informací   
a urychleně přenášet výsledky výzkumné činnosti do praxe. 
Podporovat projekty financované z programu EU LIFE. 

Dílčí plnění 

D.1.1. Zpracovat národní strategii výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním 
hospodářství  

Plnění (popis realizace aktivity) Vytvoření pracovní skupiny pro zpracování národní strategie 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním 
hospodářství. Strategie definuje priority výzkumu z národního   
a mezinárodního pohledu, požadavky na finanční zdroje, přenos 
nových poznatků do praxe, způsoby motivace a zapojení praxe   
do výzkumu apod. Pracovní skupina Sekce lesního hospodářství 
pro vědu, výzkum a inovace bude ústředním koordinátorem všech 
výzkumných aktivit lesnictví. Prosadit na úrovni rady vlády   
pro VaVaI podporu komplexních výzkumných programů 
zaměřených na podporu obnovy lesa po kůrovcové kalamitě   
a zajištění existence a funkcí lesních ekosystémů v období 
probíhající změny klimatu, obdobně jako je tomu v případě 
výzkumu onemocnění COVID 19.  

Gesce MZE 

Spolugesce Lesnické fakulty, VÚLHM 

Náklady na plnění 750 tis. Kč 

Termín splnění 2021 

Ukazatele plnění Strategie schválená MZE 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Motivační politikou podporovat předávání výsledků výzkumu   
do praxe a zapojení praxe do výzkumu a naplňování strategie. 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Prezentace strategie  

 

  



52 

 

D.1.2 Výzkum adaptačních schopností populací domácích a vhodných populací 
introdukovaných dřevin a způsobů jejich pěstování na probíhající klimatickou změnu 

Plnění (popis realizace aktivity) Řešení dlouhodobých výzkumných projektů (záměrů) s jasným 
mezinárodním přesahem a spoluprací zaměřených na testování 
variantního pěstebního managementu s využitím různých dřevin   
a jejich populací. Založení a údržba rozsáhlé sítě poloprovozních 
ověřovacích ploch v lesních porostech. Plnění lze realizovat 
vzájemnou spoluprací výzkumných institucí a firem z lesnické 
praxe s využitím platformy (D.1.3) 

Gesce MZE 

Spolugesce LČR, s. p., Lesnické fakulty, VÚLHM 

Náklady na plnění 20 mil. Kč/ročně 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Příprava a schválení designu dlouhodobých výzkumných projektů 
(záměrů) a jejich napojení na mezinárodní aktivity, získání 
reprodukčního materiálu testovaných dřevin, jejich populací   
a proveniencí, založení výzkumných ploch s variantním 
managementem, postupně vznikající databáze výsledků.  

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Formou dlouhodobější výzkumných záměrů (10 let) podpořit 
výzkum na nejvýznamnějších lesnických výzkumných institucích 
se zaměřením na řešení adaptace lesnictví na klimatickou změnu. 
Podpořit mezinárodní spolupráci (konference, symposia, stáže 
mladých pracovníků)  

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Webový informační portál výzkumu, vývoje a inovací v lesním 
hospodářství 
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D.1.3. Vytvoření platformy shrnující hlavní výstupy lesnického výzkumu 

Plnění (popis realizace aktivity) Vytvoření jednotné platformy výzkumných týmů   
a organizací v oblasti lesního hospodářství pro posílení 
spolupráce a tvorbu obecně akceptovaných praktických 
výstupů pro potřeby lesního hospodářství. Platforma bude 
podporovat syntézní projekty a shromažďovat již 
publikované vědecké výstupy. Cílem je vytvořit alternativní 
modely hospodaření opřené o scénáře vývoje klimatu (viz 
B.2.1) včetně zásad obnovy a výchovy lesních porostů, 
poskytnout vlastníkům lesa katalog vhodných postupů 
managementu pro konkrétní stanovištní podmínky   
a soustředit dostupná data pro další výzkum   
i pro rozhodování státní správy 

Gesce MZE 

Spolugesce MŽP, MPO, Lesnické fakulty, výzkumné organizace   

v oblasti lesního hospodářství  

Náklady na plnění Jednotky mil. Kč 

Termín splnění 2021 vytvoření platformy (webu) 

Ukazatele plnění Funkční obsahu webu 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Podmíněné dotace, spolupráce s aplikačním garantem 
(státní podniky by měly mít za povinnost účastnit se těchto 
akcí). 

Organizační opatření a Informační 
nástroje 

Webový informační portál výzkumu, vývoje a inovací   
v lesním hospodářství 
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D.2 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl D  Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací 
v lesním hospodářství 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle 

D.2 Zlepšit obsah a kvalitu všech stupňů lesnického 
vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je přizpůsobení obsahu všech stupňů vzdělávání 
(včetně celoživotního) měnícím se požadavkům lesnické praxe   
a výzkumu tak, aby absolventi na ně byli schopni včas a účinně 
reagovat. Optimalizovat síť vzdělávacích subjektů s důrazem   
na obnovu a provoz lesnických učilišť v regionech. Specifikovat 
požadavky na odborné kompetence absolventů jednotlivých 
úrovní vzdělávání. Zavést efektivní způsob průběžného 
vzdělávání lesnického personálu po ukončení střední nebo vysoké 
školy i s využitím příslušných kvalifikací z oblasti lesnictví 
vytvořených v rámci Národní soustavy kvalifikací. 

Dílčí plnění 

D.2.1 Vyšší zapojení lesnických odborníků z provozní praxe do výuky jednotlivých stupňů škol 
(především na středních školách, které realizují výuku oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství   
a lesnictví) a zavedení pravidelných provozních stáží pro pedagogické pracovníky odborných 
lesnických předmětů u zaměstnavatelů v lesnickém sektoru 

Plnění (popis realizace aktivity) Zpracovat nabídku na výuku a přednáškovou činnost odborníků 
z provozní praxe (zapojení do výuky formou pravidelných bloků   
či jednotlivých přednášek) od zaměstnavatelů v lesnickém 
sektoru, včetně vlastní realizace přednáškové činnosti. 

Vytvoření koncepce pravidelných odborných stáží pro pedagogy 
dle potřebného a žádaného zaměření a možné nabídky pracovišť 
a obsahu stáže dle možností jednotlivých zaměstnavatelů   
v lesnictví. 

Ze strany středních škol, které realizují výuku oborů vzdělání 
skupiny 41 Zemědělství a lesnictví stanovit témata, ke kterým by 
uvítaly přednáškovou činnost, exkurze a stáže. 

Gesce MZE 

Spolugesce LČR, s. p., VLS, s. p., VÚLHM, ÚHÚL, Lesnické fakulty, Lesnické 
školy, Národní pedagogický institut ČR  

Náklady na plnění Náklady na zajištění odborníků z lesnických institucí a podniků 
Náklady na stáže učitelů odborných předmět 

Náklady odvislé na základě konkrétních výstupů 
Předpoklad do 1 mil. Kč/rok 

Termín splnění Do roku 2025 vytvořit fungující systém zapojení lesnických 
institucí a podniků do výuky na středních školách, které realizují 
výuku oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví   
a do vzdělávání učitelů odborných předmětů 
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Ukazatele plnění Vytvoření nabídky výukové a přednáškové činnosti a stáží   
na základě požadavků středních škol, které realizují výuku oborů 
vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví 

Vytvoření koncepce pravidelných odborných stáží 

Stav plnění k 2022 Umožnění odborných stáží učitelům středních škol, které realizují 
výuku oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví 
u lesnických podniků (LČR, VLS) 

Zajištění přednáškové činnosti zaměstnanců lesnických 
organizací přímo ve středních školách, které realizují výuku oborů 
vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví 

Stav plnění k 2025 Zavedení stabilní a fungující spolupráce mezi středními školami, 
které realizují výuku oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství   
a lesnictví a lesnickou praxí 

Regulatorní nástroje Není třeba zavádět nová legislativní opatření 

Ekonomické nástroje Rozpočty jednotlivých zúčastněných subjektů 

Organizační opatření   
a informační nástroje 

Podpora možnosti poskytovat vzdělávání učitelů odborných 
předmětů v rámci podniku – stáže. Vytvoření takových podmínek 
pro zaměstnance podniku, které jim umožní výukovou 
a přednáškovou činnost na středních školách, které realizují výuku 
oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví.  

  

  

D.2.2 Tvorba systému celoživotního vzdělávání v lesnictví a jeho trvalá podpora 

Plnění (popis realizace aktivity) Postupně vybudovat systém celoživotního vzdělávání v lesnictví, 
který bude navázaný na potřeby zaměstnavatelů, licencované 
profese (např. OLH) a vybrané pozice ve státní správě. 

V systému celoživotního vzdělávání obnovit postgraduální 
studium formou specializovaných kurzů. 

Zavést povinné periodické profesní vzdělávání pro odborné lesní 
hospodáře a zefektivnit vzdělávání zaměstnanců státní správy 
lesů a myslivosti na všech úrovních formou jedno či vícedenního 
školení organizovaného prostřednictvím vzdělávacích institucí. 

Prověřit možnost zavedení povinné koncese pro vydávání živností 
vybraných lesnických profesí za účelem zvýšení profesionální 
odborné úrovně prováděných činností v lese i zvýšení možnosti 
jejich finančního ohodnocení. 

Podporovat činnost organizací, které zajišťují vzdělávací aktivity 
pro lesnický personál i státní správu. Vzdělávací instituce nebo 
nevládní neziskové organizace působící v oblasti lesního 
hospodářství jako je např. Česká lesnická společnost, z. s. 

Gesce MZE 

Spolugesce LČR, s. p., VLS, s. p., VÚLHM, ÚHÚL, Lesnické fakulty, odborné 
profesní komory, nevládní neziskové organizace (např. Česká 
lesnická společnost, z. s.) 
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Náklady na plnění Náklady na zpracování odborných podkladů. Náklady na realizaci 
vzdělávacích aktivit a kurzů. Náklady odvislé na základě 
konkrétních výstupů. Předpoklad do 4 mil. Kč/rok 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Zpracování podkladů pro stanovení systému celoživotního 
vzdělávání 

Analýza potřeb lesnické praxe zaměřená na okruhy (obory) 
postgraduálního vzdělávání 

Určení vzdělávacích subjektů, certifikace, akreditace 

Podpora on-line forem vzdělávání 

Vybudování funkčního systému celoživotního vzdělávání   
v lesnictví 

Zavedení povinného profesního vzdělávání pro odborné lesní 
hospodáře 

Vytvoření profesní kvalifikace Odborného lesního hospodáře 

Stav plnění k 2022 Zpracování podkladů pro stanovení systému celoživotního 
vzdělávání 

Analýza potřeb lesnické praxe zaměřená na okruhy (obory) 
postgraduálního vzdělávání 

Určení vzdělávacích subjektů, certifikace, akreditace 

Podpora on-line forem vzdělávání 

Stav plnění k 2026 Vybudování funkčního systému celoživotního vzdělávání   
v lesnictví 

Regulatorní nástroje V případě odborných lesních hospodářů – úprava zákona   
č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) - zakotvení legislativních 
požadavků na pravidelné vzdělávání odborných lesních 
hospodářů, zejména za účelem získání profesní kvalifikace 

Ekonomické nástroje Rozpočet MZE, případně jednotlivých zúčastněných subjektů 

Dotační podpora vzdělávacích a nevládních neziskových 
organizací z národních zdrojů a fondů EU 

Organizační opatření   
a informační nástroje 

Zavedení systému trvalého vzdělávání odborných lesních 
hospodářů 

Zapsání odborného lesního hospodáře do Národní soustavy 
kvalifikací, vymezení kompetencí, určení autorizovaných osob, 
které budou organizovat pravidelné kurzy vzdělávání odborných 
lesních hospodářů a dalších osob pracujících v lesním 
hospodářství 

Zajištění systému akreditace 

Vznik registru osob (pozic) v celoživotním vzdělávacím programu 
v lesním hospodářství (např. lektoři, konzultanti, evaluátoři atd.) 
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D.2.3 Podpora prvků duálního systému vzdělávání; Sjednocení vzorového ŠVP pro jednotlivé 
obory vzdělání na lesnických školách a studijních materiálů (stejné výstupy absolventa   

pro praxi i VŠ)  

Plnění (popis realizace aktivity) Spolupráce s Agrární komorou (Hospodářskou komorou) 
příslušného kraje a dále s lesnickými a dřevařskými 
organizacemi příslušného kraje v rámci realizace pravidelných 
odborných praxí během roku a exkurzí určených nejen žákům, 
ale i pedagogům. 

Vyhotovení metodického doporučení ve formě vzorového ŠVP 
jednotlivých oborů, společných studijních materiálů obsahujících 
aktuální informace o současném stavu a významu lesa 
(s důrazem na mimoprodukční funkce – především klimatická   
a hydrická funkce lesa). 

V současnosti se v lesnických oborech používají zastaralé 
studijní materiály, mnohdy i úplně chybí, a proto je nevyhnutelné 
pracovat na přípravě společných, aktuálních studijních 
materiálech a sjednocení jejich výstupů. Zajistíme tak sjednocený 
profil absolventa, který bude lépe uchopitelný nejen pro praxi, ale 
i další studium na VŠ. 

Gesce MZE 

Spolugesce MŠMT, Národní pedagogický institut ČR, Lesnické školy, Agrární 
komora, Lesnické a dřevařské organizace 

Náklady na plnění Náklady na zpracování odborných podkladů a metodických 
doporučení 

Náklady na zajištění odborných praxí pro studenty 

Náklady odvislé na základě konkrétních výstupů 

Předpoklad do 2 mil. Kč/ rok 

Termín splnění 2025 

Ukazatele plnění Stanovení požadavků na společné studijní materiály 

Vytvoření profilu absolventa dle oboru vzdělání 

Vytvoření metodického doporučení ve formě vzorového ŠVP 
jednotlivých oborů vzdělání 

Spolupráce se zaměstnavateli – zapojení do duálního systému 
vzdělávání 

Stav plnění k 2022 Stanovení potřeb pro společné studijní materiály 

Stanovení profilu absolventa 

Stav plnění k 2025 Vytvoření metodických materiálů společného ŠVP 

Regulatorní nástroje Není třeba zavádět legislativní opatření 

Ekonomické nástroje Rozpočet MZE, ESF (Evropský sociální fond) 

Organizační opatření   
a informační nástroje 

Zapojení potencionálních zaměstnavatelů do aktivní spolupráce   
s lesnickými školami 
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D.3 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl D   Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu   
a inovací v lesním hospodářství 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle  

D.3 Rozvíjet poradenství a osvětu 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je zlepšovat poradenství pro vlastníky lesů, 
především malých výměr, využíváním sítě odborných lesních 
hospodářů, regionálních proškolených poradců a odborných 
pracovišť. Zvyšovat povědomí drobných vlastníků lesů o rizicích 
spojených se změnou klimatu. Navíc osvětu zaměřit také na 
nelesnickou veřejnost za účelem jejího hlubšího pochopení 
významu lesů a lesnictví pro udržitelnost života společnosti např. 
prostřednictvím lesní pedagogiky. Zejména vyčlenit adekvátní 
finanční prostředky na tuto činnost. Vhodnou formou posílit 
informace o povaze, kvalitě a významu lesů na místní úrovni, 
včetně spolupráce s oborovými nevládními neziskovými 
organizacemi, s informačními centry turismu nebo školami všech 
stupňů. Cílem marketingu oboru je propojit lesnicko-dřevařský 
sektor se zemědělci, ochranáři, vodohospodáři a ostatními, kteří 
mají klíčový vliv na životní prostředí. 

Dílčí plnění 

D.3.1 Zajištění a podpora poskytování osvěty za účelem zvýšení povědomí o významu   
a funkcích lesa a lesního hospodářství směrem k široké veřejnosti s důrazem na klimatickou   
a hydrickou funkci lesa 

Plnění (popis realizace aktivity) Podpora poskytování osvětové činnosti za účelem zvýšení 
povědomí o významu lesa a lesního hospodářství zaměřených na 
klimatickou a hydrickou funkci lesa ve spojitosti s distribucí 
sluneční energie a ovlivňováním místního klimatu, ale i o řešení 
současné kalamity a změně druhové a prostorové struktury lesů 
směrem k široké veřejnosti všech věkových skupin. 

Podpora lesní pedagogiky jako jednoho z důležitých 
komunikačních nástrojů, zintenzivnění systému a zvýšení počtu 
kvalifikovaných lesních pedagogů napříč lesnickými organizacemi 
s cílem dosáhnout dlouhodobé a pravidelné synergie.  

Prostřednictvím seminářů a workshopů zkvalitnit a podpořit 
způsob komunikace sektoru lesního hospodářství ve vztahu   
k laické veřejnosti (PR pracovníci, tiskoví mluvčí, vedoucí 
pracovníci) se zaměřením na aktuální lesnická témata.  

Gesce MZE 

Spolugesce MŠMT, lesnické a dřevařské organizace, lesnické fakulty, lesnické 
školy 

Náklady na plnění Náklady odvislé na základě konkrétních výstupů. Předpoklad   
5 mil. Kč/rok 

Termín splnění 2022, 2024 

Ukazatele plnění Počet osvětových akcí pro veřejnost 
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Počet účastníků akcí lesní pedagogiky, počet vyškolených lesních 
pedagogů 

Počet realizovaných akcí a počet účastníků komunikačních 
workshopů 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Rozpočet MZE 

Interní zdroje organizací 

Podpora formou dotací národních či kofinancovaných EU 

Podpora nevládních neziskových organizací působících v oblasti 
lesního hospodářství 

Rozpočet MŠMT 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Podporovat osvětu veřejnosti prostřednictvím všech sdělovacích 
prostředků s důrazem na význam klimatické a hydrické funkce lesa 

Koordinace pracovní skupiny MZE zabývající se osvětou směrem 
k veřejnosti a účast jednotlivých zástupců Sekce lesního 
hospodářství 

Naplňování Jednotného postupu pro realizaci lesní pedagogiky   
u lesnických subjektů a aktuálního Akčního plánu lesní 
pedagogiky 

Poskytování osvěty prostřednictvím nevládních neziskových 
organizací a dalších subjektů, jež poskytují osvětu veřejnosti   
s důrazem na význam klimatické a hydrické funkce lesa 

  

  

D.3.2 Podpora on-line forem poradenství a vytvoření informační platformy pro odbornou 
lesnickou i laickou veřejnost 

Plnění (popis realizace aktivity) Zavedení a provozování komplexního informačního systému, 
plnící funkci rozcestníku, který by zájemce nasměroval   
k relevantnímu zdroji poskytujícímu odborné poradenství na úrovni 
profesionální organizace či státního subjektu. Informační systém 
zároveň bude plnit úlohu znalostní banky a argumentační 
základny (např. certifikované metodiky, instruktážní filmy, výsledky 
vědy a výzkumu, příklady dobré praxe) s využitím mobilních 
aplikací.  

Pro státní a resortní instituce zavést povinnost zveřejňování 
informací v rámci této platformy o plánovaných školeních, 
seminářích, vzdělávacích akcích apod. (pro ostatní instituce 
zpřístupnit možnost zveřejňování těchto informací). 

Současné zavedení a podpora pravidelných cyklů přednášek 
určených pro odbornou veřejnost včetně technického zajištění IT 
podpory, audiovizuálního záznamu a zajištění online přenosu   
s cílem zvýšit jejich dostupnost širšímu spektru zájemců a usnadnit 
tak šíření nových poznatků do lesnické praxe. 

Gesce MZE 

Spolugesce ÚZEI, VÚLHM, Lesnické organizace 

Náklady na plnění Náklady spojené s realizací úkolu a průběžnou 
správou. Předpoklad 10 mil. Kč realizace úkolu + 5 mil. Kč/rok 
průběžná správa. 
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Termín splnění 2022, 2024 

Ukazatele plnění Existující funkční informační platforma 

Počet přednášek, počet účastníků 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Rozpočet MZE 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Zavedení systému zveřejňování informací a stabilní spolupráce 
v rámci sektoru lesního hospodářství 

 

D.3.3 Zvýšení odborné úrovně vlastníků lesů především malých výměr a podpora vzájemné 
komunikace na regionální úrovni 

Plnění (popis realizace aktivity) Podpora a poskytování poradenství s cílem přenosu zkušeností   
a poznatků do praxe prostřednictvím venkovních seminářů o trvale 
udržitelném hospodaření v lesích se zaměřením na obnovu   
a výchovu lesa. určených především drobným vlastníkům lesů. 
Podpora osvětových akcí formou přednášek, pořádanými 
profesními organizacemi na celostátní i regionální úrovni.  

Gesce MZE 

Spolugesce ÚZEI, VÚLHM, Lesnické organizace 

Náklady na plnění Předpoklad 2 mil. Kč/rok 

Termín splnění 2022, 2024 

Ukazatele plnění Počet venkovních akcí, počet účastníků 

Počet osvětových, počet účastníků 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Rozpočet MZE 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

 - - - 
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D.4 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl D   Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací 
v lesním hospodářství 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle  

D.4 V souladu s koncepcí aktualizovat/definovat priority 
výzkumu, vývoje a inovací v sektoru lesního hospodářství 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je aktualizovat priority v oblasti výzkumu, vývoje   
a inovací tak, aby přímo podporovaly cíle definované touto 
koncepcí. Tyto priority budou následně naplňovány 
prostřednictvím stávajících nástrojů VaVaI – témat grantových 
soutěží, zaměření resortních veřejných výzkumných institucí   
i prostřednictvím jejich prosazování v Radě pro výzkum, vývoj   
a inovace. 

Dílčí plnění 

D.4.1. Aktualizace priorit strategie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním 
hospodářství  

Plnění (popis realizace aktivity) Pravidelná aktualizace (doplnění) priorit definovaných ve strategii 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním 
hospodářství. Definovat a aktualizovat priority výzkumu na 
základě intenzivní komunikace mezi výzkumnými institucemi, 
lesnickou praxí a státní správou. Ke sběru témat pro řešení 
vědeckých a výzkumných úkolů s cílem nastavení výběru pořadí 
důležitosti jejich řešení využít jako jeden z primárních zdrojů 
platformu definovanou (D.1.3).  

Gesce MZE 

Spolugesce Lesnické fakulty, VÚLHM 

Náklady na plnění 250 tis. Kč/rok 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Aktualizovaná strategie výzkumu 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Přenos priorit do aktuálních výzev grantových agentur – navýšení 
finanční podpory projektů 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Webový informační portál výzkumu, vývoje a inovací v lesním 
hospodářství 
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D.4.2. Ustanovit odbornou skupinu pro aktualizaci priorit VaVaI a zajistit zahrnutí těchto priorit 
do koncepce VaVaI MZE 2023+ 

Plnění (popis realizace aktivity) Aktivitu je nutné řešit v těsné součinnosti s Odborem vědy, 
výzkumu a vzdělávání MZE, který v současné době zahajuje 
činnost na resortní Koncepci vědy výzkumu a inovací 2023+. 
"Odborná skupina" pro stanovení priorit by měla obsahovat 
zastoupení výzkumných institucí, univerzit, zástupců praxe, 
dřevozpracujícího průmyslu a OLH MZE. Jako vhodné se jeví 
vytvořit takovouto skupinu ve spolupráci s ČAZV – odborem 
lesního hospodářství. Priority je možno před schválením podrobit 
i mezinárodní diskusi. Je nutné zajistit, aby vypracované priority 
byly zřetelně uplatněny v rezortní koncepci výzkumu. "Odborná 
skupina" v dalším kroku může spolupracovat při vypisování 
jednotlivých grantových soutěží, kdy lze naplňování témat 
vyhodnotit, případně je aktualizovat prostřednictvím "Avíza". 
Komunikace a podpory "priorit" pro VaVaI lze dosáhnout 
prostřednictvím Odboru vědy výzkumu a vzdělávání MZE. 

Gesce MZE 

Spolugesce Lesnické fakulty, VÚLHM, Lesy ČR, s. p. 

Náklady na plnění 500 tis. Kč pro zapracování do Koncepce 2023+, 100 tis. Kč 
následně při přípravě grantových soutěží 

Termín splnění 2022-3 Vypracování priorit a zahrnutí do koncepce                                                      
2024-25 Aktualizace priorit 

Ukazatele plnění i) stanovení priorit                                                                                                            
ii) zapracování priorit do resortní Koncepce VaVaI 2023+                                                            
iii) aktualizace priorit při přípravě grantových soutěží 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Přenos priorit do aktuálních výzev grantových agentur – navýšení 
finanční podpory projektů 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Webový informační portál výzkumu, vývoje a inovací v lesním 
hospodářství 
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D.4.3 Aktualizovat/definovat ochranu lesa – výzkum škůdců a potenciálních škůdců   

v souvislosti s měnící se druhovou skladbou (exotičtí škůdci a škůdci s měnící se bionomií)   
a klimatickými změnami (potenciální šíření škůdců z jiných oblastí) 

Plnění (popis realizace aktivity) Aktualizace/definice ochrany lesa – formulace prioritních 
výzkumných témat, vytipování rizik, podpora pro sestavování 
vědeckých konsorcií (definovaná prioritní témata zadávat větším 
konsorciím odborných institucí), iniciování vzniku a podpora 
dlouhodobého rozvoje experimentálních ploch využívaných   
pro vědu, výzkum a inovace zejména u státem zřízených správců 
lesních majetků, u soukromých majetků vznik těchto ploch 
podpořit (i finančním způsobem) 

Gesce MZE 

Spolugesce Výzkumné ústavy, Akademie věd, Lesnické fakulty, Lesy ČR,   
s. p. 

Náklady na plnění 2 mil. Kč 

Termín splnění 2026 

Ukazatele plnění Aktualizace přístupů k ochraně lesa, formulování výzkumných 
témat, počet a případně výsledky výzkumných projektů, 
aplikovatelnost výsledků výzkumu v praxi, počet sestavených 
vědeckých konsorcií atd. 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Státní rozpočet, Externí zdroje – Program LIFE, Norské fondy 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Společný výzkumný webový portál pro oblast výzkumu v lesnictví 
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D.5 

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 

Dlouhodobý cíl D   Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací 
v lesním hospodářství 

Opatření k dosažení 
dlouhodobého cíle  

D.5 Významně zlepšit postavení českého lesnického výzkumu 
na mezinárodní úrovni 

Cílový stav dlouhodobého cíle 
(2035, dlouhodobý výhled, …) 

Cílem opatření je zlepšit kvalitu mezinárodní spolupráce 
pořádáním vědeckých konferencí a symposií za účelem širší 
vědecké spolupráce českých rezortních a akademických pracovišť 
se zahraničím. 

Dílčí plnění 

D.5.1 Vznik koordinačního centra EFI v ČR 

Plnění (popis realizace aktivity) Maximálně využít svoje současné zapojení do struktur EFI 
(jakožto významného evropského a světového šiřitele odborných 
výstupů v lesnicko – dřevařském sektoru) a vytvořit v ČR 
koordinační centrum na řešení aktuálních témat (např. oblast 
poškozování lesů biotickými a abiotickými činiteli), pro které máme 
v ČR komparativní výhodu (excelentní dosavadní vědecké výstupy 
a excelentní infrastrukturu). Ustanovení v ČR by v tomto případě 
mohlo být velmi výhodné s ohledem na to, že by dané koordinační 
centrum mohlo být centrem i pro další členy EFI střední a východní 
Evropy (dosud v těchto oblastech není EFI dostatečně rozšířené). 
Dané koordinační centrum by v rámci své odborné specializace 
tvořilo odborné vědecké výstupy napříč členy EFI. Tato iniciativa 
by byla v EFI dobře vnímaná a tím by se velmi posílil vliv a role 
ČR. 

Gesce FLD ČZU 

Spolugesce MZE, VLS, VÚLHM, LDF MENDELU, ÚHÚL 

Náklady na plnění 20 mil Kč / 5 let 

Termín splnění 2022 - vytvoření jednotky (koordinační centrum), 2026 plné 
fungování koordinačního centra 

Ukazatele plnění Vznik jednotky, organizování vědeckých setkání 

Stav plnění k 2023 koordinační centrum EFI v rámci ČR vytvořeno 

Stav plnění k 2026 Plná funkčnost koordinačního centra (za dobu 3 let zorganizoval 
6 významných vědeckých mezinárodních setkání (cca 2 za rok) 

Regulatorní nástroje  - - -  

Ekonomické nástroje Vyčlenit roční rozpočet na provoz a odborné výstupy tohoto 
koordinačního centra s tím, že pokud by se koordinační centrum 
vytvořilo v rámci ČZU, mohlo by dojít ke sdílení nákladů. 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Vytvoření koordinačního centra ve spolupráci s centrálou EFI tak, 
aby toto koordinační centrum plnilo podmínky EFI a zároveň ČR. 
Následně personální obsazení koordinačního centra   
(2 výzkumníci, 1 PR/administrativní pracovník) 
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D.5.2 Zpracovat program podpory mezinárodní spolupráce lesnického výzkumu 

Plnění (popis realizace aktivity) Program by měl zahrnovat podmínky pro podporu různých typů 
mezinárodních akcí v oblasti lesnického výzkumu 
(semináře/konference), společně se zajištěním finančních 
prostředků, prioritizací témat a vytvořit systém žádostí o podporu.   
V dalším kroku by se pak měl na základě žádostí organizátorů 
vytvořit plán mezinárodních akcí pro období 2022–2026, které 
budou podpořeny. Druhou částí programu by měla být podpora 
zahraničních stáží vědeckých pracovníků v oblasti lesnictví   
se zaměřením na aplikovaný výzkum a přenos výsledků do praxe. 
Třetí částí programu by měla být podpora zapojení zahraničních 
institucí a odborníků do řešení a hodnocení resortních projektů 
VaVaI (podporovat při řešení prioritních i ostatních výzkumných 
témat konsorcia s relevantní zahraniční účastí, zvážit možnost 
zavedení využívání zahraničních odborníků a mezinárodních 
institucí   
při hodnocení prioritních úkolů i následném posuzování vhodnosti 
způsobu navrhovaných řešení). 

Gesce MZE 

Spolugesce  - - -  

Náklady na plnění 500 tis. Kč tvorba programu, od roku 2002 1,5 - 2 mil. Kč ročně 

Termín splnění 2022 plán akcí, 2022–2026 naplňování plánu 

Ukazatele plnění Uskutečnění akcí, odezva, PR 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje   - - - 

Organizační opatření a 
Informační nástroje 

Webový informační portál výzkumu, vývoje a inovací v lesním 
hospodářství 

  

  

D.5.3 Zapojit výzkum do mezinárodních projektů, využívat projektů z fondů EU a 
mezinárodních fondů 

Plnění (popis realizace aktivity) Aktivní podpora vědeckých týmů z ČR v mezinárodních lesnických 
projektech, s důrazem na projekty s českou institucí v pozici 
koordinátora. Posílení spolupráce českých rezortních   
a akademických pracovišť se zahraničními výzkumnými subjekty. 
Zlepšení dostupnosti informací týkající se podpory mezinárodní 
výzkumné spolupráce. 

Gesce MZE, MŠMT 

Spolugesce Výzkumné ústavy, Akademie věd, Lesnické fakulty, LČR, s. p. 

Náklady na plnění Jednotky mil. Kč 

Termín splnění Průběžně 

Ukazatele plnění Vytvoření webového portálu pro výměnu informací v oblastech 
týkajících se podpory mezinárodní výzkumné spolupráce. 
Komplexní systém sdílení zkušeností, sestavení mezinárodních 
řešitelských týmů. Propojení stávajících struktur. 

Regulatorní nástroje   - - - 

Ekonomické nástroje Státní rozpočet, Externí zdroj – EU LIFE, Norské fondy 

Organizační opatření   
a Informační nástroje 

Funkční platforma v rámci mezinárodní výzkumné lesnické 
spolupráce 
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Přehledová tabulka plnění  

   

Rok  Dílčí plnění 

2021 

A.2.2 
Restrukturalizace a rozvoj stávajících finančních podpor a posílení zdrojů   
pro jejich realizaci dle aktuální potřeby v lesnictví  

C.4.1 

Zachovat obecné užívání lesů veřejností prostřednictvím podpory rozvoje 
rekreační infastruktury užívané návštěvníky lesa a nastavit účinnější nástroje 
regulačních opatření v lesích ustanovených zákonem o lesích (zajistit zvýšení 
vymahatelnosti stávajících ustanovení) 

C.5.3 
Úprava legislativy v energetice za účelem řešení přebytku dřeva v průběhu 
kalamitní situace a jejích následků 

C.5.4 Úprava legislativy ve stavebnictví za účelem zvýšení využití dřeva 

D.1.1.  
Zpracovat národní strategii výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
v lesním hospodářství  

D.1.3.  Vytvoření platformy shrnující hlavní výstupy lesnického výzkumu 

2022 

C.8.1 

Vytvořit podmínky pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu (nových podniků   
či modernizaci stávajících) za účelem zvýšení kapacity zpracování dřevní 
suroviny v rámci ČR a zpracování dříví s vyšší přidanou hodnotou. Zrovnoprávnit 
vlastníky lesů s ostatními žadateli pro možnost čerpání stávajících podpor 
směřujících ze strany MPO k dalšímu zpracování dřeva. Zefektivnění 
mechanizmu kontrol legality dováženého vytěženého dříví ze zemí mimo EU 

D.3.1 
Zajištění a podpora poskytování osvěty za účelem zvýšení povědomí o významu 
a funkcích lesa a lesního hospodářství směrem k široké veřejnosti s důrazem na 
klimatickou a hydrickou funkci lesa 

D.3.2 
Podpora on-line forem poradenství a vytvoření informační platformy   
pro odbornou lesnickou i laickou veřejnost 

D.3.3 
Zvýšení odborné úrovně vlastníků lesů především malých výměr a podpora 
vzájemné komunikace na regionální úrovni 

D.4.2. 
Ustanovit odbornou skupinu pro aktualizaci priorit VaVaI a zajistit zahrnutí těchto 
priorit do koncepce VaVaI MZE 2023+ 

D.5.1 Vznik koordinačního centra EFI v ČR 

D.5.2 Zpracovat program podpory mezinárodní spolupráce lesnického výzkumu 

2023 

A.4.1 Legislativa umožňující vyvážený stav lesa a zvěře (body 1–4) 

B.3.1 
Ponechávání lesních těžebních zbytků (nehroubí) k zetlení v lesních porostech – 
Ponechávání stromů na dožití a objemu mrtvého dřeva stanoveného podílem   
z prováděných hospodářských zásahů – Habitatové stromy 

C.2.2 
Návrh zakotvení požadavku na vzdělání úředníků – včetně jejich celoživotního 
vzdělávání 

2024 A.4.2  Dostatečný počet odborně připravených myslivců  

2025 

D.2.1 

Vyšší zapojení lesnických odborníků z provozní praxe do výuky jednotlivých 
stupňů škol (především na středních lesnických školách a středních odborných 
učilištích) a zavedení pravidelných provozních stáží pro pedagogický personál 
odborných lesnických předmětů u zaměstnavatelů v lesnickém sektoru 

D.2.3 
Podpora prvků duálního systému vzdělávání; Sjednocení vzorového ŠVP   
pro jednotlivé obory vzdělání na lesnických školách a studijních materiálů 
(stejné výstupy absolventa pro praxi i VŠ)  
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2026 

A.2.1 Vytvořit podmínky pro zřízení subjektů zajišťujících služby pro vlastníky lesů 

B.1.2 Pravidla přenosu reprodukčního materiálu 

B.1.3 Hospodářská úprava pro lesy s bohatou strukturou  

B.2.1 Podpora opatření k adaptaci na změnu klimatu při hospodaření v lesích  

B.2.2 
Zavedení principů lesnictví respektujícího biologickou rozmanitost lesů (zejména   
v lesích v chráněných územích)  

C.1.1 Snížení počtu povinností a omezení vlastníků lesů 

C.1.2  Revize zákonných povinností vlastníků lesa v jiných právních předpisech  

C.2.1  Reforma státní správy lesů 

C.3.2  Odstranit překážky pro různé formy sdružování vlastníků lesů  

C.3.3 Vypořádání podílového spoluvlastnictví lesních pozemků 

C.3.4 
Zjednodušení převodů zemědělské půdy na lesní a naopak za účelem scelování 
komplexů lesa 

C.4.2 
Zajištění plateb vlastníkům lesů za ekosystémové služby vyplývajících   
z mimoprodukčních funkcí lesního hospodářství 

C.5.1 
Zařadit dřevo do strategických komodit státu (surovinová strategie státu) a vytvořit 
strategické materiály z oblasti vyššího uplatnění dřevní hmoty, dřevařského 
výzkumu a bioekonomiky 

C.5.2 
Usilovat o zařazení minimálního podílu využití obnovitelné suroviny ve stavebních 
zakázkách (důraz na dřevo) realizovaných podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

C.7.1  

V rámci systému zadávání veřejných zakázek metodicky usměrnit stávající 
legislativní možnosti přednostního zaměstnávání osob z daného regionu   
v lesnických činnostech a dále zajistit možnost pružné reakce na řešení časově 
neodkladných lesnických zásahů v souladu se zákonnou odpovědností "péče 
řádného hospodáře" ve veřejných lesích.  

C.8.2  
Zajištění dostatečné výše zdrojů a rozsahu finančních podpor současně 
poskytovaných MPO do rozvoje dřevozpracujících podniků 

D.2.2 Tvorba systému celoživotního vzdělávání v lesnictví a jeho trvalá podpora 

D.4.3 
Aktualizovat/definovat ochranu lesa – výzkum škůdců a potenciálních škůdců   
v souvislosti s měnící se druhovou skladbou (exotičtí škůdci a škůdci s měnící se 
bionomií) a klimatickými změnami (potenciální šíření škůdců z jiných oblastí) 
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Průběžně 

A.1.1  Zlepšovat biologickou hodnotu krajiny 

A.1.2  Zalesňování zemědělských půd 

A.1.3  Podporovat pestrou druhovou skladbu zachovávající dřevoprodukční funkci  

A.1.4  

Přizpůsobit dřevinou skladbu měnícím se přírodním poměrům, zvýšit druhovou 
diverzitu stromového patra s maximálním využitím ekologické amplitudy původních 
dřevin (tam, kde lze, uplatnit princip „minimálně 3x20 %“, zvýšit zastoupení zejména 
hluboce kořenících listnáčů), i s využitím geograficky nepůvodních dřevin 

A.3.1 Ukládání uhlíku v lesních půdách  

A.3.2  Ukládání uhlíku v lesních porostech  

A.3.3  Zadržování vody v lesích 

A.4.1  Legislativa umožňující vyvážený stav lesa a zvěře (bod 6 průběžně) 

A.4.5 Vnímání myslivosti jako služby pro veřejnost (průběžně) 

B.1.1 Obnova lesů na kalamitních holinách  

B.1.4 
Regenerace lesních půd, zlepšení jejich infiltrační a retenční schopnosti a snížení 
ztrát vody nepřirozeným odtokem, zajištění trvale udržitelného hospodaření   
s živinami 

C.3.1 Scelování rozdrobené držby lesů 

C.6.1 
Minimalizovat administrativní náročnost u lesnických podpor a související 
softwarové aplikace usměrňovat k jednotnému a jednoduchému uživatelskému 
rozhraní 

D.1.2  
Výzkum adaptačních schopností populací domácích a vhodných populací 
introdukovaných dřevin a způsobů jejich pěstování na probíhající klimatickou 
změnu 

D.4.1. 
Aktualizace priorit strategie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním 
hospodářství  

D.5.3 
Zapojit výzkum do mezinárodních projektů, využívat projektů z fondů EU   
a mezinárodních fondů 
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Nárok na státní rozpočet (včetně kofinancování fondů EU) lze rozdělit   
na 5 dílčích oblastí 
 

 

1) Nárok na státní rozpočet v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství, ukazatel Podpory lesního 
hospodářství. Jedná se o podporu dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., mandatorních výdajů a služeb 
vlastníkům lesů podle lesního zákona (3 mld. Kč ročně), doplněný o podporu obnovy lesů a zvyšování 
biologické rozmanitosti v lesích navazující na současné příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity   
v lesích a připravovanou platbu za lesní ekosystémové služby (7 mld. Kč ročně). Roční výdaje by pak   
při realizaci všech těchto nástrojů mohly dosáhnout až 10 mld. Kč. 

2) Podpory v rámci SZP – v rámci podpory z PRV je v současném období vynakládáno cca   
430 mil. Kč/ročně (z toho cca 50 % těchto výdajů je kofinancováno ze státního rozpočtu). Aplikační dokument 
se výslovně zmiňuje pouze o 2 dílčích operacích. Jedná se o zalesňování zemědělských půd a Neproduktivní 
investice v lesích. O finančních prostředcích k pokrytí těchto operací bude jednáno s Ministerstvem financí   
v rámci celého rozpočtu Společné zemědělské politiky. 

3) Podpory NNO a dalším externím subjektům – roční výdaj ve výši 8 mil. Kč pokrývá osvětové, 
vzdělávací a koordinační aktivity v rámci informačních nástrojů lesního hospodářství. 

4) Výdaje na vědu a výzkum – tato oblast vyžaduje výdaje ve výši cca 60 mil. Kč ročně na potřebné 
projekty vědy a výzkumu, které budou mimo jiné dále využity pro tvorbu legislativních a ekonomických 
nástrojů.  

5) Rozpočty ostatních resortů – především MŽP a MPO – alokace 1,5 mld. Kč ročně především   
v resortu MPO na energetické využívání kalamitního dříví a projektů MŽP v rámci OPŽP. 

Nároky na státní rozpočet vyplývající z Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 budou primárně 
řešeny v rámci schválených limitů pro kapitolu MZE, případně dalších resortů, které jsou gestory dílčích 
plnění. Potřeba zabezpečení finančních prostředků bude řešena vždy při přípravě návrhu státního rozpočtu 
na příslušný rok. 
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Seznam použitých zkratek: 

ALDP Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků 

COVID 19 coronavirus disease 2019 - infekční onemocnění způsobené  koronavirem SARS-CoV-2 

CZ NACE klasifikace ekonomických činností  

CZ NACE 16 Zprac. dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměn. výrobků, kromě nábytku 

ČAZV Česká akademie zemědělských věd 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČMMJ Českomoravská myslivecká jednota 

ČMZRB  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

ČSN označení českých technických norem 

ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 

DPZ dálkový průzkum země 

EFI European Forest Institut – Evropský lesnický institut 

EIA Enviromantal Impact Assessment – posuzování vlivů na životní prostředí 

ES nařízení evropského parlamentu a rady EU 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FLD ČZU Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze 

HS hospodářský soubor 

HÚL hospodářská úprava lesa 

CHS  cílový hospodářský soubor 

IFER  
Institute of Forest Ecosystem Research. Ltd. – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,   
s. r. o. 

LČR Lesy České republiky, s. p. 

LDF 
MENDELU 

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně  

LDK Lesnicko-dřevařská komora 

LH lesní hospodářství 

LHE lesní hospodářská evidence 

LHP lesní hospodářský plán 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP malé a střední podniky 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MZD melioračně a zpevňující dřeviny 

MZE Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NIL národní inventarizace lesů 

NNO nestátní neziskové organizace 

OLH odborný lesní hospodář 

OP PIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020  

OP TAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 

OPRL oblastní plány rozvoje lesů 
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OPŽP Operační program Životního prostředí 

OSS orgán státní správy 

OSSL orgán státní správy lesů 

OSSM orgán státní správy myslivosti 

PO 3 Prioritní osa 3 

PR pracovník public relations – pracovníci pro vztahy s veřejností 

PRV Program rozvoje venkova 

PUPFL pozemek určený k plnění funkce lesa 

RIS3 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 

SC 1.1 Specifické cíle 1.1 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SLT soubor lesních typů 

SPÚ Státní pozemkový úřad 

SSLE Sledování stavu lesních ekosystémů 

SVOL Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

SZP Společná zemědělská politika 

ŠVP školní vzdělávací program 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci 

ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

VaVaI oblast výzkumu, vývoje a inovací 

VLS Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  

VŠ vysoká škola 

VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

ZCHÚ zvláštně chráněná území 

 

 


