
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY 
  
117 05  PRAHA 1,    Těšnov 17 
  
  
                
  

 V š e m    okresním úřadům 
  
  
  
  
  
  
  
 Naše značka   Vyřizuje-linka      V Praze dne 
 317/96-5030   Ing.Losmanová/21812272   5.6.1996 
  
Věc:    Metodická informace o způsobu placení poplatků a pokut ukládaných dle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) 
  
  
  
1. Poplatky za odnětí podle § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (dále jen „lesní zákon„) stanoví rozhodnutím orgán státní správy lesů. 
  
1.1. Správcem poplatků ve smyslu § 4 odst. 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, jsou finanční úřady v sídle orgánu, který 
platební povinnost uložil. Seznam finančních úřadů místně příslušných k vybírání, 
vyúčtování, vymáhání, kontrole a převodu poplatků je uveden v příloze č. 1. 
  
1.2. Rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa musí obsahovat kromě obecných 
náležitostí stanovených v § 16 lesního zákona i následující údaje nutné pro správu 
poplatků místně příslušnými finančními úřady: 
  
       a) základní identifikační údaje o povinné osobě, tj. jméno, příjmení, trvalý pobyt 
fyzických osob, název a sídlo právnických osob, daňové identifikační číslo (DIČ) povinné 
osoby, popř. není-li registrována u finančního úřadu, rodné číslo u fyzických osob nebo 
identifikační číslo organizace (IČO) u osob právnických,  
  
       b) celkovou výši vyměřeného poplatku (v Kč), 
  
       c) splatnost vyměřeného poplatku, 
  
       d) příjemce poplatku:  
  



            Státní fond životního prostředí  ve výši 60 %, to je .............Kč 
  
       obec v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, ve výši 40 %, to   je ..........Kč. 
             
            Pokud se rozhodnutí týká několika katastrálních území spadajících pod různé 
obce, uvedou se  částky poplatku připadající na katastrální území jednotlivých obcí a to 
z důvodu stanovení oprávněných příjemců a zajištění  převodu příslušných částek, 
  
       e) označení finančního úřadu místně příslušného ke správě předmětného poplatku 
viz příloha č.1 
  

f) bankovní spojení, na které se předmětné poplatky budou uhrazovat včetně  
 předčíslí bankovního spojení, je uvedeno v příloze  č.2, 

            dále je nutno uvést: 
            konstantní symbol - bezhotovostní platby   1148  
                                           platby poštovní poukázkou  1149 
            variabilní symbol -  právnické osoby   IČO 
                                           fyzické osoby    rodné číslo  
                                           (variabilní symbol musí být uveden bez lomítek, čárek a  

pomlček)  
  
            Pokud orgán státní správy lesů předpokládá úhradu poplatku poštovní 
poukázkou,  připojí k rozhodnutí předtištěnou poštovní poukázku typu A pro platby 
poplatků, kterou obdrží  na příslušném finančním úřadě.  
  
1.3. Stejnopis rozhodnutí ve smyslu § 17 odst. 3 lesního zákona  zasílá orgán státní 
správy lesů místně příslušnému finančnímu úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. Na zasílaném stejnopisu rozhodnutí je nutno vyznačit doložkou 
nabytí právní moci, resp. vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí. 
  
  
  
2. Pokuty ukládané podle §§ 54 až 56 lesního zákona spravuje dle § 56 odst. 5 orgán 
státní správy lesů. V rozhodnutí uvede orgán státní správy lesů bankovní spojení 
okresního úřadu, kam má být pokuta poukázána. Všechny identifikační údaje platby jsou 
vnitřní záležitostí okresního úřadu. 
  
2.1. Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se při vybírání a vymáhání pokut postupuje 
podle části šesté tohoto zákona. O uložených pokutách a došlých platbách je nutné vést 
evidenci podle § 62 zák. č. 337/1992 Sb., a vyhlášky MF č. 25/1994 Sb., o formě 
provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům. 
  
2.2. Pokuty jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a příslušný okresní úřad je 
poukazuje na  
                                      účet číslo 9025-001/0710 
                                      variabilní symbol 186 



 a to nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení jednotlivé platby. 
  
  
  
  
Při jakýchkoliv problémech (např. uvedení chybného variabilního symbolu a pod.) je 
nutno se obrátit na 
                                            Fond životního prostředí 
                                            K Moravině 7/1871 
                                            190 00  Praha 9 - Vysočany. 
  
  
                                                                   
  
                                                                           Ředitel odboru 5030 
                                                                             Ing. Martin Chytrý 
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