
 

 
SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

 
které jsou úředníkům konajícím ústní zkoušku k dispozici k nahlédnutí při přípravě 

odpovědí na vylosované otázky 
 

(platné od 19. 9. 2019) 
 

Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti v lesním hospodářství a 
myslivosti – zvláštní část 

 

 Zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k 
zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s 
reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MZe č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do 
oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých 
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění 
pozdějších předpisů 

 Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech a ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 Vyhláška MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí 
 Vyhláška MZe č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní 

správy lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad 
zvýšených nákladů 

 Vyhláška MZe č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 
vymezení hospodářských souborů 

 Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
 Vyhláška MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence 

v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve 
znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně 
lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Vyhláška MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného 
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 

 Instrukce č. 26 MZe k uplatňování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  
 Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších 

podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 



 

 Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných 
stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd 

 Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým 
bude vymezena část honitby jako bažantnice 

 Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování 
plánu mysliveckého hospodaření v honitbě 

 Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v 

ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů 
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
 Vyhláška MZe č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální 

evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh, ve znění vyhlášky č. 183/2017 Sb. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o 
procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových 
uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích 
pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních 
organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se 
stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky. 

 


