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296

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy
nebo škody způsobené na lesích

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Minister-
stvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů (lesní zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu
výše újmy nebo škody způsobené na lesích, se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „dřevní
hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(3) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše
škod na produktech s výjimkou dřeva, zejména škod
na vánočních stromcích z plantáží vánočních
stromků, škod na reprodukčním materiálu lesních
dřevin, škod na uznaných zdrojích reprodukčního
materiálu1) nebo škod na vyrobených sortimentech
surového dříví.

1) § 11 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu repro-
dukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných
druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k za-
lesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dře-
vin), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 odst. 2 se slovo „zjistí“ nahrazuje slo-
vem „určí“.

4. V § 2 odst. 5 se za slovo „typů,“ doplňují
slova „o stupni poškození lesních porostů5),“ a na
konci odstavce se doplňují věty „Převodní tabulka
bonitních stupňů lesních dřevin je uvedena v příloze
č. 10 k této vyhlášce. V případě rozdílů mezi relativ-
ními bonitami uvedenými v hospodářské knize les-
ního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské
osnovy a výsledkem převodu podle přílohy č. 10
k této vyhlášce se použijí hodnoty relativních bonit
z této přílohy.“.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který včetně
poznámky pod čarou č. 8 zní:

„(7) Výši škody způsobené imisemi lze podle
této vyhlášky určit u imisí, pro které je stanoven
imisní limit vyhlášený pro ochranu ekosystémů a ve-
getace podle jiného právního předpisu8). Zároveň lze
výši této škody určit pouze za kalendářní rok, ve
kterém byl na daném území překročen imisní limit
pro konkrétní znečišťující látku podle jiného práv-
ního předpisu8).

8) Příloha č. 1 bod 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 3 až 6 se slova „celková upravená poten-
ciální renta z lesa“ nahrazují slovy „celková poten-
ciální roční renta z lesa“ a slova „upravených poten-
ciálních rent z lesa“ se nahrazují slovy „potenciálních
ročních rent z lesa“.

7. V § 8 odst. 1 se slova „dřevní hmoty“ nahra-
zují slovem „dříví“.

8. V § 9 odst. 3 se slova „pásem ohrožení5)
a stupňů poškození“ nahrazují slovy „stupňů poško-
zení lesních porostů5)“ a slova „ , pásem ohrožení
a stupňů poškození“ se nahrazují slovy „a stupňů
poškození lesních porostů“.

9. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci
o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o ob-
nově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlá-
šených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.“.

10. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě, že ke
snížení produkce lesního porostu došlo v důsledku
záměny dřevin vyvolané působením imisí.“.

11. V § 11 odst. 1 se číslo „1,02n“ nahrazuje
číslem „1,01n“.

12. V nadpisu § 13 se slova „dřevní hmoty“
nahrazují slovem „dříví“.

13. V § 13 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují
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slovem „dříví“, slovo „odcizené“ se nahrazuje slo-
vem „odcizeného“ a text „§ 7 odst. 1“ se nahrazuje
textem „§ 8 odst. 1“.

12. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
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13. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
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14. Přílohy č. 4 až 10 znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, které na-
bývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti
zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti

zemědělská výroba

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 53
odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení
hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba
a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlav-
ním předmětem činnosti zemědělská výroba, § 2
včetně nadpisu zní:

„§ 2

Způsob určení hlavního předmětu činnosti
zemědělská výroba

Hlavním předmětem činnosti zemědělská vý-

roba je činnost zemědělského podnikatele, který
je evidován v evidenci zemědělského podnikatele
podle § 2f zákona o zemědělství, pokud se v součtu
za poslední uzavřené účetní období jeho výnosy
ze zemědělské výroby podílí na celkových výnosech
z podnikání více než 50 % a tato skutečnost je
prokázána zprávou auditora. Zprávu auditora za
předchozí kalendářní rok předloží zemědělský
podnikatel Ministerstvu zemědělství každoročně
do 30. června.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
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jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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