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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2021,

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

ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/
/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012
Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zá-
kona č. 357/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení zá-
vazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké
činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., na-
řízení vlády č. 51/2015 Sb., nařízení vlády č. 209/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 245/2018 Sb. a nařízení
vlády č. 297/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova „by celková výše fi-
nančního příspěvku byla“ nahrazují slovy „je cel-
ková výše finančního příspěvku požadovaného v žá-
dosti“.

2. V § 2 odst. 7 se slovo „doručí“ nahrazuje
slovem „podává“ a slova „doručení ohlášení“ se na-
hrazují slovy „podání, nejdříve však od začátku ka-
lendářního roku, pro který je ohlášení podáváno,“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 12, který včetně
poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(12) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního
příspěvku právnická osoba evidující skutečného ma-
jitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů39), přikládá k žádosti úplný výpis údajů
o skutečném majiteli právnické osoby platných
k okamžiku podání žádosti, který není starší než
3 měsíce od okamžiku podání žádosti.

39) Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.“.

4. V § 3, 35 a v § 35a se na konci textu od-
stavce 1 doplňují slova „ , pokud byli jednou z uve-
dených osob v době splnění předmětu příspěvku,

jsou právními nástupci takové osoby nebo osobami
spravujícími pozůstalost po takové osobě“.

5. V § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 34
odst. 4, § 35 odst. 4, § 35a odst. 4, § 35b odst. 4, § 36
odst. 2, § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 3 se slova „doručí
žadatel“ nahrazují slovy „žadatel podává“.

6. V § 4 odst. 1 a v § 12 odst. 1 se na konci věty
první doplňují slova „ , pokud byli jednou z uvede-
ných osob v době splnění předmětu příspěvku, jsou
právními nástupci takové osoby nebo osobami spra-
vujícími pozůstalost po takové osobě“.

7. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písme-
na d) až h).

8. V § 4 odst. 2 písm. g) a v § 35b odst. 3
písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.

9. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) mechanická příprava půdy před obnovou lesa,
nebo

j) ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho
ponecháním k zetlení v lesním porostu.“.

10. V § 5 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 2 písm. d)
a v § 7 odst. 3 se slovo „základní“ zrušuje.

11. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb., o podrobnostech
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evi-
denci o původu reprodukčního materiálu a podrobnos-
tech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.“.

12. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) byl použit semenný materiál dřeviny, která je
pro příslušný soubor lesních typů stanovištně
vhodná podle jiného právního předpisu18),“.
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13. V § 6 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 13
zní:

„d) byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního
materiálu lesních dřevin podle jiného právního
předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto na-
řízení a“.

13) Vyhláška č. 456/2021 Sb.“

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

14. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) byl použit výsadby schopný sadební materiál
dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních
typů stanovištně vhodná podle jiného právního
předpisu18),“.

15. V § 7 odst. 2 a v § 15 odst. 2 se za písme-
no b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c) byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního
materiálu lesních dřevin podle jiného právního
předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto na-
řízení,

d) na obnovované ploše je alespoň minimální počet
jedinců na 1 hektar stanovený pro dřevinu ji-
ným právním předpisem13) a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).

16. V § 7 odst. 4 písm. b) a v § 15 odst. 5
písm. b) se slova „melioračních a zpevňujících dře-
vin“ nahrazují slovy „zajištěných porostů“.

17. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

18. Poznámka pod čarou č. 15 zní:

„15) § 2 odst. 8 vyhlášky č. 456/2021 Sb.“.

19. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „výsadba“
nahrazuje slovy „umělá obnova sadbou první“.

20. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních po-
rostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše dvakrát za
období platnosti lesního hospodářského plánu nebo
lesní hospodářské osnovy.“.

Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

21. V § 11a odst. 2 písm. c) se slova „třicetipro-
centním plošným zastoupením melioračních a zpev-

ňujících dřevin“ nahrazují slovy „čtyřicetiprocent-
ním plošným zastoupením dřevin, které jsou pro pří-
slušný soubor lesních typů podle jiného právního
předpisu18) dřevinami melioračními a zpevňují-
cími,“.

22. V § 11a odst. 3 se slova „§ 6 odst. 2 písm. b)
a d) nebo § 7 odst. 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 6
odst. 2 písm. b) a e) nebo § 7 odst. 2 písm. d)“.

23. V § 11b odst. 2 se za písmeno a) vkládají
nová písmena b) a c), která znějí:

„b) dřevina uváděná do žádosti je pro příslušný
soubor lesních typů stanovištně vhodná podle
jiného právního předpisu18),

c) v průběhu kalendářního roku bylo v potřebném
rozsahu provedeno doplnění výsadby tak, aby
počet životaschopných jedinců činil alespoň mi-
nimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro
dřevinu jiným právním předpisem13),“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na d) až f).

24. V § 11b odst. 2 písm. f) se za slovo „pro-
vedena“ vkládají slova „umělou obnovou sadbou
první“.

25. V § 11b odstavec 3 zní:

„(3) Splněním předmětu finančního příspěvku
se rozumí dokončení následné péče o výsadbu les-
ního porostu v příslušném kalendářním roce, zpravi-
dla provedení ochrany neoplocené výsadby proti
zimnímu okusu zvěří nebo kontrola a v potřebném
rozsahu i oprava oplocení výsadby před koncem ka-
lendářního roku.“.

26. V § 11b se na konci textu odstavce 4 do-
plňují slova „bezprostředně následujících po sobě“.

27. V § 11b odst. 5 se slovo „jednotlivých“ na-
hrazuje slovy „stanovištně vhodných“ a na konci
textu odstavce se doplňují slova „k okamžiku splnění
předmětu finančního příspěvku“.

28. Za § 11b se vkládají nové § 11c a 11d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 11c

Mechanická příprava půdy před obnovou lesa

(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže
kvalita provedených prací a jejich soulad s právními
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předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou po-
tvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Splněním předmětu příspěvku se rozumí
odstranění nebo rozrušení drnu nebo hrabanky.

(3) Finanční příspěvek se neposkytne v případě
provedení mechanické přípravy půdy frézováním,
pokud je současně požadován příspěvek podle § 3
odst. 3 písm. d).

§ 11d

Ukládání klestu na hromady nebo valy
s jeho ponecháním k zetlení v porostu

(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže
kvalita provedených prací a jejich soulad s právními
předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou po-
tvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Objem klestu odpovídá objemu vytěženého
hroubí. Na vyžádání příslušného krajského úřadu
žadatel prokáže objem vytěženého hroubí fakturou,
výpisem z lesní hospodářské evidence nebo jiným
výrobně technickým dokladem.“.

29. V § 12 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písme-
na d) až h).

30. V § 12 odst. 2 písm. g) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

31. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které
zní:

„i) ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho
ponecháním k zetlení v lesním porostu.“.

32. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Finanční příspěvek na zvyšování podílu
melioračních a zpevňujících dřevin se neposkytne,
jedná-li se o modřín opadavý nebo douglasku
tisolistou.“.

33. V § 13 odst. 2 písm. d), § 14 odst. 2 písm. e)
a v § 15 odst. 4 se slova „meliorační a zpevňující
dřeviny“ nahrazují slovem „dřevinu“.

34. V § 14 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) byl použit semenný materiál dřeviny, která je
pro příslušný soubor lesních typů stanovištně
vhodná podle jiného právního předpisu18),“.

35. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního
materiálu lesních dřevin podle jiného právního
předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto na-
řízení,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na e) a f).

36. V § 15 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) byl použit výsadby schopný sadební materiál
dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních
typů stanovištně vhodná podle jiného právního
předpisu18),“.

37. § 16 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 30 zrušuje.

38. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 21a

Ukládání klestu na hromady nebo valy
s jeho ponecháním k zetlení v porostu

(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže
kvalita provedených prací a jejich soulad s právními
předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou po-
tvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Objem klestu odpovídá objemu vytěženého
hroubí. Na vyžádání poskytovatele žadatel prokáže
objem vytěženého hroubí fakturou, výpisem z lesní
hospodářské evidence nebo jiným výrobně technic-
kým dokladem.“.

39. V § 35 odstavec 7 zní:

„(7) Výše finančního příspěvku na vyhotovení
lesních hospodářských plánů se stanoví součinem
částky skutečně vynaložených přímých nákladů na
1 ha, nejvýše však 400 Kč na 1 ha, a plochy pozemků
určených k plnění funkcí lesa v hektarech, které jsou
uvedeny v průvodním listu ke schválenému lesnímu
hospodářskému plánu. Žadatel, který je plátcem
daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpo-
čet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za
vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši
nákladů bez daně z přidané hodnoty, u které uplat-
ňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.“.

40. V § 35b odst. 1 úvodní části ustanovení se
za text „odst. 5“ vkládají slova „ , pokud byli jednou
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z uvedených osob v době splnění předmětu pří-
spěvku, jsou právními nástupci takové osoby nebo
osobami spravujícími pozůstalost po takové osobě“.

41. V § 35b se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „a g)“.

42. V § 35b se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které
zní:

„g) instalace feromonového odparníku do bariéro-
vého lapače.“.

43. V § 35b odst. 6 písmeno a) zní:

„a) kvalita provedených prací a jejich soulad s práv-
ními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodá-
řem a“.

44. V § 36 odst. 1 se slova „uživateli ho-
nitby22)“ nahrazují slovy „osobě, která byla uživate-
lem honitby22) v době splnění předmětu finančního
příspěvku“.

45. V § 36 odst. 2 se slova „příspěvek uvedený
v § 41b“ nahrazují slovy „příspěvky podle § 41a
a 41b“ a slova „finančního příspěvku uvedeného
v § 41b“ se nahrazují slovy „finančních příspěvků
podle § 41a a 41b“.

46. V § 37 odst. 1 písm. i) se slova „4 měsíců“
nahrazují slovy „nedostatku potravy v zimě“.

47. V § 37 odst. 3 písm. f) se slovo „kovová“
nahrazuje slovy „bedna nebo“ a za slovo „vyba-
veno“ se vkládají slova „samospouštěcím zaříze-
ním a“.

48. V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Finanční příspěvek podle odstavce 1
písm. c) se neposkytuje na území národních parků.“.

49. V § 41b odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 40 zní:

„(3) Finanční příspěvek na snižování početních

stavů prasete divokého lze poskytnout, jestliže
u kusů uvedených do výpočtu příspěvku za hospo-
dářský rok, za který je příspěvek požadován,

a) bylo příslušným subjektem40) provedeno vyše-
tření na přítomnost svalovce,

b) byly v objednávce jejich laboratorního vyšetření
uvedeny název a evidenční číslo honitby a ozna-
čení plomby a

c) není Státní veterinární správou evidováno před-
ložení nevyšetřitelného vzorku nebo vzorku
bez ocasu k vyšetření, ledaže je předložen do-
klad o dodávce uloveného kusu odběrateli,
který kus dodá do zařízení, ve kterém probíhá
úřední veterinární prohlídka, nebo jej sám před-
loží k úřední veterinární prohlídce, pokud v ta-
kovém dokladu je uvedeno označení plomby
kusu a odběratelem potvrzena dodávka kusu
s ocasem.

40) § 27b odst. 6 a 7 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

50. V § 41b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Místem splnění předmětu finančního pří-
spěvku na snižování početních stavů prasete divo-
kého se rozumí území honitby, ve které byly kusy
uvedené do výpočtu příspěvku uloveny.“.

51. V § 41d odst. 1 a v § 41d odst. 2 písm. b) se
za slovo „zařízení“ vkládají slova „a jeho součástí“.

52. V § 41d odst. 2 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:

„b) kopie dokladu o schválení nebo o registraci
chladicího zařízení krajskou veterinární sprá-
vou,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na c) a d).

53. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

Sbírka zákonů č. 455 / 2021Částka 204 Strana 6197



„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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54. Přílohy č. 6 až 11 znějí:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Sbírka zákonů č. 455 / 2021Strana 6230 Částka 204



Sbírka zákonů č. 455 / 2021Částka 204 Strana 6231



Sbírka zákonů č. 455 / 2021Strana 6232 Částka 204



Sbírka zákonů č. 455 / 2021Částka 204 Strana 6233



Sbírka zákonů č. 455 / 2021Strana 6234 Částka 204



Sbírka zákonů č. 455 / 2021Částka 204 Strana 6235



Sbírka zákonů č. 455 / 2021Strana 6236 Částka 204



Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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55. Doplňuje se příloha č. 12, která zní:
„Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Finanční příspěvek, jehož předmět byl spl-
něn přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení,
se poskytne podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení.

2. Finanční příspěvek podle § 11b nařízení
vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto nařízení, se v případě výsadby
lesního porostu provedené v roce 2019 poskytuje
každoročně počínaje rokem 2020 do doby zajištění

lesního porostu, nejvýše však po dobu 5 let bezpro-
středně následujících po sobě.

3. V roce 2022 se do žádosti o finanční příspě-
vek podle § 41a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, uvádějí kusy ulovené od
1. září 2021 do 31. března 2022.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 45. které na-
bývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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456

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2021

o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci
o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
zákona č. 314/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin

(1) Přenosem reprodukčního materiálu lesních
dřevin se rozumí přenos z místa zdroje na místo
použití při umělé obnově lesních porostů a zalesňo-
vání pozemků prohlášených za pozemky určené
k plnění funkcí lesa.

(2) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního mate-
riálu v rámci stejné přírodní lesní oblasti1), lze pro-
vádět jeho přenos za dodržení pravidel uvedených
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Přenos lze provádět v rámci výškových pá-
sem určených lesními vegetačními stupni2). Nelze–li
krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci da-
ného stupně, lze provádět jeho přenos způsobem
uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Pravidla použití dovezeného reprodukčního
materiálu douglasky tisolisté a jedle obrovské ze
Spojených států amerických a Kanady jsou uvedena
v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního mate-

riálu v rámci přenosů podle odstavců 2 a 3, může
Ministerstvo zemědělství na základě odborného sta-
noviska, zpracovaného na jeho žádost, udělit vý-
jimku pro použití semenného materiálu ze stano-
vištně vhodných uznaných zdrojů států Evropské
unie. Požadavky na kvalitu uznaných zdrojů repro-
dukčního materiálu mimo území České republiky
musí odpovídat kritériím uvedeným v jiném právním
předpise3).

(6) Použití reprodukčního materiálu pocházejí-
cího ze semenných sadů, rodičů rodiny, ortetů,
klonů nebo směsí klonů musí splňovat podmínky
stanovené v rozhodnutí nebo dokladu o uznání
zdroje reprodukčního materiálu podle jiného práv-
ního předpisu4).

(7) Pravidla pro použití reprodukčního mate-
riálu pro obnovu lesa v genových základnách vyhlá-
šených podle jiného právního předpisu5) nejsou
v zájmu zachování a reprodukce domácího geno-
fondu lesních dřevin v těchto územích touto vyhláš-
kou dotčena.

§ 2

Podrobnosti o obnově lesních porostů
a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky

určené k plnění funkcí lesa

(1) K umělé obnově lesa a zalesňování lze použít
pouze reprodukční materiál stanovištně vhodných
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1) Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
2) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem

lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních

dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 15 a násl. zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky význam-

ných 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.

5) § 13 odst. 4 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin.
§ 2 písm. t) až u) a § 2i odst. 1 až 5 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



druhů lesních dřevin, který splňuje podmínky pře-
nosu pro konkrétní místo výsadby podle § 1 a u ně-
hož je doložen původ.

(2) Projekt zalesnění, který obsahuje skladbu
dřevin podle druhů a jejich množství, zpracovaný
vlastníkem pozemku v součinnosti s odborným les-
ním hospodářem, je přílohou žádosti o vydání roz-
hodnutí podle § 3 odst. 4 zákona.

(3) Počet a kvalita sadebního materiálu lesních
dřevin, popřípadě jedinců z přirozené obnovy nebo
síje jednotlivých druhů lesních dřevin se volí tak, aby
bylo dosaženo zajištěného lesního porostu a současně
byly vytvořeny předpoklady k dosažení stanovištně
vhodné druhové skladby lesního porostu. Za stano-
vištně vhodné dřeviny jsou považovány ty druhy
lesních dřevin, které na daném stanovišti plní funkce
lesa. Jedná se zejména o dřeviny uvedené pro daný
cílový hospodářský soubor v jiném právním před-
pise6). Minimální počty jedinců jednotlivých druhů
dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a za-
lesňování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Za zalesněný je pozemek, nově prohlášený
za pozemek určený k plnění funkcí lesa, považován
tehdy, roste-li na něm alespoň 90 % minimálního
počtu životaschopných jedinců stanovištně vhod-
ných dřevin, rovnoměrně rozmístěných po ploše.

(5) Za obnovený je pozemek považován tehdy,
roste-li na něm alespoň 60 % minimálního počtu
životaschopných jedinců stanovištně vhodných dře-
vin, rovnoměrně rozmístěných po ploše.

(6) Povinnost naplnit závazné ustanovení mini-
mální podíl melioračních a zpevňujících dřevin podle
§ 24 odst. 2 zákona při obnově porostu musí být
splněna nejpozději na konci lhůty určené pro zajiš-
tění podle § 31 odst. 6 zákona.

(7) Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše
nemusí být dodrženo při obnovách horských lesů
v osmém a devátém stupni, u lesů nízkých a středních
a dále v případech požadavků vyplývajících z funkč-
ního zaměření lesa u kategorie lesů ochranných
a u kategorie lesů zvláštního určení. Rovnoměrné
rozmístění jedinců po ploše nemusí být také do-
drženo na kalamitní holině, která svými rozměry

překračuje přípustnou velikost holé seče uvedenou
v § 31 odst. 2 zákona a je obnovována pomocí dřevin
základních přípravných.

(8) Za zajištěný je lesní porost vzniklý zalesňo-
váním nebo obnovou lesa považován při splnění
těchto podmínek:

a) jedinci jsou po ploše rovnoměrně jednotlivě
nebo skupinovitě rozmístěni a jejich počet je
alespoň 80 % minimálního počtu pro obnovu
nebo zalesnění uvedeného v příloze č. 4 k této
vyhlášce,

b) jedinci vykazují trvalý výškový přírůst a

c) jedinci jsou odrostlí negativnímu vlivu buřeně
a nejsou výrazně poškozeni.

(9) Pro umělou obnovu lesa a zalesňování se
použije vegetativně množený reprodukční materiál
pouze tehdy, vyhovuje-li požadavkům na kategorii
selektovaného nebo kvalifikovaného reprodukčního
materiálu, popřípadě testovaného reprodukčního
materiálu, při zachování dostatečného zastoupení
klonů.

§ 3

Podrobnosti o evidenci o původu reprodukčního
materiálu

Evidence o původu reprodukčního materiálu
použitého k umělé obnově lesa a zalesňování je ve-
dena podle druhu dřeviny, evidenčního čísla uznané
jednotky, způsobu pěstování, množství, místa vý-
sadby nebo síje a času, kdy byl reprodukční materiál
použit. Vzor evidence o původu reprodukčního ma-
teriálu použitého k umělé obnově lesa a zalesňování
je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 4

Přechodné ustanovení

Reprodukční materiál získaný, vyrobený nebo
vybavený průvodní dokumentací přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky lze přenášet podle vyhlášky
č. 139/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.
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§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin,
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a po-
drobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování

pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění
funkcí lesa, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.
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