
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Výkon odborného lesního hospodáře 

 

Proč odbor životního prostředí jednal, tak jak jednal, proč nevzal do úvahy dosavadní činnost 

sdružení, ve skutečnosti připravil všechny soukromé vlastníky lesů v katastrech městyse Ledenice o 

možnost nadále zůstat členy sdružení, zkomplikoval jejich dosavadní úzkou spolupráci s místním 

odborným lesním hospodářem?   

 

Dle ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění (dále jen LZ) 

platí, že vlastník lesa je oprávněn zvolit si odborného lesního hospodáře, když jeho jméno je 

povinen oznámit příslušnému orgánu státní správy. Dle ustanovení § 37 odst. 6 LZ platí, že 

nevybere-li si vlastník lesa odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích tuto funkci 

právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud 

orgán státní správy nerozhodne o pověření jiného subjektu. Pakliže činnost odborného lesního 

hospodáře vykonává právnická či fyzická osoba dle ustanovení § 37 odst. 6 LZ, náklady na tuto 

činnost hradí stát, avšak zvolí-li si vlastník lesa odborného lesního hospodáře sám, je povinen nést 

náklady na jeho činnost právě vlastník lesa.  

Ve Vašem konkrétním případě došlo k tomu, že občanské sdružení Sdružené lesy Ledenice a 

Borovany (dále jen „občanské sdružení“) si zvolilo k výkonu odborného lesního hospodáře pana J. 

Křešničku, když tuto skutečnost občanské sdružení oznámilo odboru ochrany životního prostředí 

jako příslušnému orgánu státní správy lesů. V návaznosti na toto oznámení občanské sdružení 

očekávalo, že výše uvedený pan J. Křešnička bude výkonem funkce odborného lesního hospodáře 

pověřen ve smyslu ustanovení § 37 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. a v návaznosti na tuto skutečnost 

rovněž náklady na výkon této činnosti ponese nadále stát. Nadto je nutné poznamenat, že občanské 

sdružení Sdružené lesy Ledenice a Borovany není vlastníkem dotčených nemovitostí, když s 

ohledem na tuto skutečnost nemá právo navrhovat ani volit odborného lesního hospodáře.  

Příslušný orgán tedy navrhovanou osobu nepověřil, a proto vykonává funkci odborného lesního 

hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích 

ve smyslu ustanovení § 37 odst. 6 LZ. 

Pakliže mají vlastníci lesa zájem, aby výkon činnosti odborného lesního hospodáře prováděla jiná 

osoba, odlišná od vlastníka i právnické osoby, která v určeném území vykonává právo hospodaření 

ve státních lesích ve smyslu ustanovení § 37 odst. 6 LZ, je vlastník povinen nést náklady na výkon 

této činnosti sám, protože stát v tomto případě dle ustanovení § 37 odst. 7 LZ úhradu nákladů na 

výkon činnosti odborného lesního hospodáře nehradí.   


