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Přehled činností prováděných při hospodaření v lese 

Lze uplatnit 

nárok na 

vrácení daně1) 

 

Pěstební činnosti v lese. 

1.1 Příprava půdy pro přirozené zmlazení nebo pro zalesňování. ano  

1.2 
Doprava materiálu pro pěstební činnost* z vlastního skladu nebo 

z vlastní výroby na místo použití. 
ano  

1.3 
Doprava materiálu pro pěstební činnost* od výrobce/prodejce na 

místo použití. 
 ne 

1.4 
Doprava materiálu pro pěstební činnost* od výrobce/prodejce na 

vlastní sklad. 
 ne 

1.5 Vápnění, hnojení půdy. ano  

1.6 Aplikace přípravků na ochranu rostlin. ano  

1.7 Strojní výsadba (jamkovačem, rýhovým zalesňovacím strojem). ano  

1.8 Vyžínání náletů a kultur. ano  

1.9 
Výstavba oplocenek (vrtání děr pro kůly, zatloukání/zatlačování 

kůlů). 
ano  

 

Těžba, doprava a zpracování dřeva.  

2.1 
Mechanizované odstraňování nárostů, odrostlých kultur, mlazin 

(při rozčleňování lesních porostů). 
ano  

2.2 
Těžba dřeva (výchovná, předmýtní, mýtní, nahodilá) těžebním 

strojem. 
ano  

2.3 
Soustřeďování  dříví* na lesní skládku*/lesní sklad* a druhování 

dříví* na lesní skládce*/lesním skladu*. 
ano  

2.4 
Shrnování klestu a vyvážení klestu z lesního porostu na lesní 

skládku*/lesní sklad*. 
ano  

2.5 
Drcení/štěpkování klestu v lesním porostu nebo na lesní 

skládce*/lesním skladě*. 
ano  

2.6 Odstraňování pařezů ano  

2.7 
Úprava lesních svážnic* (3L) a technologických linek* (4L) po 

soustřeďování dříví. 
ano  

2.8 
Těžba a doprava ostatních produktů lesa*  na lesní skládku*/lesní 

sklad*. 
ano  

2.9 

Odvoz dříví, štěpky a ostatních produktů lesa* z lesní 

skládky*/lesního skladu* na první sklad žadatele umístěný mimo 

les. 

ano  

2.10 
Odvoz dříví, štěpky a ostatních produktů lesa* k dopravci nebo na 

sklad jiného obchodníka nebo jiného zpracovatele. 
 ne 

2.11 Druhování dříví* na prvním skladě žadatele umístěném mimo les. ano  

2.12 
Zpracování klestu* na prvním skladě žadatele umístěném mimo 

les. 
ano  

2.13 
Druhování dříví*, zpracování klestu* u dopravce nebo na skladě 

jiného obchodníka nebo jiného zpracovatele. 
 ne 
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Ostatní činnosti v lese. 

3.1 

Neinvestiční péče o lesní cesty* (1L nebo 2L), lesní svážnice* 

(3L) a technologické linky* (4L) – opravy, údržba, včetně 

pluhování. 

ano  

3.2 Meliorace lesní půdy (zřizování, opravy, údržba). ano  

3.3 Protipožární pásy (zřizování, údržba). ano  

3.4 Speciální výsadby lesních dřevin* (zřizování, obhospodařování). ano  

3.5 Ostatní speciální výsadby dřevin* (zřizování, obhospodařování).  ne 

 

Obecné (nezařazené) činnosti. 

4.1 Přesun lesnické techniky do lesa po vlastní ose (a zpět). ano  

4.2 Převoz koně pro práci v lese. ano  

4.3 Převoz lesnické techniky do lesa na vleku (a zpět).  ne 

4.4 Přesun lesnické techniky v lese mezi jednotlivými pracovišti. ano  

4.5 
Jízda lesnické techniky na čerpací stanici (nákup pohonných hmot 

pro techniku) a zpět. 
 ne 

4.6 
Jízda lesnické techniky přes čerpací stanici (nákup pohonných 

hmot pro techniku) a dále do lesa. 
ano  

4.7 

Využití služebního vozidla osobou provádějící hospodaření v lese 

(i vlastním nebo smluvním odborným lesním hospodářem) pro 

plánování hospodaření v lese a dohled nad jeho prováděním a pro 

kontrolu lesa (zejm. kvůli prevenci požárů a ochraně lesa). 

ano  

4.8 
Využití služebního vozidla odborným lesním hospodářem 

v případech, kdy jeho činnost hradí stát. 
 ne 

4.9 Hromadná doprava více pracovníků do lesa a z lesa. ano  

4.10 Doprava pracovních a ochranných pomůcek pracovníkům. ano  

4.11 Doprava jídla pracovníkům.  ne 

4.12 
Doprava pohonných hmot (z vlastního skladu) pro lesnickou 

techniku do lesa. 
ano  

4.13 
Spotřeba vlastní pojízdné dílny opravující lesnickou techniku 

v lese. 
ano  

 

* Vysvětlivky: 

 druhování dříví = sortimentace dříví, manipulace dříví = zkracování, třídění, ukládání dříví  

 lesní cesta = účelová komunikace, určená pro provoz odvozních souprav a opatřená 

vozovkou nebo jednoduchým zpevněním 

 lesní sklad = stavebně upravená plocha trvale určená pro skladování dříví 

 lesní skládka = stavebně neupravená plocha pro dočasné skladování dříví 

 lesní svážnice = trvalá dopravní trasa (pro traktory a speciální přibližovací, vyvážecí  

a těžební stroje) bez jakéhokoliv zpevnění povrchu 

 materiál pro pěstební činnost = sadební materiál lesních dřevin, přípravky na ochranu 

rostlin, voda, vápno, hnojiva, materiál na výstavbu oplocenky (vč. oplocenkových dílců) 

 ostatní produkty lesa = zejm. vánoční stromky z lesních porostů (ne z plantáží vánočních 

stromků), ozdobná klest 
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 ostatní speciální výsadby dřevin = plantáže rychle rostoucích dřevin, plantáže vánočních 

stromků, arboreta, lesoparky, výsadby okrasných dřevin 

 první sklad umístěný mimo les = první sklad dříví v rámci dopravy dříví z lesní 

skládky*/lesního skladu* na místo spotřeby. 

 soustřeďování dříví = doprava dříví z místa těžby na lesní skládku / lesní sklad 

(vyklizování, přibližování, vyvážení nebo lanovková doprava dříví) 

 speciální výsadby lesních dřevin = semenné plantáže, směsi klonů, klonové archivy 

 technologická linka = zpravidla dočasná dopravní trasa (pro traktory a speciální 

přibližovací, vyvážecí a těžební stroje) bez jakéhokoliv zpevnění povrchu  

 zpracování klestu = drcení, štěpkování klestu, překládání štěpky 
 

 

 

1) Oprávněnost nároku bude posouzena příslušným správcem daně 
 


