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Èeská národní rada se usnesla na tomto zákonì:

ÈÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Úèel zákona
Úèelem zákona je za úèasti pøíslušných krajù,
obcí, vlastníkù a správcù pozemkù pøispìt k udržení a
obnovì
pøírodní
rovnováhy
v
krajinì,
k
ochranì
rozmanitostí forem života, pøírodních hodnot a krás, k
šetrnému hospodaøení s pøírodními zdroji a vytvoøit v
souladu s právem Evropských spoleèenství 1a) v Èeské

republice soustavu Natura 2000. Pøitom je nutno
zohlednit hospodáøské, sociální a kulturní potøeby
obyvatel a regionální a místní pomìry.
§ 2
Ochrana pøírody a krajiny
(1) Ochranou pøírody a krajiny se podle tohoto
zákona rozumí dále vymezená péèe státu a fyzických i
právnických osob o volnì žijící živoèichy, planì
rostoucí rostliny a jejich spoleèenstva, o nerosty,
horniny, paleontologické nálezy a geologické celky,
péèe o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i
péèe o vzhled a pøístupnost krajiny.
(2) Ochrana pøírody a krajiny podle tohoto zákona
se zajiš•uje zejména
a) ochranou a vytváøením územního systému ekologické
stability krajiny,
b) obecnou ochranou druhù planì rostoucích rostlin a
volnì žijících živoèichù a zvláštní ochranou tìch
druhù, které jsou vzácné èi ohrožené, pozitivním
ovlivòováním jejich vývoje v pøírodì a zabezpeèováním
pøedpokladù pro jejich zachování, popøípadì i za
použití zvláštních pìstebních a odchovných zaøízení,
c)
ochranou
vybraných
naleziš•
nerostù,
paleontologických
nálezù
a
geomorfologických
a
geologických
jevù
i
zvláštní
ochranou
vybraných
nerostù,
d) ochranou døevin rostoucích mimo les,
e) vytváøením sítì zvláštì chránìných území a péèí o
nì,
f) úèastí na tvorbì a schvalování lesních hospodáøských
plánù
s
cílem
zajistit
ekologicky
vhodné
lesní
hospodaøení,
g)
spoluúèastí
v
procesu
územního
plánování
a
stavebního
øízení
s
cílem
prosazovat
vytváøení
ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
h) úèastí na ochranì
pozemkových úpravách,

pùdního

fondu,

zejména

pøi

i) ovlivòováním vodního hospodaøení v krajinì s cílem
udržovat pøirozené podmínky pro život vodních a
mokøadních
ekosystémù
pøi
zachování
pøirozeného
charakteru a pøírodì blízkého vzhledu vodních tokù a
ploch a mokøadù,
j) obnovou a vytváøením nových pøírodnì hodnotných
ekosystémù, napøíklad pøi rekultivacích a jiných
velkých zmìnách ve struktuøe a využívání krajiny,
k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné
hospodáøského využívání, turistiky a rekreace.

formy

§ 3
Vymezení pojmù
(1) Pro úèely tohoto zákona se vymezují nìkteré
základní pojmy takto
a) územní systém ekologické stability krajiny (dále jen
"systém ekologické stability") je vzájemnì propojený
soubor
pøirozených
i
pozmìnìných,
avšak
pøírodì
blízkých ekosystémù, které udržují pøírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability,
b)
významný
krajinný
prvek
jako
ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná èást krajiny
utváøí její typický vzhled nebo pøispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliništì, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné èásti krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany pøírody jako významný krajinný
prvek, zejména mokøady, stepní trávníky, remízy, meze,
trvalé travní plochy, nalezištì nerostù a zkamenìlin,
umìlé i pøirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostù sídelních útvarù
vèetnì historických zahrad a parkù. Zvláštì chránìná
èást pøírody je z této definice vyòata (písmeno f),
c) planì rostoucí rostlina (dále jen "rostlina") je
jedinec nebo kolonie rostlinných druhù vèetnì hub,
jejichž populace se udržují v pøírodì samovolnì.
Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní èásti,
d) volnì žijící živoèich (dále jen "živoèich") je
jedinec živoèišných druhù, který se vyskytuje v pøírodì
a není v pøímì péèi èlovìka. Za jedince v pøímé péèi

èlovìka se považuje jedinec živoèišných nebo ptaèích
druhù pocházející z odchovu v zajetí, který je
nezamìnitelnì oznaèen nebo identifikován nesnímatelným
kroužkem nebo mikroèipem anebo jiným nezamìnitelným
zpùsobem a evidován orgánem ochrany pøírody. Orgán
ochrany pøírody je na základì písemné žádosti držitele
do 30 dnù povinen takového jedince evidovat, pokud nemá
dùvodné podezøení na nelegální pùvod jedince,
e) záchranná stanice je zaøízení, které zajiš•uje
komplexní péèi o živoèichy doèasnì neschopné pøežít ve
volné pøírodì
s cílem navrátit je do
pøírody,
živoèichùm trvale neschopným pøežít ve volné pøírodì
poskytuje, je-li to vhodné a úèelné vzhledem k jejich
zdravotnímu
stavu,
odpovídající
dlouhodobou
péèi,
poskytuje informace o pøíèinách ohrožení a vhodných
zpùsobech ochrany živoèichù a mùže spolupracovat pøi
provádìní opatøení k pøedcházení zraòování nebo úhynu
živoèichù,
f) živoèišný nebo rostlinný druh je rovnìž systematická
jednotka nižšího øádu,
g) zvláštì chránìná èást pøírody je velmi významná nebo
jedineèná èást živé èi neživé pøírody; mùže jí být èást
krajiny, geologický útvar, strom, živoèich, rostlina a
nerost, vyhlášený ke zvláštní ochranì státním orgánem
podle èásti tøetí nebo ètvrté tohoto zákona,
h) døevina rostoucí mimo les (dále jen "døevina") je
strom èi keø rostoucí jednotlivì i ve skupinách ve
volné krajinì i v sídelních útvarech na pozemcích mimo
lesní pùdní fond, 1)
i) paleontologický nález je vìc, která je významným
dokladem nebo pozùstatkem života v geologické minulosti
a jeho vývoje do souèasnosti,
j) biotop je soubor veškerých neživých a živých
èinitelù, které ve vzájemném pùsobení vytváøejí životní
prostøedí
urèitého
jedince,
druhu,
populace,
spoleèenstva. Biotop je takové místní prostøedí, které
splòuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a
živoèichù,
k) ekosystém je funkèní soustava živých a neživých
složek životního prostøedí, jež jsou navzájem spojeny
výmìnou látek, tokem energie a pøedáváním informací a
které se vzájemnì ovlivòují a vyvíjejí v urèitém

prostoru a èase,
l) krajina je èást zemského povrchu s charakteristickým
reliéfem,
tvoøená
souborem
funkènì
propojených
ekosystémù a civilizaèními prvky,
m) pøírodní stanovištì je pøírodní nebo polopøírodní
suchozemská nebo vodní plocha, která je vymezena na
základì geografických charakteristik a charakteristik
živé a neživé pøírody,
n) pøírodní stanovištì v zájmu Evropských spoleèenství
(dále
jen
"evropská
stanovištì")
jsou
pøírodní
stanovištì
na
evropském
území
èlenských
státù
Evropských spoleèenství tìch typù, které jsou ohroženy
vymizením ve svém pøirozeném areálu rozšíøení nebo mají
malý pøirozený areál rozšíøení v dùsledku svého ústupu
èi v dùsledku svých pøirozených vlastností nebo
pøedstavují výjimeèné pøíklady typických charakteristik
jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která
jsou
stanovena
právními
pøedpisy
Evropských
spoleèenství; 1b) jako prioritní se oznaèují ty typy
evropských stanoviš•, které jsou na evropském území
èlenských
státù
Evropských
spoleèenství
ohrožené
vymizením,
za
jejichž
zachování
mají
Evropská
spoleèenství
zvláštní
odpovìdnost,
a
které
jsou
stanovené právními pøedpisy Evropských spoleèenství,
1e)
o) druhy v zájmu Evropských spoleèenství (dále jen
"evropsky významné druhy") jsou druhy na evropském
území èlenských státù Evropských spoleèenství, které
jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a
které jsou stanovené právními pøedpisy Evropských
spoleèenství; 1c) jako prioritní se oznaèují evropsky
významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za
jejichž zachování mají Evropská spoleèenství zvláštní
odpovìdnost, a které jsou stanovené právními pøedpisy
Evropských spoleèenství, 1d)
p) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující
zvláštní územní ochranu1e) a splòující podmínky podle §
45a odst. 1, která
1. byla zaøazena do seznamu lokalit nacházejících se na
území Èeské republiky vybraných na základì kritérií
stanovených
právními
pøedpisy
Evropských
spoleèenství1e) a vyžadujících územní ochranu (dále jen
"národní seznam"), a to až do doby jejího zaøazení do
seznamu lokalit významných pro Evropská spoleèenství

(dále jen "evropský seznam"),
2. splòuje podmínky pro zaøazení do národního seznamu,
ale nebyla tam zaøazena, a vyskytuje se na ní prioritní
typ pøírodního stanovištì nebo prioritní druh, a o
jejímž zaøazení do evropského seznamu se s Evropskou
komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy
se o zaøazení nebo nezaøazení lokality dohodne Èeská
republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské
unie (dále jen "sporná lokalita"), nebo
3. byla zaøazena do evropského seznamu,
q) Natura 2000 1e) je celistvá evropská soustava území
se stanoveným stupnìm ochrany, která umožòuje zachovat
pøírodní stanovištì a stanovištì druhù v jejich
pøirozeném areálu rozšíøení ve stavu pøíznivém z
hlediska ochrany nebo popøípadì umožní tento stav
obnovit. Na území Èeské republiky je Natura 2000
tvoøena
ptaèími
oblastmi
a
evropsky
významnými
lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39) nebo
jsou chránìny jako zvláštì chránìné území (§ 14),
r) stav pøírodního stanovištì z hlediska ochrany se
považuje za "pøíznivý", pokud jeho pøirozený areál
rozšíøení a plochy, které v rámci tohoto areálu
pokrývá, jsou stabilní nebo se zvìtšují a specifická
struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho
dlouhodobé zachování, existují a budou pravdìpodobnì v
dohledné dobì i nadále existovat, a stav jeho typických
druhù z hlediska ochrany je pøíznivý,
s) stav druhu z hlediska ochrany je považován za
"pøíznivý",
jestliže
údaje
o
populaèní
dynamice
pøíslušného druhu naznaèují, že se dlouhodobì udržuje
jako životaschopný prvek svého pøírodního stanovištì, a
pøirozený areál rozšíøení druhu není a pravdìpodobnì
nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a
pravdìpodobnì budou v dohledné dobì i nadále existovat
dostateènì velká stanovištì k dlouhodobému zachování
jeho populací,
t) chov je jakékoliv držení živoèicha v zajetí.
(2) Ty typy evropských stanoviš• [odstavec 1 písm.
m)], vèetnì prioritních, a ty evropsky významné druhy
[odstavec 1 písm. n)], vèetnì prioritních, které se
vyskytují
na
území
Èeské
republiky,
stanoví
Ministerstvo životního prostøedí provádìcím právním
pøedpisem. U evropsky významných druhù oznaèí ty, které
vyžadují
podle
právních
pøedpisù
Evropských

spoleèenství zvláštní územní ochranu. 1d)

ÈÁST DRUHÁ
Obecná ochrana pøírody a krajiny
§ 4
Základní povinnosti pøi obecné ochranì pøírody
(1)
Vymezení
systému
ekologické
stability,
zajiš•ujícího
uchování
a
reprodukci
pøírodního
bohatství, pøíznivé pùsobení na okolní ménì stabilní
èásti krajiny a vytvoøení základù pro mnohostranné
využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádìjí
orgány
územního
plánování
a
ochrany
pøírody
ve
spolupráci
s
orgány
vodohospodáøskými,
ochrany
zemìdìlského pùdního fondu a státní správy lesního
hospodáøství. Ochrana systému ekologické stability je
povinností
všech
vlastníkù
a
uživatelù
pozemkù
tvoøících jeho základ; jeho vytváøení je veøejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemkù, obce i
stát.
Podrobnosti
vymezení
a
hodnocení
systému
ekologické stability a podrobnosti plánù, projektù a
opatøení v procesu jeho vytváøení stanoví ministerstvo
životního
prostøedí
Èeské
republiky
(dále
jen
"ministerstvo životního prostøedí") obecnì závazným
právním pøedpisem.
(2) Významné krajinné prvky jsou chránìny pøed
poškozováním a nièením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo
oslabení jejich stabilizaèní funkce. K zásahùm, které
by mohly vést k poškození nebo znièení významného
krajinného prvku nebo ohrožení èi oslabení jeho
ekologicko-stabilizaèní funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatøit závazné stanovisko orgánu
ochrany pøírody. Mezi takové zásahy patøí zejména
umis•ování staveb, pozemkové úpravy, zmìny kultur
pozemkù, odvodòování pozemkù, úpravy vodních tokù a
nádrží a tìžba nerostù. Podrobnosti ochrany významných
krajinných
prvkù
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.
(3) Závazné stanovisko orgánu ochrany pøírody z
hlediska tohoto zákona je také nezbytné ke schválení
lesních hospodáøských plánù a lesních hospodáøských
osnov, 2) k odlesòování a zalesòování pozemkù nad 0,5

ha a k výstavbì lesních cest a svážnic a lesních
melioraèních systémù. K pìstebním a tìžebním zásahùm v
lesích provádìným v souladu s lesním hospodáøským
plánem a pøi nahodilé tìžbì 3) se závazné stanovisko
orgánu ochrany pøírody nevyžaduje.
§ 5
Obecná ochrana rostlin a živoèichù
(1) Všechny druhy rostlin a živoèichù jsou
chránìny
pøed
znièením,
poškozováním,
sbìrem
èi
odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení
tìchto druhù na bytí nebo k jejich degeneraci, k
narušení
rozmnožovacích
schopností
druhù,
zániku
populace druhù nebo znièení ekosystému, jehož jsou
souèástí. Pøi porušení tìchto podmínek ochrany je orgán
ochrany pøírody oprávnìn zakázat nebo omezit rušivou
èinnost.
(2) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na
zásahy
pøi
hubení
rostlin
a
živoèichù
upravené
zvláštními pøedpisy. 4) Ohrožené nebo vzácné druhy
živoèichù a rostlin jsou zvláštì chránìny podle § 48 až
50 tohoto zákona.
(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny pøi
provádìní zemìdìlských, lesnických a stavebních prací,
pøi vodohospodáøských úpravách, v dopravì a energetice
postupovat tak, aby nedocházelo k nadmìrnému úhynu
rostlin a zraòování nebo úhynu živoèichù nebo nièení
jejich biotopù, kterému lze zabránit technicky i
ekonomicky dostupnými prostøedky. Orgán ochrany pøírody
uloží zajištìní èi použití takovýchto prostøedkù,
neuèiní-li tak povinná osoba sama.
(4) Zámìrné rozšíøení geograficky nepùvodního
druhu rostliny èi živoèicha do krajiny je možné jen s
povolením orgánu ochrany pøírody; to neplatí pro
nepùvodní druhy rostlin, pokud se hospodaøí podle
schváleného lesního hospodáøského plánu nebo vlastníkem
lesa pøevzaté lesní hospodáøské osnovy. Geograficky
nepùvodní druh rostliny nebo živoèicha je druh, který
není
souèástí
pøirozených
spoleèenstev
urèitého
regionu.
(5)
Zámìrné
rozšiøování
køížence
rostlin
èi
živoèichù do krajiny je možné jen s povolením orgánù
ochrany pøírody.

(6) Vývoz a dovoz ohrožených rostlin a živoèichù
chránìných mezinárodními úmluvami, kterými je Èeská
republika vázána (dále jen "mezinárodní úmluvy"),
povoluje orgán ochrany pøírody, s výjimkou vývozu a
dovozu ohrožených druhù volnì žijících živoèichù a
planì rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním
pøedpisem. 4a)
(7) Každý, kdo se ujal živoèicha neschopného v
dùsledku zranìní, nemoci nebo jiných okolností doèasnì
nebo trvale pøežít ve volné pøírodì, zajistí jeho
nezbytné ošetøení, nebo ho za tímto úèelem pøedá
provozovateli záchranné stanice. Jde-li o živoèicha
doèasnì neschopného pøežít ve volné pøírodì, osoba,
která se ho ujala, pøijme opatøení k zamezení takových
tìlesných zmìn nebo zmìn chování, které by následnì
znemožnily jeho návrat do pøírody a jeho zapojení do
volnì žijící populace. Jde-li o zvláštì chránìného
živoèicha, postupuje se podle § 52 odst. 2.
(8) Záchrannou stanici lze provozovat pouze na
základì rozhodnutí Ministerstva životního prostøedí o
povolení k provozování záchranné stanice, v rámci nìhož
se stanoví místo, kde se záchranná stanice nachází, a
rozsah péèe, kterou mùže záchranná stanice poskytovat s
ohledem na její vybavení a odborné zázemí. V žádosti o
povolení k provozování záchranné stanice musí být
navržen
rozsah
poskytované
péèe
a
popsáno
její
personální,
organizaèní
a
technické
zajištìní.
Ministerstvo životního prostøedí si k vydání rozhodnutí
vyžádá stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany
zvíøat, myslivosti a veterinární správy4b). Oznaèení
„záchranná stanice“ mùže používat pouze ten, kdo je
držitelem platného povolení k provozování záchranné
stanice podle tohoto ustanovení (dále jen „provozovatel
záchranné stanice“). Ministerstvo životního prostøedí
vede pøehled záchranných stanic a zveøejòuje jej
zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.
(9)
Ministerstvo
životního
prostøedí
mùže
z
vlastního podnìtu, na návrh provozovatele záchranné
stanice nebo na návrh orgánu státní správy uvedeného v
odstavci 8 zmìnit nebo zrušit povolení k provozování
záchranné stanice, jestliže se zmìnily nebo zanikly
podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, nebo jestliže
provozovatel záchranné stanice pøi péèi o živoèichy
závažnì nebo opakovanì porušuje ustanovení tohoto
zákona o zvláštní ochranì druhù nebo pøedpisy na

ochranu zvíøat proti týrání. V rozhodnutí o zmìnì nebo
zrušení povolení k provozování záchranné stanice
Ministerstvo životního prostøedí stanoví, je-li to
nezbytné, zpùsob zabezpeèení další péèe o živoèichy
chované v záchranné stanici.
(10) Ministerstvo životního prostøedí stanoví
provádìcím právním pøedpisem bližší podmínky pro držení
živoèichù v záchranných stanicích, zejména s ohledem na
možnost zapojení tìchto živoèichù zpìt do volnì
žijících populací a zpùsob péèe o živoèichy.
§ 5a
Ochrana volnì žijících ptákù
(1) V zájmu ochrany druhù ptákù, kteøí volnì žijí
na
evropském
území
èlenských
státù
Evropských
spoleèenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv
zpùsobem,
b) úmyslné poškozování nebo nièení jejich hnízd a vajec
nebo odstraòování hnízd,
c) sbìr jejich vajec ve volné pøírodì a jejich držení,
a to i prázdných,
d) úmyslné vyrušování tìchto ptákù, zejména bìhem
rozmnožování a
odchovu mláïat, pokud by šlo o
vyrušování významné z hlediska cílù smìrnice o ptácích,
4c)
e) držení
zakázány.

druhù

ptákù,

jejichž

lov

a

odchyt

jsou

(2) Prodej, pøeprava za úèelem prodeje, držení a
chov za úèelem prodeje a nabízení za úèelem prodeje
živých
nebo
mrtvých
ptákù
a
jakýchkoliv
snadno
rozpoznatelných èástí ptákù nebo výrobkù z ptákù jsou
zakázány.
(3) Kdo takové ptáky, na nìž se vztahuje zákaz,
drží, chová, dopravuje, vymìòuje nebo nabízí za úèelem
prodeje nebo výmìny, je povinen prokázat na výzvu
orgánu ochrany pøírody nebo stráže pøírody jejich
zákonný pùvod a svou totožnost. Pøi prokázání pùvodu se
postupuje obdobnì podle § 54.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se
nevztahuje na lov nìkterých druhù ptákù vymezený a
provádìný v souladu s pøedpisy o myslivosti a tímto
zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se
nevztahuje na chov ptákù, kteøí jsou zvìøí, již lze
lovit.
Seznam
tìchto
druhù
stanoví
Ministerstvo
životního
prostøedí
po
dohodì
s
Ministerstvem
zemìdìlství provádìcím právním pøedpisem.
(5) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a d) se
nevztahuje
na
pøípady
naléhavé
potøeby
v
zájmu
veøejného zdraví a veøejné bezpeènosti a v zájmu
bezpeènosti leteckého provozu, pokud nelze z dùvodu
nebezpeèí z prodlení postupovat podle § 5b. Ten, kdo
postupuje v souladu s tímto ustanovením, oznámí rozsah
zásahu a jeho dùsledky orgánu ochrany pøírody do 15
dnù.
(6) Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní
vedení
vysokého
napìtí,
je
povinen
opatøit
je
ochrannými prostøedky, které úèinnì zabrání usmrcování
ptákù elektrickým proudem.
(7) Na zvláštì chránìné druhy ptákù podle § 48 se
toto ustanovení a § 5b vztahují jen tehdy, neplatí-li
pro nì ochrana pøísnìjší, a to podle § 50 až 57 nebo
podle zvláštního zákona. 4a)
§ 5b
Podmínky pro odchylný postup pøi ochranì ptákù
(1) Orgán ochrany pøírody mùže, neexistuje-li jiné
uspokojivé øešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný
od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2, je-li to
potøebné
v
zájmu
veøejného
zdraví
nebo
veøejné
bezpeènosti, v zájmu bezpeènosti leteckého provozu, pøi
prevenci závažných škod na úrodì, domácích zvíøatech,
lesích, rybáøství a vodním hospodáøství nebo za úèelem
ochrany volnì žijících živoèichù a planì rostoucích
rostlin. Odchylný postup mùže být stanoven také pro
úèely výzkumu a výuky, opìtovného osídlení urèitého
území populací druhu nebo opìtovného vysazení druhu v
jeho pùvodní oblasti rozšíøení nebo pro chov v lidské
péèi pro tyto úèely.
(2) Orgán ochrany pøírody mùže stanovit odchylný
postup podle odstavce 1 pro odchyt, držení nebo jiné
využívání ptákù v malém množství za pøedpokladu, že

rozhodnutí o odchylném postupu se vydá jen na základì
vyhodnocení stavu místní populace a za stanovení pøísnì
kontrolovaných podmínek.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat
a) oznaèení druhù a množství ptákù, na které se má
odchylný postup vztahovat,
b) prostøedky, zpùsob nebo metody povolené pro odchyt
nebo zabíjení,
c) dùvod pro odchylný postup vycházející z odstavce 1
nebo 2, podmínky a èasové a místní okolnosti, za nichž
lze takto postupovat,
d) zpùsob kontrol, které bude orgán ochrany pøírody
stanovující odchylný postup provádìt.
(4) V pøípadì, že se bude odchylný postup týkat
blíže neurèeného okruhu osob, stanoví jej Ministerstvo
životního prostøedí provádìcím právním pøedpisem, který
musí obsahovat náležitosti podle odstavce 3 písm. a) až
d) a podmínky, za nichž mùže být odchylný postup
uplatnìn. Orgánem, který je v takovém pøípadì oprávnìn
vyhlásit, že podmínky pro odchylný postup nastaly, je
místnì pøíslušný orgán ochrany pøírody.
(5) Kdo provádí èinnosti stanovené podle odstavce
1 nebo 4, je povinen do 31. prosince každého roku
nahlásit orgánu ochrany pøírody zásah provedený na
základì odchylného postupu. Orgán ochrany pøírody o tom
neprodlenì informuje Ministerstvo životního prostøedí.
§ 6
Registrace významných krajinných prvkù
(1) Rozhodnutí o registraci významného krajinného
prvku vydává orgán ochrany pøírody. Úèastníkem øízení
je vlastník dotèeného pozemku. Rozhodnutí o registraci
se oznamuje rovnìž nájemci dotèeného pozemku, územnì
pøíslušnému stavebnímu úøadu a obci.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 se kromì
náležitostí stanovených obecnými pøedpisy o správním
øízení 4b) vždy uvede vymezení významného krajinného
prvku a pouèení o právních následcích registrace (§ 4
odst. 2).

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 mùže orgán ochrany
pøírody, který o registraci rozhodl, zrušit pouze v
pøípadì veøejného zájmu.
§ 7
Ochrana døevin
(1) Døeviny jsou chránìny podle tohoto ustanovení
pøed poškozováním a nièením, pokud se na nì nevztahuje
ochrana pøísnìjší (§ 46 a 48) nebo ochrana podle
zvláštních pøedpisù. 5)
(2) Péèe o døeviny, zejména jejich ošetøování a
udržování je povinností vlastníkù. Pøi výskytu nákazy
døevin epidemickými èi jinými jejich vážnými chorobami,
mùže orgán ochrany pøírody uložit vlastníkùm provedení
nezbytných zásahù, vèetnì pokácení døevin.
§ 8
Povolení ke kácení døevin
(1) Ke kácení døevin je nezbytné povolení orgánu
ochrany pøírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení
lze vydat ze závažných dùvodù po vyhodnocení funkèního
a estetického významu døevin.
(2) Povolení není tøeba ke kácení døevin z dùvodù
pìstebních, to je za úèelem obnovy porostù nebo pøi
provádìní výchovné probírky porostù, a z dùvodù
zdravotních nebo pøi výkonu oprávnìní podle zvláštních
pøedpisù. 6) Kácení z tìchto dùvodù musí být oznámeno
písemnì nejménì 15 dnù pøedem orgánu ochrany pøírody,
který je mùže pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud
odporuje požadavkùm na ochranu døevin nebo rozsahu
zvláštního oprávnìní.
(3) Povolení není tøeba ke kácení døevin na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob,
jestliže pozemky užívají a
jde-li o stromy se
stanovenou velikostí, popøípadì jinou charakteristikou.
Tuto velikost, popøípadì jinou charakteristiku stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
(4) Povolení není tøeba ke kácení døevin, je-li
jejich stavem zøejmì a bezprostøednì ohrožen život èi
zdraví nebo hrozí-li škoda znaèného rozsahu. Ten, kdo

za tìchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu
ochrany pøírody do 15 dnù od provedení kácení.
(5)
Podrobnosti
ochrany
døevin
a
podmínek
povolování jejich kácení stanoví ministerstvo životního
prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.
§ 9
Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany pøírody mùže ve svém rozhodnutí
o povolení kácení døevin uložit žadateli pøimìøenou
náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením døevin. Souèasnì mùže uložit následnou péèi o
døeviny po nezbytnì nutnou dobu, nejvýše však na dobu
pìti let.
(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit
na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o
kácení, jen s pøedchozím souhlasem jejich vlastníka.
Obce vedou pøehled pozemkù vhodných pro náhradní
výsadbu ve svém územním obvodu po pøedbìžném projednání
s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany pøírody neuloží provedení
náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí
døeviny z dùvodù výstavby a s povolením orgánu ochrany
pøírody povinen zaplatit odvod do rozpoètu obce, která
jej použije na zlepšení životního prostøedí. Ten, kdo
kácel døeviny protiprávnì, je povinen zaplatit odvod do
Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky. 7)
Výši odvodù, podmínky pro jejich ukládání i pøípadné
prominutí stanoví zvláštní zákon.
(4) Zajištìním náhradní výsadby podle odstavce 1
nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveò
splnìna povinnost náhradního opatøení podle § 86 odst.
2 i náhrady ekologické újmy. 8)
§ 10
Ochrana a využití jeskyní
(1)
Jeskynì
jsou
podzemní
pùsobením pøírodních sil, vèetnì
pøírodních jevù v nich.

prostory
vzniklé
jejich výplní a

(2) Nièit, poškozovat nebo upravovat jeskynì nebo

jinak mìnit jejich dochovaný stav je zakázáno. Výjimku
z tohoto zákazu mùže udìlit orgán ochrany pøírody pouze
v pøípadech, kdy je to v zájmu ochrany jeskynì nebo kdy
jiný veøejný zájem chránìný tímto nebo jiným zákonem
výraznì pøevažuje nad zájmem na ochranì jeskyní.
(3) Pro prùzkum nebo výzkum jeskynì je tøeba
povolení orgánu ochrany pøírody. Povolení nepotøebují
osoby povìøené orgánem ochrany pøírody k provádìní
monitoringu nebo inventarizace, dále osoby pøi výkonu
státní správy, policie, osoby pøi plnìní úkolù obrany
státu a osoby pøi zajiš•ování veterinární péèe,
záchranných služeb nebo správy vodních tokù.
(4) Stejné ochrany podle odstavcù 2 a 3 jako
jeskynì požívají i pøírodní jevy na povrchu (napøíklad
krasové závrty, škrapy, ponory a vývìry krasových vod),
které s jeskynìmi souvisejí.
(5) Zjištìní jeskynì pøi dobývání nerostných
surovin nebo pøi provádìní geologických prací je osoba
oprávnìná
k
dobývání9)
nebo
osoba
provádìjící
geologické práce povinna bezodkladnì oznámit orgánu
ochrany pøírody. Osoba oprávnìná k dobývání je též
povinna po nezbytnì nutnou dobu, pokud nebude ohrožena
bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci, zastavit
dobývací èinnosti, které by mohly poškodit zjištìnou
jeskyni, a na své náklady zajistit dokumentaci jeskynì.
Dokumentaci pøedá orgánu ochrany pøírody. Obsah a
rozsah
dokumentace
stanoví
Ministerstvo
životního
prostøedí vyhláškou.
§ 11
Ochrana paleontologických nálezù
(1) Kdo uèiní paleontologický nález, který sám
rozpozná, je povinen zajistit jeho ochranu pøed
znièením, poškozením nebo odcizením a opatøit jej údaji
o nálezových okolnostech, zejména místì nálezu. Dále je
povinen na písemné vyzvání orgánu ochrany pøírody
sdìlit údaje o uèinìném nálezu a umožnit pøístup a
dokumentaci tohoto nálezu osobám povìøeným orgánem
ochrany pøírody.
(2) Vlastník pozemku, na nìmž byl paleontologický
nález uèinìn, nebo ten, kdo vykonává èinnosti, pøi
nichž k nálezu došlo, je povinen umožnit na žádost
orgánu ochrany pøírody osobám tímto orgánem povìøeným

provedení záchranného paleontologického výzkumu a po
dobu jeho konání, nejdéle však po dobu osmi dnù od
ohlášení nálezu, nedohodnou-li se strany jinak, zdržet
se na místì nálezu èinnosti, která by mohla vést k jeho
znièení
nebo
poškození.
Po
ukonèení
záchranného
paleontologického výzkumu musí být osobám povìøeným
orgánem ochrany pøírody umožnìno provádìt odborný
paleontologický dohled nad dalšími pracemi.
(3) Vývoz paleontologických nálezù je povolen jen
se souhlasem orgánu ochrany pøírody.
§ 12
Ochrana krajinného rázu a pøírodní park
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména pøírodní,
kulturní a historická charakteristika urèitého místa èi
oblasti, je chránìn pøed èinností snižující jeho
estetickou a pøírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umis•ování a povolování staveb, mohou být
provádìny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvkù, zvláštì chránìných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické mìøítko a vztahy v
krajinì.
(2) K umis•ování a povolování staveb, jakož i
jiných èinnostem, které by mohly snížit nebo zmìnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany
pøírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu mùže
stanovit
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným právním pøedpisem.
(3) K ochranì krajinného rázu s významnými
soustøedìnými estetickými a pøírodními hodnotami, který
není zvláštì chránìn podle èásti tøetí tohoto zákona,
mùže orgán ochrany pøírody zøídit obecnì závazným
právním pøedpisem pøírodní park a stanovit omezení
takového využití území, které by znamenalo znièení,
poškození nebo rušení stavu tohoto území.
(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavìném území
a v zastavitelných plochách, pro které je územním
plánem nebo regulaèním plánem stanoveno plošné a
prostorové uspoøádání a podmínky ochrany krajinného
rázu dohodnuté s orgánem ochrany pøírody 9a).
§ 13

Pøechodnì chránìné plochy
(1) Území s doèasným nebo nepøedvídaným výskytem
významných rostlinných nebo živoèišných druhù, nerostù
nebo paleontologických nálezù mùže orgán ochrany
pøírody
svým
rozhodnutím
vyhlásit
za
pøechodnì
chránìnou plochu. Pøechodnì chránìnou plochu lze
vyhlásit
též
z
jiných
vážných
dùvodù,
zejména
vìdeckých,
studijních
èi
informaèních.
Pøechodnì
chránìná plocha se vyhlašuje na pøedem stanovenou dobu,
pøípadnì na opakované období, napøíklad dobu hnízdìní.
V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí takové využití
území, které by znamenalo znièení, poškození nebo
rušení vývoje pøedmìtu ochrany.
(2) Vznikne-li vlastníku èi nájemci pozemku v
dùsledku ochranných podmínek pøechodnì chránìné plochy
újma nikoliv nepatrná, pøísluší mu na jeho žádost
finanèní náhrada od orgánu ochrany pøírody, který
pøechodnì chránìnou plochu vyhlásil. Orgán ochrany
pøírody pøi rozhodování o výši finanèní náhrady mùže
požadovat doložení žádosti doklady èi údaji o výnosu
pozemku.

ÈÁST TØETÍ
Zvláštì chránìná území
HLAVA PRVNÍ
§ 14
Kategorie zvláštì chránìných území
(1)
Území
pøírodovìdecky
èi
esteticky
velmi
významná nebo jedineèná lze vyhlásit za zvláštì
chránìná; pøitom se stanoví podmínky jejich ochrany.
(2) Kategorie zvláštì chránìných území jsou
a) národní parky,
b) chránìné krajinné oblasti,
c) národní pøírodní rezervace,
d) pøírodní rezervace,
e) národní pøírodní památky,

f) pøírodní památky.

HLAVA DRUHÁ
§ 15
Národní parky
(1) Rozsáhlá území, jedineèná v národním èi
mezinárodním mìøítku, jejichž znaènou èást zaujímají
pøirozené
nebo
lidskou
èinností
málo
ovlivnìné
ekosystémy, v nichž rostliny, živoèichové a neživá
pøíroda mají mimoøádný vìdecký a výchovný význam, lze
vyhlásit za národní parky.
(2) Veškeré využití národních parkù musí být
podøízeno zachování a zlepšení pøírodních pomìrù a musí
být v souladu s vìdeckými a výchovnými cíli sledovanými
jejich vyhlášením.
(3) Národní parky, jejich poslání
ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.

a

bližší

§ 16
Základní ochranné podmínky národních parkù
(1) Na celém území národních parkù je zakázáno
a)
hospodaøit
na
pozemcích
zpùsobem
vyžadujícím
intenzivní technologie, zejména prostøedky a èinnosti,
které mohou zpùsobit podstatné zmìny v biologické
rozmanitosti, struktuøe a funkci ekosystémù anebo
nevratnì poškozovat pùdní povrch,
b) zneškodòovat odpady, které mají pùvod mimo území
národního parku a zneškodòovat ostatní odpady mimo
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany pøírody,
c) táboøit a rozdìlávat
orgánem ochrany pøírody,

ohnì

mimo

místa

vyhrazená

d) vjíždìt a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými
pøívìsy mimo silnice a místní komunikace a místa
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany pøírody, kromì
vjezdu a setrvávání vozidel orgánù státní správy,
vozidel potøebných pro lesní a zemìdìlské hospodaøení,
obranu státu a ochranu státních hranic, požární
ochranu, zdravotní a veterinární službu a vozidel

vodohospodáøských organizací,
e) poøádat a organizovat hromadné sportovní, turistické
a jiné veøejné akce a provozovat vodní sporty mimo
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany pøírody,
f) provozovat horolezectví a létání na padácích a
závìsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice,
místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu
ochrany pøírody,
g) sbírat rostliny kromì lesních plodù èi odchytávat
živoèichy, není-li stanoveno jinak v tomto zákonì,
bližších ochranných podmínkách èi návštìvním øádu
národního parku,
h) povolovat nebo uskuteèòovat zámìrné rozšiøování
geograficky nepùvodních druhù rostlin a živoèichù,
i) zavádìt intenzivní chovy zvìøe, napøíklad obory,
farmové chovy a bažantnice, kromì záchranných chovù, a
používat otrávených návnad pøi výkonu práva myslivosti,
j) mìnit stávající vodní režim pozemkù,
k) stavìt nové dálnice, silnice, železnice, prùmyslové
stavby, sídelní útvary, plavební kanály, elektrická
vedení velmi vysokého napìtí a dálkové produktovody,
l) provádìt chemický posyp cest,
m) tìžit nerosty, horniny a humolity kromì stavebního
kamene a písku pro stavby na území národního parku,
n)
poøádat
vyhlídkové
dopravními prostøedky,

lety

motorovými

vzdušnými

o) mìnit dochované pøírodní prostøedí v rozporu
bližšími podmínkami ochrany národního parku.
(2) Na území první zóny národního
odst. 1) je dále zakázáno
a) povolovat a umis•ovat nové stavby,

parku

(§

s
17

b) vstupovat mimo cesty vyznaèené se souhlasem orgánu
ochrany pøírody, kromì vlastníkù a nájemcù pozemkù,
c) mìnit souèasnou skladbu a plochu kultur, nevyplýváli zmìna z plánu péèe o národní park,

d) hnojit, používat
tekuté odpady.

kejdu,

silážní

š•ávy

a

ostatní

§ 17
Èlenìní území národních parkù
(1) Metody a zpùsoby ochrany národních parkù jsou
odstupòovány na základì èlenìní území národních parkù
zpravidla do tøí zón ochrany pøírody vymezených s
ohledem na pøírodní hodnoty. Nejpøísnìjší režim ochrany
se stanoví pro první zónu. Bližší charakteristiku a
režim zón upravuje obecnì závazný právní pøedpis,
kterým se národní park vyhlašuje.
(2) Vymezení a zmìny jednotlivých zón ochrany
pøírody
stanoví
Ministerstvo
životního
prostøedí
vyhláškou po projednání s dotèenými obcemi. Hranice
první zóny vyznaèí správa národního parku v terénu
vhodným zpùsobem.
§ 18
zrušen
§ 19
Návštìvní øády národních parkù
(1) Na území národních parkù je omezen vstup,
vjezd, volný pohyb osob mimo zastavìné území a
rekreaèní a turistická aktivita osob. Podmínky tohoto
omezení a výèet turistických a rekreaèních èinností,
které jsou zakázány, stanoví tento zákon a návštìvní
øády.
(2) Návštìvní øád vydává orgán ochrany pøírody
národního parku formou obecnì závazné vyhlášky; osoby
trvale bydlící èi pracující v národním parku mohou být
z její pùsobnosti ve stanoveném rozsahu vyòaty.
Návštìvní øád mùže být vydán také pro èást území
národního parku.
(3) Návštìvní øád obsahuje ustanovení o výchovném
a osvìtovém využívání národního parku.
§ 20

Rada národního parku
(1) K projednání a posouzení všech dùležitých
dokumentù ochrany a øízení národního parku a jeho
ochranného pásma, zejména èlenìní území národního parku
do zón ochrany pøírody, plánu péèe, návštìvního øádu,
zpùsobu péèe o les a územních plánù, zøizuje orgán
ochrany pøírody národního parku radu národního parku
(dále jen "rada") jako iniciativní a konzultaèní orgán
pro záležitosti pøíslušného národního parku.
(2) Èleny rady jsou delegovaní zástupci obcí a v
horských oblastech zástupci Horské služby, na jejichž
území se národní park a jeho ochranné pásmo rozkládá.
Další
èleny
rady
jmenuje
orgán
ochrany
pøírody
národního parku z nejvýznamnìjších právnických a
fyzických osob s podnikatelskou èinností na území
národního
parku,
zejména
z
oblasti
lesnictví,
zemìdìlství, obchodu a cestovního ruchu, odborníkù z
vìdeckých a odborných pracoviš•, popøípadì z jiných
orgánù státní správy.
(3) Pøed schválením zón národního parku (§ 17),
návštìvního øádu (§ 19) a plánu péèe o národní park je
orgán ochrany pøírody povinen dohodnout návrh tìchto
dokumentù se zástupci obcí, delegovanými do rady podle
odstavce 2.
(4) Nedojde-li k dohodì podle odstavce 3, pøedloží
rada rozpor se svým stanoviskem ministerstvu životního
prostøedí, které vìc rozhodne po projednání s dotèenými
obcemi.
§ 21
Právo myslivosti a rybáøství v národních parcích
Výkon práva myslivosti a práva rybáøství podle
zvláštních pøedpisù 10) mùže být v urèitých èástech
národního parku nebo na celém jeho území orgánem
ochrany pøírody omezen nebo vylouèen.
§ 22
Lesy národních parkù
(1) Lesy v národním parku nelze zaøazovat do
kategorie lesù hospodáøských; 11) ustanovení o zásazích
proti škùdcùm 12) a o pøípadech mimoøádných okolností a

nepøedvídaných škod 3) lze použít jen se souhlasem a v
rozsahu stanoveném orgánem ochrany pøírody.
(2) Pøíslušnost hospodaøit s majetkem k lesùm,
lesnímu pùdnímu fondu a jinému lesnímu majetku ve
státním vlastnictví, který je na území národních parkù
a jejich ochranných pásem, pøevedou právnické osoby
vykonávající pøíslušnost hospodaøit s majetkem na
pøíslušnou správu národního parku do jednoho roku od
nabytí úèinnosti tohoto zákona a u národních parkù
vyhlášených po nabytí úèinnosti tohoto zákona do
jednoho roku od vyhlášení národního parku.
(3) K majetku pøevedenému podle odstavce 2
vykonává pøíslušná správa národního parku pøíslušnost
hospodaøit s majetkem pøímo nebo prostøednictvím
právnické osoby, kterou k tomuto úèelu zøídí.
(4) Lhùta k pøevedení majetku podle odstavce 2 se
pro Krkonošský národní park stanoví na dva roky.
§ 23
Právo vlastnictví k nìkterému majetku v národních
parcích
(1) Lesy, lesní pùdní fond, vodní toky a vodní
plochy na území národních parkù, které jsou ke dni
nabytí úèinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví,
nelze zcizit. Tím nejsou dotèena práva fyzických a
právnických osob podle pøedpisù o majetkové restituci.
13)
(2) Za zcizení podle odstavce 1 se nepovažují
smìny pozemkù odùvodnìné zájmy ochrany pøírody.
§ 24
Poplatky v národních parcích
(1) Za vjezd a setrvání motorovými vozidly na
území národního parku nebo za vstup do jeho vybraných
míst mimo zastavìná území obcí mùže orgán ochrany
pøírody vybírat poplatek. Tento poplatek neplatí osoby
pracující, trvale bydlící nebo fyzické osoby vlastnící
rekreaèní objekty na území národního parku.
(2) Za jízdu na území národního parku motorovým
vozidlem, jehož vjezd podléhá poplatku podle odstavce

1,
mùže
orgán
ochrany
pøírody
rovnìž
vybírat
jednorázový poplatek. Maximální výši a zpùsob vymìøení
tohoto
poplatku
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.
(3) Výši poplatku podle odstavcù 1 a 2 a zpùsob
vybírání
poplatku
stanoví
orgán
ochrany
pøírody
národního parku vyhláškou.
(4) Poplatky v národních parcích jsou pøíjmem
pøíslušného orgánu ochrany pøírody národního parku.
(5) Využije-li orgán ochrany pøírody oprávnìní
podle odstavcù 1 a 2, nelze v tìchto místech vybírat
poplatek podle zákona o místních poplatcích. 14)

HLAVA TØETÍ
§ 25
Chránìné krajinné oblasti
(1)
Rozsáhlá
území
s
harmonicky
utváøenou
krajinou,
charakteristicky
vyvinutým
reliéfem,
významným podílem pøirozených ekosystémù lesních a
trvalých travních porostù, s hojným zastoupením døevin,
popøípadì
s
dochovanými
památkami
historického
osídlení, lze vyhlásit za chránìné krajinné oblasti.
(2) Hospodáøské využívání tìchto území se provádí
podle zón odstupòované ochrany tak, aby se udržoval a
zlepšoval jejich pøírodní stav a byly zachovány a
vytváøeny optimální ekologické funkce tìchto území.
Rekreaèní využití je pøípustné, pokud nepoškozuje
pøírodní hodnoty chránìných krajinných oblastí.
(3) Chránìné krajinné oblasti, jejich poslání a
bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky
naøízením.
§ 26
Základní ochranné podmínky chránìných krajinných
oblastí
(1) Na celém území chránìných krajinných oblastí
je zakázáno
a)
zneškodòovat
odpady
mimo
místa
vyhrazená
se
souhlasem orgánu ochrany pøírody,

b) táboøit a rozdìlávat ohnì mimo místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany pøírody,
c) vjíždìt a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými
pøívìsy mimo silnice a místní komunikace a místa
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany pøírody, kromì
vjezdu a setrvávání vozidel orgánù státní správy,
vozidel potøebných pro lesní a zemìdìlské hospodaøení,
obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu
a zdravotní a veterinární službu,
d) povolovat nebo uskuteèòovat zámìrné rozšiøování
geograficky nepùvodních druhù rostlin a živoèichù,
e)
používat
myslivosti,
f) stavìt
kanály,

otrávených

nové

dálnice,

návnad

pøi

výkonu

sídelní

útvary

a

práva

plavební

g) poøádat automobilové a motocyklové soutìže,
h) provádìt chemický posyp cest,
i) mìnit dochované pøírodní prostøedí v rozporu s
bližšími podmínkami ochrany chránìné krajinné oblasti.
(2) Na území první zóny chránìné krajinné oblasti
je dále zakázáno
a) umis•ovat a povolovat nové stavby,
b) povolovat a mìnit využití území,
c) mìnit souèasnou skladbu a plochy kultur, nevyplýváli zmìna z plánu péèe o chránìnou krajinnou oblast,
d) hnojit pozemky, používat
ostatní tekuté odpady,

kejdu,

silážní

š•ávy

a

e) tìžit nerosty a humolity.
(3) Na území první a druhé zóny chránìné krajinné
oblasti je dále zakázáno
a) hospodaøit na pozemcích mimo zastavìná území obcí
zpùsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména
prostøedky a èinnosti, které mohou zpùsobit podstatné
zmìny v biologické rozmanitosti, struktuøe a funkci
ekosystémù anebo nevratnì poškozovat pùdní povrch,

používat biocidy, mìnit vodní režim èi provádìt terénní
úpravy znaèného rozsahu,
b) zavádìt intenzivní chovy
farmové chovy, bažantnice,

zvìøe,

napøíklad

obory,

c) poøádat soutìže na jízdních kolech mimo silnice,
místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu
ochrany pøírody.
§ 27
Èlenìní území chránìných krajinných oblastí
(1) K bližšímu urèení zpùsobu ochrany pøírody
chránìných krajinných oblastí se vymezují zpravidla 4,
nejménì však 3 zóny odstupòované ochrany pøírody; první
zóna má nejpøísnìjší režim ochrany. Podrobnìjší režim
zón ochrany pøírody chránìných krajinných oblastí
upravuje právní pøedpis, kterým se chránìná krajinná
oblast vyhlašuje.
(2) Vymezení
pøírody
stanoví
vyhláškou.

a zmìny jednotlivých zón ochrany
Ministerstvo
životního
prostøedí

HLAVA ÈTVRTÁ
§ 28
Národní pøírodní rezervace
(1) Menší území mimoøádných pøírodních hodnot, kde
jsou na pøirozený reliéf s typickou geologickou stavbou
vázány ekosystémy významné a jedineèné v národním èi
mezinárodním mìøítku, mùže orgán ochrany pøírody
vyhlásit za národní pøírodní rezervace; stanoví pøitom
také jejich bližší ochranné podmínky.
(2) Využívání národní pøírodní rezervace je možné
jen v pøípadì, že se jím uchová èi zlepší dosavadní
stav pøírodního prostøedí.
§ 29
Základní ochranné podmínky národních pøírodních
rezervací
Na celém území národních pøírodních rezervací je

zakázáno
a)
hospodaøit
na
pozemcích
zpùsobem
vyžadujícím
intenzivní technologie, zejména prostøedky a èinnosti,
které mohou zpùsobit zmìny v biologické rozmanitosti,
struktuøe a funkci ekosystémù nebo nevratnì poškozovat
pùdní povrch, provádìt chemizaci, zmìnu vodního režimu
a terénní úpravy,
b) povolovat a umis•ovat stavby,
c) tìžit nerosty a humolity,
d) vstupovat a
souhlasem orgánu
nájemcù pozemkù,

vjíždìt mimo cesty vyznaèené se
ochrany pøírody, kromì vlastníkù a

e) povolovat nebo uskuteèòovat zámìrné rozšiøování
geograficky nepùvodních druhù rostlin a živoèichù,
f) provozovat horolezectví, létání na padácích a
závìsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice,
místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany
pøírody,
g) zavádìt intenzivní chovy zvìøe, napøíklad obory,
farmové chovy a bažantnice a používat otrávených návnad
pøi výkonu práva myslivosti,
h) vjíždìt motorovými vozidly, kromì vozidel orgánù
státní
správy,
vozidel
potøebných
pro
lesní
a
zemìdìlské hospodaøení, obranu státu a ochranu státních
hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární
službu,
i) sbírat èi odchytávat rostliny a živoèichy, nejde-li
o pøípady podle § 30.
j) táboøit a rozdìlávat
orgánem ochrany pøírody,

ohnì

mimo

místa

vyhrazená

k) mìnit dochované pøírodní prostøedí v rozporu s
bližšími podmínkami ochrany národní pøírodní rezervace.
§ 30
Právo myslivosti a rybáøství v národních pøírodních
rezervacích
Výkon rybáøského a mysliveckého práva v národních

pøírodních rezervacích je možný jen se souhlasem orgánu
ochrany pøírody.
§ 31
Lesy národních pøírodních rezervací
Lesy v národních pøírodních rezervacích nelze
zaøazovat
do
kategorie
lesù
hospodáøských;
11)
ustanovení o zásazích proti škùdcùm 12) a o pøípadech
mimoøádných okolností a nepøedvídaných škod 3) lze
použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem
ochrany pøírody.
§ 32
Právo vlastnictví k nìkterému majetku v národních
pøírodních rezervacích
Lesy, lesní pùdní fond, vodní toky, vodní plochy a
nezastavìné pozemky na území národních pøírodních
rezervací, které jsou ke dni nabytí úèinnosti tohoto
zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou
dotèena práva fyzických a právnických osob podle
pøedpisù o majetkové restituci. 13)
§ 33
Pøírodní rezervace
(1) Menší území soustøedìných pøírodních hodnot se
zastoupením ekosystémù typických a významných pro
pøíslušnou geografickou oblast mùže orgán ochrany
pøírody vyhlásit za pøírodní rezervace; stanoví pøitom
také jejich bližší ochranné podmínky.
(2)
Nezastavìné
pozemky
na
území
pøírodních
rezervací, které jsou ke dni nabytí úèinnosti tohoto
zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit jen se
souhlasem ministerstva životního prostøedí. Tím nejsou
dotèena práva fyzických a právnických osob podle
pøedpisù o majetkové restituci. 13)
§ 34
Základní ochranné podmínky v pøírodních rezervacích
(1)
zakázáno

Na

celém

území

pøírodních

rezervací

je

a)
hospodaøit
na
pozemcích
zpùsobem
vyžadujícím
intenzivní technologie, zejména prostøedky a èinnosti,
které mohou zpùsobit zmìny v biologické rozmanitosti,
struktuøe a funkci ekosystému anebo nevratnì poškozovat
pùdní povrch,
b) používat biocidy,
c) povolovat a umis•ovat nové stavby,
d) povolovat nebo uskuteèòovat zámìrné rozšiøování
geograficky nepùvodních druhù rostlin a živoèichù,
e) sbírat èi odchytávat rostliny a živoèichy, kromì
výkonu práva myslivosti a rybáøství èi sbìru lesních
plodù,
f) mìnit dochované pøírodní prostøedí v rozporu
bližšími podmínkami ochrany pøírodní rezervace.

s

(2) Výkon práva myslivosti a rybáøství mùže
pøíslušný orgán omezit, pokud tento výkon je v rozporu
s podmínkami ochrany území pøírodní rezervace.

HLAVA PÁTÁ
§ 35
Národní pøírodní památka
(1)
Pøírodní
útvar
menší
rozlohy,
zejména
geologický èi geomorfologický útvar, nalezištì nerostù
nebo vzácných èi ohrožených druhù ve fragmentech
ekosystémù, s národním nebo mezinárodním ekologickým,
vìdeckým èi estetickým významem, a to i takový, který
vedle pøírody formoval svou èinností èlovìk, mùže orgán
ochrany pøírody vyhlásit za národní pøírodní památku;
stanoví pøitom také její bližší ochranné podmínky.
(2) Zmìny èi poškozování národních pøírodních
památek èi jejich hospodáøské využívání, pokud by tím
hrozilo jejich poškození, je zakázáno.
(3) Lesy, lesní pùdní fond, vodní toky, vodní
plochy a nezastavìné pozemky na území národních
pøírodních památek, které jsou ke dni nabytí úèinnosti
tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím
nejsou dotèena práva fyzických a právnických osob podle
pøedpisù o majetkové restituci. 13)

§ 36
Pøírodní památka
(1)
Pøírodní
útvar
menší
rozlohy,
zejména
geologický èi geomorfologický útvar, nalezištì vzácných
nerostù
nebo
ohrožených
druhù
ve
fragmentech
ekosystémù, s regionálním ekologickým, vìdeckým èi
estetickým významem, a to i takový, který vedle pøírody
formoval svou èinností èlovìk, mùže orgán ochrany
pøírody vyhlásit za pøírodní památku; stanoví pøitom
také její bližší ochranné podmínky.
(2) Zmìna nebo poškozování pøírodní památky nebo
její hospodáøské využívání vedoucí k jejímu poškození
jsou zakázány.
(3)
Nezastavìné
pozemky
na
území
pøírodních
památek, které jsou ke dni nabytí úèinnosti tohoto
zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit jen se
souhlasem ministerstva životního prostøedí. Tím nejsou
dotèena práva fyzických a právnických osob podle
pøedpisù o majetkové restituci. 13)

HLAVA ŠESTÁ
§ 37
Ochranná pásma zvláštì chránìných území
(1) Je-li tøeba zabezpeèit zvláštì chránìná území
pøed rušivými vlivy z okolí, mùže být pro nì vyhlášeno
ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit èinnosti a
zásahy, které jsou vázány na pøedchozí souhlas orgánu
ochrany pøírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který
zvláštì chránìné území vyhlásil, a to stejným zpùsobem.
Pokud se ochranné pásmo národní pøírodní rezervace,
národní pøírodní památky, pøírodní rezervace nebo
pøírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti
50 m od hranic zvláštì chránìného území.
(2)
Ke
stavební
èinnosti,
terénním
a
vodohospodáøským
úpravám,
k
použití
chemických
prostøedkù, zmìnám kultury pozemku a ke stanovení
zpùsobu hospodaøení v lesích v ochranném pásmu je
nezbytný souhlas orgánu ochrany pøírody.
§ 38

Plány péèe o zvláštì chránìná území
(1) Plán péèe o zvláštì chránìné území a jeho
ochranné pásmo (dále jen "plán péèe") je odborný a
koncepèní dokument ochrany pøírody, který na základì
údajù o dosavadním vývoji a souèasném stavu zvláštì
chránìného území navrhuje opatøení na zachování nebo
zlepšení stavu pøedmìtu ochrany ve zvláštì chránìném
území a na zabezpeèení zvláštì chránìného území pøed
nepøíznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán
péèe slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích
dokumentù 14a) a pro rozhodování orgánù ochrany
pøírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.
(2) Zpracování plánu péèe zajiš•uje orgán ochrany
pøírody pøíslušný k vyhlášení zvláštì chránìného území.
Zpracování plánù péèe o národní parky a chránìné
krajinné
oblasti
zajiš•uje
Ministerstvo
životního
prostøedí.
(3) Pøed schválením plánu péèe vydá orgán ochrany
pøírody oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu
péèe. Oznámení zveøejní na portálu veøejné správy a
zašle dotèeným obcím, které je zveøejní na své úøední
desce.
(4) Návrh plánu péèe projedná orgán ochrany
pøírody rovnìž s dotèenými obcemi a kraji. O zpùsobu
vypoøádání pøipomínek vlastníkù, obcí a krajù sepíše
orgán ochrany pøírody protokol, kterým zároveò plán
péèe schválí. Plán péèe schvaluje orgán ochrany pøírody
zpravidla na období 10 až 15 let.
(5) Schválený plán péèe uloží orgán ochrany
pøírody v ústøedním seznamu ochrany pøírody (§ 42) a
pøedá v elektronické podobì na technickém nosièi dat
dotèeným obcím a krajùm.
(6) Realizaci péèe o zvláštì chránìná území a
jejich ochranná pásma zajiš•ují orgány ochrany pøírody
pøíslušné ke schválení plánu péèe, pøitom postupují
podle schváleného plánu péèe.
(7)
Ministerstvo
životního
prostøedí
stanoví
provádìcím právním pøedpisem obsah plánù péèe o
jednotlivé kategorie zvláštì chránìných území a postup
jejich zpracování.

§ 39
Smluvní ochrana
(1) Pro evropsky významné lokality lze namísto
vyhlášení národní pøírodní rezervace, národní pøírodní
památky, pøírodní rezervace, pøírodní památky nebo
památného stromu, vèetnì jejich ochranných pásem,
prohlásit území za chránìné nebo strom za památný,
pokud již nejsou zvláštì chránìny podle tohoto zákona,
na základì písemné smlouvy uzavøené mezi vlastníkem
dotèeného pozemku a orgánem, který je oprávnìn k jejich
vyhlášení. Smluvnì lze dále chránit i stromy nebo jiná
území se soustøedìnými pøírodními hodnotami, kde jsou
zastoupeny významné èi jedineèné ekosystémy v rámci
pøíslušné
biogeografické
oblasti
nebo
stanovištì
vzácných èi ohrožených druhù živoèichù a rostlin, pokud
již nejsou zvláštì chránìny podle tohoto zákona.
Smlouva musí obsahovat zejména
a) vymezení ochranných podmínek chránìného území nebo
památného stromu,
b) zpùsob péèe o chránìné území nebo strom.
Takto zøízená ochrana je na základì smlouvy vázána k
pozemku formou vìcného bøemene, o jehož zápis do
katastru nemovitostí požádá pøíslušný orgán ochrany
pøírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví Ministerstvo
životního prostøedí provádìcím právním pøedpisem.
(2) Chránìné území oznaèí, nestanoví-li to smlouva
jinak, na svùj náklad orgán, který je oprávnìn k jejich
vyhlášení. Zpùsob oznaèení chránìného území a památného
stromu v terénu i v mapových podkladech stanoví
Ministerstvo životního prostøedí provádìcím obecnì
závazným právním pøedpisem. Oznaèené chránìné území
nebo oznaèený památný strom je zakázáno poškozovat.
§ 40
Postup pøi vyhlašování zvláštì chránìných území a
vymezování zón národních parkù a chránìných krajinných
oblastí
(1) Je-li tøeba vyhlásit zvláštì chránìné území
nebo jeho ochranné pásmo nebo vymezit zóny národního
parku èi chránìné krajinné oblasti podle èásti tøetí
tohoto zákona, orgán ochrany pøírody pøíslušný k
vyhlášení nebo vymezení zajistí zpracování návrhu. Pøi
zpracování návrhu orgán ochrany pøírody vyhodnotí stav

dochovaného pøírodního prostøedí území navrhovaného k
ochranì a stanoví zpùsob jeho ochrany.
(2) Návrh na vyhlášení zvláštì chránìného území
nebo vymezení zón národního parku èi chránìné krajinné
oblasti
oznamuje
písemnì
orgán
ochrany
pøírody
pøíslušný k vyhlášení nebo vymezení známým vlastníkùm a
nájemcùm nemovitostí dotèených zamýšlenou ochranou.
Návrh na vyhlášení národního parku, chránìné krajinné
oblasti nebo jejich ochranného pásma èi na vymezení zón
národního parku nebo zón chránìné krajinné oblasti
zveøejní orgán ochrany pøírody na portálu veøejné
správy. Zároveò ho zašle obcím a krajùm, jejichž území
se návrh dotýká. Obce zveøejní informaci o jeho
obdržení
do
5
dnù
na
úøední
desce.
Vlastníci
nemovitostí dotèených navrhovanou ochranou a dotèené
obce a kraje mohou proti návrhu do 60 dnù od jeho
zveøejnìní na portálu veøejné správy uplatnit námitky u
orgánu ochrany pøírody, který je pøíslušný k vyhlášení
nebo vymezení podle odstavce 1. Orgán ochrany pøírody
do 60 dnù od posledního dne lhùty pro uplatnìní
pøipomínek došlé námitky posoudí a vydá o nich
rozhodnutí. O jednotlivých námitkách vydá zpravidla
spoleèné rozhodnutí. Úèastníkem øízení jsou pouze
fyzické a právnické osoby, které proti návrhu uplatnily
námitky. Pravomocné rozhodnutí o námitkách zveøejní
orgán ochrany pøírody na portálu veøejné správy.
(3) Od doby zveøejnìní návrhu vyhlášení èásti
pøírody podle odstavce 2 za zvláštì chránìnou až do
vyhlášení, nejdéle však po dobu jednoho roku, se musí
každý zdržet všech zásahù, které by negativnì mìnily èi
poškozovaly dochovaný stav pøírody území navrhovaného
ke zvláštní ochranì.
(4) Obsah a náležitosti návrhu zvláštì chránìného
území èi jeho ochranného pásma nebo vymezení zón
národního parku èi chránìné krajinné oblasti stanoví
Ministerstvo životního prostøedí provádìcím právním
pøedpisem.
(5) Omezení vlastníkù dotèených pozemkù podle
právního pøedpisu, kterým se vyhlašuje zvláštì chránìné
území nebo jeho ochranné pásmo nebo vymezují zóny
národního parku èi chránìné krajinné oblasti, nesmí
pøesáhnout rozsah omezení vyplývajících z návrhu
zvláštì chránìného území èi jeho ochranného pásma nebo
vymezení zón národního parku èi chránìné krajinné
oblasti a z rozhodnutí o námitkách podle odstavce 2.

§ 41
Projednávání zámìrù na vyhlášení s orgány státní správy
(1) Zámìr na vyhlášení pøírodních rezervací a
pøírodních památek projedná orgán ochrany pøírody s
orgány
státní
správy
dotèených
podle
zvláštních
právních pøedpisù. 15)
(2) Zámìr na vyhlášení národních parkù, chránìných
krajinných oblastí, národních pøírodních rezervací a
národních pøírodních památek projedná orgán ochrany
pøírody s ústøedními orgány státní správy dotèenými
podle zvláštních pøedpisù. 15)
(3) Dotèené orgány státní správy se musí k
pøedloženým návrhùm a zámìrùm podle odstavce 1 vyjádøit
nejpozdìji do 30 dnù od jejich pøedložení.
§ 42
Evidence a oznaèování zvláštì chránìných území
(1) Zvláštì chránìná území jsou evidována v
ústøedním seznamu ochrany pøírody (dále jen "ústøední
seznam"). V ústøedním seznamu se evidují též evropsky
významné lokality, ptaèí oblasti a chránìná území podle
§ 39.
(2) Ústøední seznam je veøejný a každý do nìj mùže
nahlížet
v
pøítomnosti
povìøeného
pracovníka.
Podrobnosti
o
vedení
ústøedního
seznamu
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem, v nìmž také urèí právnickou osobu
povìøenou vedením ústøedního seznamu.
(3) Každé vyhlášení, zmìnu, popøípadì zrušení
chránìného území podle odstavce 1 oznámí orgán ochrany
pøírody pøíslušnému orgánu geodézie a kartografie. 16)
(4)
K
oznaèení
národních
parkù,
chránìných
krajinných oblastí, národních pøírodních rezervací a
národních pøírodních památek se užívá velkého státního
znaku Èeské republiky. Na oznaèení pøírodních rezervací
a pøírodních památek se užívá malého státního znaku
Èeské republiky.
(5)

Podrobnosti

o

zpùsobu

oznaèení

zvláštì

chránìných území v terénu i mapových podkladech stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
§ 43
Výjimky ze zákazu ve zvláštì chránìných územích
Výjimky ze zákazu ve zvláštì chránìných územích
podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, §
45h a 45i v pøípadech, kdy veøejný zájem výraznì
pøevažuje nad zájmem ochrany pøírody, povoluje v každém
jednotlivém pøípadì svým rozhodnutím vláda.
§ 44
Závazné stanovisko k nìkterým èinnostem ve zvláštì
chránìných územích
(1)
Bez
závazného
stanoviska
orgánu
ochrany
pøírody nelze uèinit ohlášení stavby, vydat územní
rozhodnutí,
územní
souhlas,
stavební
povolení,
rozhodnutí o zmìnì užívání stavby, kolaudaèní souhlas,
je-li spojen se zmìnou stavby, povolení k odstranìní
stavby èi k provedení terénních úprav podle stavebního
zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílùm,
povolení k nìkterým èinnostem èi udìlit souhlas podle
vodního zákona na území národního parku nebo chránìné
krajinné oblasti.
(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 není
tøeba, jde-li o stavby v souvisle zastavìném území obce
ve ètvrté zónì chránìné krajinné oblasti a pokud má
obec
schválenou
územnì
plánovací
dokumentaci
se
zapracovaným stanoviskem orgánù ochrany pøírody k této
dokumentaci.
(3) V bližších ochranných podmínkách zvláštì
chránìných území lze vymezit èinnosti a zásahy, které
jsou vázány na pøedchozí souhlas orgánu ochrany
pøírody.
§ 45
Zrušení zvláštì chránìných území a jejich ochranných
pásem
(1) Orgán, který vyhlásil území vèetnì ochranného
pásma za zvláštì chránìné, je oprávnìn zrušit ochranu

stejným zpùsobem, jakým bylo provedeno její vyhlášení,
a to pouze z dùvodù, pro nìž lze udìlit výjimku z
bližších podmínek ochrany (§ 43) anebo pokud dùvody pro
zvláštní ochranu zanikly.
(2) Smluvní zvláštní ochranu území vyhlášenou
podle § 39 lze zrušit na základì písemné dohody
uzavøené mezi vlastníkem pozemku a orgánem ochrany
pøírody oprávnìným k vyhlašování. V pøípadì nesouhlasu
vlastníka pozemku rozhoduje o zrušení orgán ochrany
pøírody, který je dohodu oprávnìn uzavøít.

ÈÁST ÈTVRTÁ
NATURA 2000
HLAVA PRVNÍ
POSTUP PØI VYTVÁØENÍ SOUSTAVY NATURA 2000 A JEJÍ
OCHRANA
Oddíl první
Evropsky významné lokality
§ 45a
Vytvoøení národního seznamu
(1) Jako evropsky významné lokality budou do
národního seznamu zaøazeny ty lokality, které v
biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží,
významnì pøispívají
a) k udržení nebo obnovì pøíznivého stavu alespoò
jednoho typu evropských stanoviš• nebo alespoò jednoho
evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany,
nebo
b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické
oblasti.
U druhù živoèichù vyskytujících se v rozsáhlých
areálech evropsky významné lokality odpovídají vybraným
místùm v pøirozeném areálu rozšíøení tìchto druhù, jež
se
vyznaèují
fyzikálními
a
biologickými
faktory
nezbytnými pro jejich život a rozmnožování.
(2) Lokality, které budou zaøazeny do národního
seznamu, stanoví vláda naøízením, kde stanoví hranice

biogeografických oblastí na území Èeské republiky a pro
každou z nich uvede zejména:
a) název lokality, její zemìpisnou polohu vèetnì mapy
lokality a její rozlohu,
b) které typy evropských stanoviš• a které evropsky
významné druhy, vyžadující územní ochranu, se na
lokalitì pøirozenì vyskytují a
c) v jaké kategorii podle § 14 vèetnì ochranných pásem
bude navrženo lokalitu po zaøazení do evropského
seznamu vyhlásit, pokud nebude chránìna smluvnì podle §
39.
Národní
seznam
odlišuje
lokality
s
výskytem
prioritních typù pøírodních stanoviš• a prioritních
druhù.
(3) Ministerstvo životního prostøedí pøedloží
národní seznam spolu s dalšími požadovanými informacemi
o každé lokalitì Komisi.
(4) Lokality, které byly zaøazeny do evropského
seznamu,
a
sporné
lokality
oznámí
Ministerstvo
životního prostøedí ve Sbírce zákonù formou sdìlení.
§ 45b
Pøedbìžná ochrana evropsky významných lokalit
(1)
Poškozování
evropsky
významné
lokality
zaøazené do národního seznamu a sporné lokality je
zakázáno.
Za
poškozování
se
nepovažuje
øádné
hospodaøení provádìné v souladu s platnými právními
pøedpisy 19a) a smlouvami uzavøenými dle § 69 tohoto
zákona. Výjimku z tohoto zákazu mùže udìlit orgán
ochrany pøírody pouze z naléhavých dùvodù pøevažujícího
veøejného zájmu. Tím nejsou dotèeny § 45h a 45i a
ochranné podmínky zvláštì chránìných území. Orgán
ochrany pøírody, který výjimku udìlil, o tom neprodlenì
informuje Ministerstvo životního prostøedí.
(2) Pøedbìžná ochrana lokalit podle odstavce 1
pøestává platit dnem následujícím po dni jejich
vyhlášení za zvláštì chránìné území, nebo nabytí
úèinnosti smluvní ochrany, nebo po zveøejnìní v
pøehledu evropsky významných lokalit, které nebyly
zaøazeny
do
evropského
seznamu,
vyhlášeném
Ministerstvem životního prostøedí formou sdìlení ve
Sbírce zákonù.

§ 45c
Ochrana evropsky významných lokalit
(1) Orgán ochrany pøírody, který je pøíslušný k
vyhlášení zvláštì chránìného území v kategorii uvedené
pro danou evropsky významnou lokalitu v národním
seznamu, do 30 dnù ode dne oznámení o zaøazení evropsky
významné lokality do evropského seznamu ve Sbírce
zákonù (§ 45a odst. 4), pokud nejde o lokality, jež
jsou souèástí již vyhlášených zvláštì chránìných území,
upozorní
vlastníky
pozemkù
v
tìchto
lokalitách
prostøednictvím orgánù obce, zpravidla formou veøejné
vyhlášky, že jejich ochrana na dotèeném pozemku v
pøípadì, že to § 39 pøipouští, mùže být zajištìna
smluvnì.
(2) Pokud vlastník ve lhùtì 60 dnù ode dne
doruèení upozornìní podle odstavce 1 neuèiní žádný
písemný úkon smìøující k uzavøení smlouvy, nebo na
základì tohoto úkonu nedojde ve lhùtì jednoho roku k
uzavøení smlouvy podle § 39, bude evropsky významná
lokalita vyhlášena jako zvláštì chránìné území v
kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to
postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláštì
chránìného
území
pøíslušné
kategorie.
Odlišnou
kategorii zvláštì chránìného území mùže v odùvodnìných
pøípadech výjimeènì podle povahy evropsky významné
lokality stanovit Ministerstvo životního prostøedí.
(3) Vyhlášení zvláštì chránìných území podle
odstavce 2 provedou pøíslušné orgány ochrany pøírody
nejpozdìji do 6 let od pøijetí lokality do evropského
seznamu. Pøi vymezení ochranných podmínek zvláštì
chránìného území se zohlední výsledky projednání s
vlastníky a nájemci pozemkù. O vypoøádání pøipomínek z
tohoto projednání vede orgán ochrany pøírody správní
øízení, jehož úèastníkem jsou pouze ti vlastníci a
nájemci,
kteøí
pøipomínky
vznesli.
V
zájmu
hospodárnosti øízení lze správní øízení o pøipomínkách
k témuž zvláštì chránìnému území slouèit.
§ 45d
Pokud pøi vytváøení návrhu národního seznamu podle
§ 45a pøesáhnou evropsky významné lokality s výskytem
jednoho nebo více typù prioritních pøírodních stanoviš•
a prioritních druhù 5 % rozlohy území Èeské republiky,

Ministerstvo životního prostøedí v souladu s právem
Evropských
spoleèenství
1e)
projedná
s
Komisí
odpovídající návrh na redukované uplatnìní kritérií pro
výbìr všech lokalit významných pro Spoleèenství.
Oddíl druhý
§ 45e
Ptaèí oblasti
(1)
Jako
ptaèí
oblasti
se
vymezí
území
nejvhodnìjší pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a
poèetnosti populací tìch druhù ptákù vyskytujících se
na území Èeské republiky a stanovených právními
pøedpisy Evropských spoleèenství, 4c) které stanoví
vláda naøízením.
(2) Ptaèí oblasti vymezí vláda naøízením s cílem
zajistit pøežití druhù ptákù uvedených v odstavci 1 a
rozmnožování v jejich areálu rozšíøení, pøièemž vezme v
úvahu požadavky tìchto druhù na ochranu; pøitom mùže
stanovit èinnosti, ke kterým je tøeba souhlas orgánu
ochrany
pøírody,
pøièemž
zohlední
hospodáøské
požadavky, požadavky rekreace, sportu a rozvojové
zámìry dotèených obcí a krajù podle územnì plánovací
dokumentace; na území vojenských újezdù zohlední
požadavky na zajištìní obrany státu.
(3) Vymezení ptaèích oblastí podle odstavce 2 na
území, které není dosud zvláštnì chránìno podle èásti
tøetí tohoto zákona, je možné pouze po projednání s
dotèenými kraji a obcemi. O projednání se sepíše zápis
s informací o zpùsobu vypoøádání všech pøipomínek.
Vypoøádání bude respektovat požadavky právních pøedpisù
Evropských spoleèenství.
(4) O zpùsobu hospodaøení v ptaèích oblastech je
možno s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavøít
smlouvu. Pokud vlastníci nebo nájemci pozemkù projeví
písemnì o uzavøení takové smlouvy zájem, orgán ochrany
pøírody je s nimi povinen ve lhùtì 90 dnù zahájit o
této smlouvì jednání. Orgán ochrany pøírody smlouvu
uzavøe, pokud tato smlouva nebude v rozporu s právními
pøedpisy Evropských spoleèenství a tímto zákonem. Pokud
smlouva na základì požadavkù vlastníka nebo nájemce
pozemku obsahuje ustanovení o provádìní èinností
podmínìných souhlasem orgánu ochrany pøírody podle
odstavce 2, tento souhlas se pro danou èinnost

provádìnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku nevyžaduje.
(5) O pøípadných sporech mezi orgánem ochrany
pøírody na stranì jedné a ostatními subjekty uvedenými
v odstavcích 3 a 4 na stranì druhé, zejména z hlediska
ochrany jejich práv ve vztahu k požadavkùm právních
pøedpisù Evropských spoleèenství a ustanovení odstavcù
3 a 4, rozhodne soud.
(6) Ministerstvo životního prostøedí v pøípadì
potøeby
zajistí
zpracování
souhrnu
doporuèených
opatøení k zachování pøíznivého stavu populací tìchto
druhù z hlediska ochrany.
(7) Zpùsob oznaèení ptaèích oblastí v terénu
stanoví Ministerstvo životního prostøedí provádìcím
právním pøedpisem.
Oddíl tøetí
§ 45f
Sledování stavu ptaèích oblastí, evropsky významných
lokalit a evropsky významných druhù
(1) Orgány ochrany pøírody sledují stav ptaèích
oblastí, evropsky významných druhù a jednotlivých typù
evropských
stanoviš•,
zejména
evropsky
významných
lokalit;
získané
informace
pøedávají
Ministerstvu
životního prostøedí. Na základì tohoto sledování
Ministerstvo životního prostøedí vypracuje každé 3 roky
zprávu o plnìní ustanovení § 5a, 5b a 45e a každých 6
let zprávu o realizaci opatøení podle § 5 odst. 7, §
10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 54 a 56,
která musí obsahovat zejména informace o tìchto
opatøeních, jakož i zhodnocení jejich vlivu na stav
evropských stanoviš• a jejich jednotlivých typù a
evropsky významných druhù z hlediska jejich ochrany a
hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním
zøetelem na prioritní typy pøírodních stanoviš• a
prioritní druhy. Zprávu pøedloží Komisi a veøejnosti.
(2) Vláda naøízením v souladu s právními pøedpisy
Evropských spoleèenství 1e) a § 3 odst. 1 písm. q) a r)
tohoto zákona stanoví, jaký stav evropského stanovištì
a jaký stav evropsky významného druhu se z hlediska
ochrany považuje za pøíznivý.
Oddíl ètvrtý

§ 45g
Podmínky pro vydávání povolení, souhlasù, stanovisek
nebo výjimek ze zákazù
Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku
ze zákazu podle tohoto zákona pro evropsky významnou
lokalitu nebo ptaèí oblast mùže udìlit orgán ochrany
pøírody pouze v pøípadì, že bude vylouèeno závažné nebo
nevratné poškozování pøírodních stanoviš• a biotopù
druhù, k jejichž ochranì je evropsky významná lokalita
nebo ptaèí oblast urèena, ani nedojde k soustavnému
nebo dlouhodobému vyrušování druhù, k jejichž ochranì
jsou tato území urèena, pokud by takové vyrušování
mohlo být významné z hlediska úèelu tohoto zákona,
nestanoví-li § 45i jinak.
Hodnocení dùsledkù koncepcí a zámìrù na evropsky
významné lokality a ptaèí oblasti
§ 45h
(1) Jakákoliv koncepce 19b) nebo zámìr, 19c) který
mùže samostatnì nebo ve spojení s jinými významnì
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptaèí
oblasti, podléhá hodnocení jeho dùsledkù na toto území
a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. To se
nevztahuje na plány péèe zpracované orgánem ochrany
pøírody pro toto území a dále na lesní hospodáøské
plány a lesní hospodáøské osnovy, pro které závazné
stanovisko podle § 4 odst. 3 v takovém pøípadì zohlední
èl. 6 odst. 3 a 4 smìrnice Rady 92/43/EHS.
(2) Pøi hodnocení dùsledkù koncepcí a zámìrù podle
odstavce 1 se postupuje podle zvláštních právních
pøedpisù o posuzování vlivù na životní prostøedí, 19d)
pokud § 45i nestanoví jiný postup.
§ 45i
(1) Ten, kdo zamýšlí poøídit koncepci nebo
uskuteènit zámìr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen
"pøedkladatel"), je povinen jejich návrh pøedložit
orgánu ochrany pøírody ke stanovisku, zda mùže mít
samostatnì nebo ve spojení s jinými významný vliv na
území evropsky významnou lokalitu nebo ptaèí oblast.
Územnì plánovací dokumentace se pøedkládá v etapì
zadání. Orgán ochrany pøírody vydá stanovisko do 15 dnù

ode dne doruèení žádosti; to neplatí pro stanovisko k
návrhu zadání územnì plánovací dokumentace, kde se
postupuje podle zvláštních právních pøedpisù. 17) Tímto
stanoviskem není dotèeno zjiš•ovací øízení podle
zvláštního právního pøedpisu. 19c)
(2)
Jestliže
orgán
ochrany
pøírody
svým
stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle § 45h
odst. 1 nevylouèí, musí být daná koncepce nebo zámìr
pøedmìtem
posouzení
podle
tohoto
ustanovení
a
zvláštních právních pøedpisù. 19d) Nelze-li vylouèit
negativní vliv koncepce nebo zámìru na takové území,
musí pøedkladatel zpracovat varianty øešení, jejichž
cílem je negativní vliv na území vylouèit nebo v
pøípadì, že vylouèení není možné, alespoò zmírnit.
Územnì plánovací dokumentace 17) se posuzuje podle
zvláštního právního pøedpisu 17).
(3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení
podle § 67 mohou provádìt pouze fyzické osoby, které
jsou
držiteli
zvláštní
autorizace
(dále
jen
"autorizace"). Podmínkou pro udìlení autorizace je
bezúhonnost,
vysokoškolské
vzdìlání
odpovídajícího
zamìøení a vykonání zkoušky odborné zpùsobilosti.
Autorizaci udìluje a odnímá Ministerstvo životního
prostøedí. Autorizace se udìluje na dobu 5 let a je
možno ji opakovanì prodloužit o dalších 5 let. Rozsah
požadovaného
vzdìlání,
obsah
zkoušky,
podmínky
prodloužení autorizace a dùvody pro odnìtí autorizace
stanoví Ministerstvo životního prostøedí provádìcím
právním pøedpisem. Pøi posuzování odborné kvalifikace
státních pøíslušníkù èlenských státù Evropské unie se
postupuje podle zvláštního právního pøedpisù. 19e)
(4) Za bezúhonného se pro úèely tohoto zákona
považuje ten, kdo nebyl pravomocnì odsouzen pro trestný
èin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata
souvisí s autorizovanou èinností, nebo pro trestný èin
spáchaný úmyslnì, anebo se na nìj podle zvláštního
právního pøedpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky
hledí, jako by nebyl odsouzen. Ministerstvo si za
úèelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního
právního pøedpisu 19h) výpis z evidence Rejstøíku
trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku
trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají
v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím
dálkový pøístup.
(5) V souladu se zvláštním právním pøedpisem 19g)

se autorizace podle odstavce 3 nevyžaduje u osoby,
která je usazena v jiném èlenském státì Evropské unie a
na území Èeské republiky hodlá doèasnì nebo ojedinìle
vykonávat èinnosti uvedené v odstavci 3, pokud prokáže,
že
a) je státním pøíslušníkem èlenského státu Evropské
unie a
b) je oprávnìna k výkonu èinností uvedených v odstavci
3 podle právních pøedpisù jiného èlenského státu
Evropské unie.
(6) O nesplnìní požadavkù podle odstavce 5 písm.
a)
a
b)
vydá
Ministerstvo
životního
prostøedí
rozhodnutí ve lhùtì 15 dnù ode dne, kdy mu byly
pøedloženy úplné doklady podle odstavce 5 písm. a) a
b).
(7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce
6, èinnosti podle odstavce 3 mohou být vykonávány
nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po
dni, kdy uplynula lhùta pro vydání tohoto rozhodnutí.
(8) Orgán, který je pøíslušný ke schválení
koncepce nebo zámìru uvedeného v § 45h, jej mùže
schválit, jen pokud na základì stanoviska podle
právních pøedpisù o posuzování vlivù na životní
prostøedí 19d) taková koncepce nebo zámìr nebude mít
negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo
ptaèí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci
9, popøípadì v odstavci 10. Tím nejsou dotèeny ochranné
podmínky zvláštì chránìných území.
(9) Pokud hodnocení podle odstavce 2 prokáže
negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje
variantní øešení s menším negativním vlivem nebo bez
nìj, lze navrženou koncepci nebo zámìr schválit jen z
naléhavých dùvodù pøevažujícího veøejného zájmu a za
souèasného uložení kompenzaèních opatøení nezbytných
pro zajištìní ochrany a celistvosti území Natura 2000
postupem podle odstavce 11.
(10) Jde-li o negativní vliv na lokalitu s
prioritními typy stanoviš• [§ 3 odst. 1 písm. m)] nebo
prioritními druhy [§ 3 odst. 1 písm. n)], lze koncepci
nebo zámìr schválit jen z dùvodù týkajících se
veøejného zdraví, veøejné bezpeènosti nebo pøíznivých
dùsledkù nesporného významu pro životní prostøedí. Jiné
naléhavé dùvody pøevažujícího veøejného zájmu mohou být

dùvodem ke schválení jen tehdy, vydala-li k zamýšlené
koncepci nebo zámìru stanovisko Komise. Ministerstvo
životního prostøedí v tom pøípadì na základì dožádání
pøíslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko. Po dobu
jednání s Komisí lhùty v pøíslušných øízeních nebìží.
Dále se postupuje podle odstavce 9 obdobnì.
(11) Kompenzaèní opatøení ve smyslu odstavce 9
stanoví rozhodnutím orgán ochrany pøírody na základì
dožádání orgánu pøíslušného ke schválení koncepce nebo
zámìru. Uložení a zajištìní kompenzaèních opatøení je v
tomto pøípadì dùvodem pro pøerušení øízení vedeného
pøíslušným
orgánem
veøejné
správy.
O
uložených
kompenzaèních opatøeních informuje pøíslušný orgán
ochrany
pøírody
neprodlenì
Ministerstvo
životního
prostøedí. Ministerstvo životního prostøedí o uložených
a
provedených
kompenzaèních
opatøeních
informuje
Komisi.

ÈÁST PÁTÁ
Památné stromy, zvláštì chránìné druhy
rostlin, živoèichù a nerostù
HLAVA PRVNÍ
§ 46
Památné stromy a jejich ochranná pásma
(1) Mimoøádnì významné stromy, jejich skupiny a
stromoøadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany
pøírody za památné stromy.
(2) Památné stromy je zakázáno poškozovat, nièit a
rušit v pøirozeném vývoji; jejich ošetøování je
provádìno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.
(3) Je-li tøeba památné stromy zabezpeèit pøed
škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro nì orgán ochrany
pøírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém
lze stanovené èinnosti a zásahy provádìt jen s
pøedchozím souhlasem orgánu ochrany pøírody. Pokud tak
neuèiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve
tvaru kruhu o polomìru desetinásobku prùmìru kmene
mìøeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není
dovolena žádná pro památný strom škodlivá èinnost,
napøíklad
výstavba,
terénní
úpravy,
odvodòování,

chemizace.
(4) Zrušit ochranu památného stromu mùže orgán
ochrany pøírody jen z dùvodu, pro který lze udìlit
výjimku dle § 56.
§ 47
Evidence a oznaèování památných stromù
(1) Památné stromy jsou
seznamu (§ 42 odst. 1 a 2).

evidovány

v

ústøedním

(2) Na oznaèení památných stromù se užívá malého
státního znaku Èeské republiky.
(3) Bližší podmínky o zpùsobu oznaèení památných
stromù
v
terénu
i
mapových
podkladech
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
§ 48
Zvláštì chránìné rostliny a živoèichové
(1) Druhy rostlin a živoèichù, které jsou ohrožené
nebo vzácné, vìdecky èi kulturnì velmi významné, lze
vyhlásit za zvláštì chránìné.
(2) Zvláštì chránìné druhy rostlin a živoèichù se
dle stupnì jejich ohrožení èlení na
a) kriticky ohrožené,
b) silnì ohrožené,
c) ohrožené.
(3) Seznam a stupeò ohrožení zvláštì chránìných
druhù rostlin a živoèichù podle odstavcù 1 a 2 stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
(4) Stejnì jako zvláštì chránìný živoèich nebo
zvláštì chránìná rostlina je chránìn i mrtvý jedinec
tohoto druhu, jeho èást nebo výrobek z nìho, u nìhož je
patrné z prùvodního dokumentu, obalu, znaèky, etikety
nebo z jiných okolností, že je vyroben z èástí takového
živoèicha nebo rostliny.

(5)
Ministerstvo
životního
prostøedí
stanoví
provádìcím právním pøedpisem zpùsob hodnocení stavu
zvláštì chránìných druhù a jejich stanoviš• vèetnì
evropsky významných druhù z hlediska jejich ochrany.
§ 49
Základní podmínky ochrany zvláštì chránìných rostlin
(1) Zvláštì chránìné rostliny jsou chránìny ve
všech svých podzemních a nadzemních èástech a všech
vývojových stádiích; chránìn je rovnìž jejich biotop.
Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat,
poškozovat, nièit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též
zakázáno je držet, pìstovat, dopravovat, prodávat,
vymìòovat nebo nabízet za úèelem prodeje nebo výmìny.
(2) Ochrana podle tohoto zákona se na rostliny
nevztahuje, pokud
a) rostou pøirozenì uvnitø jiných kultur a jsou-li
nièeny, poškozovány nebo rušeny v pøirozeném vývoji v
souvislosti s bìžným obhospodaøováním tìchto kultur,
b) jsou pìstovány
zpùsobem,

v

kulturách

získaných

povoleným

c) pocházejí z dovozu a nejsou pøedmìtem ochrany podle
mezinárodních úmluv.
(3) Za bìžné obhospodaøování podle odstavce 2
písm. a) se nepovažují zásahy, pøi kterých mùže dojít
ke zmìnì hydrologických pùdních pomìrù, pùdního povrchu
èi chemických vlastností prostøedí, kromì zásahù pøi
obvyklém hospodaøení v lesích podle platného lesního
hospodáøského plánu.
(4) Ustanovení odstavce 2 písm. a) neplatí pro
druhy kriticky a silnì ohrožené; v tìchto pøípadech je
ke zpùsobu bìžného obhospodaøování nezbytné pøedchozí
stanovisko orgánu ochrany pøírody, který mùže uložit
náhradní ochranné opatøení, napøíklad záchranný pøenos
rostlin.
(5) Bližší podmínky ochrany zvláštì chránìných
rostlin stanoví ministerstvo životního prostøedí obecnì
závazným právním pøedpisem.
§ 50

Základní podmínky ochrany zvláštì chránìných živoèichù
(1) Zvláštì chránìní živoèichové jsou chránìni ve
všech svých vývojových stádiích. Chránìna jsou jimi
užívaná pøirozená i umìlá sídla a jejich biotop.
Vybrané živoèichy, kteøí jsou chránìni i uhynulí,
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným právním pøedpisem.
(2) Je zakázáno škodlivì zasahovat do pøirozeného
vývoje zvláštì chránìných živoèichù, zejména je chytat,
chovat v zajetí, rušit, zraòovat nebo usmrcovat. Není
dovoleno sbírat, nièit, poškozovat èi pøemis•ovat
jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též
zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat,
vymìòovat, nabízet za úèelem prodeje nebo výmìny.
(3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na
pøípady, kdy je zásah do pøirozeného vývoje zvláštì
chránìných živoèichù prokazatelnì nezbytný v dùsledku
bìžného obhospodaøování nemovitostí nebo jiného majetku
nebo z dùvodù hygienických, ochrany veøejného zdraví a
veøejné bezpeènosti anebo leteckého provozu. V tìchto
pøípadech je ke zpùsobu a dobì zásahu nutné pøedchozí
stanovisko orgánu ochrany pøírody, pokud nejde o
naléhavý zásah z hlediska veøejného zdraví a veøejné
bezpeènosti nebo bezpeènosti leteckého provozu. V tomto
stanovisku orgán ochrany pøírody mùže uložit náhradní
ochranné
opatøení,
napøíklad
záchranný
pøenos
živoèichù.
(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silnì
a kriticky ohrožené.
(5) Bližší podmínky ochrany zvláštì chránìných
živoèichù, zejména pokud se jedná o zoologické zahrady,
záchranné chovy, péèi o zranìné živoèichy a oprávnìní k
preparaci uhynulých živoèichù stanoví ministerstvo
životního prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.
(6) Opatøení pøijímaná na základì tohoto zákona
musí brát v úvahu hospodáøské, sociální a kulturní
požadavky, regionální a místní zvláštnosti.
§ 51
Zvláštní ochrana nerostù
(1) Druhy nerostù, které jsou vzácné nebo vìdecky

èi kulturnì hodnotné, lze vyhlásit za zvláštì chránìné.
(2) Zvláštì chránìné nerosty není dovoleno na
místì jejich pøirozeného výskytu poškozovat èi sbírat
bez povolení orgánu ochrany pøírody.
(3)
Seznam
zvláštì
chránìných
nerostù
podle
odstavce
1
a
bližší
ochranné
podmínky
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
§ 52
Záchranné programy zvláštì chránìných druhù
(1) K ochranì zvláštì chránìných druhù rostlin a
živoèichù zajiš•ují všechny orgány ochrany pøírody
záchranné programy s cílem vytvoøit podmínky umožòující
takové posílení populací tìchto druhù, které by vedlo
ke snížení stupnì jejich ohrožení. Záchranné programy
spoèívají v návrhu a uskuteèòování zvláštních režimù
øízeného
vývoje,
jakými
jsou
záchranné
chovy,
introdukce, reintrodukce, záchranné pøenosy a jiné
pøístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle.
(2) Ten, kdo se ujal zvláštì chránìného živoèicha
neschopného v dùsledku zranìní, nemoci nebo jiných
okolností doèasnì nebo trvale pøežít ve volné pøírodì,
je povinen jej bezodkladnì pøedat k ošetøení do
záchranné stanice. Záchranná stanice vede evidenci
pøijatých zvláštì chránìných živoèichù a záznamy o
prùbìhu jejich ošetøení. Termín, místo a zpùsob
vypuštìní vyléèeného zvláštì chránìného živoèicha do
volné pøírody vždy pøedem oznámí záchranná stanice
pøíslušnému orgánu ochrany pøírody.
§ 53
Vývoz
(1) Vývoz zvláštì chránìných nerostù je zakázán.
Povolení k vývozu mùže výjimeènì v pøípadech hodných
zvláštního
zøetele
udìlit
Ministerstvo
životního
prostøedí. Vývoz zvláštì chránìných druhù rostlin a
živoèichù je upraven zvláštním právním pøedpisem. 4a)
(2)
Toto
povolení
zvláštních pøedpisù. 20)

nenahrazuje

souhlas

podle

§ 54
Prokázání pùvodu
(1) Kdo drží, chová, pìstuje, dopravuje, prodává,
vymìòuje, nabízí za úèelem prodeje nebo výmìny nebo
zpracovává
zvláštì
chránìnou
rostlinu,
zvláštì
chránìného
živoèicha
nebo
rostlinu
a
živoèicha
chránìného
podle
mezinárodních
úmluv
nebo
podle
zvláštního právního pøedpisu 4a) o dovozu a vývozu
ohrožených druhù, je povinen na výzvu orgánu ochrany
pøírody prokázat jejich zákonný pùvod (povoleným
dovozem, povoleným odebráním z pøírody nebo sbìrem,
pìstováním v kultuøe nebo povoleným odchovem z jedincù
s
pùvodem
prokázaným
podle
tohoto
ustanovení
a
podobnì). Bez tohoto prokázání pùvodu je zakázáno
zvláštì chránìnou rostlinu nebo živoèicha nebo rostlinu
a živoèicha chránìného podle mezinárodních úmluv nebo
podle zvláštního právního pøedpisu 4a) o dovozu a
vývozu ohrožených druhù držet, chovat, pìstovat,
dopravovat, prodávat, vymìòovat a nabízet za úèelem
prodeje nebo výmìny. U nezamìnitelnì oznaèených nebo
identifikovatelných jedincù pravomocnì odebraných podle
§ 89 nebo podle zvláštního právního pøedpisu 4a) o
dovozu a vývozu ohrožených druhù se za zákonný pùvod
považuje pravomocné rozhodnutí o odebrání.
(2) Kdo drží, nabízí k prodeji èi zpracovává vìc
uvedenou v odstavci 1, nebo s ní jinak nakládá podle
odstavce 1, je povinen na vyžádání orgánù ochrany
pøírody nebo stráže pøírody (§ 81) prokázat svoji
totožnost.
(3) Vypouštìt do volné pøírody zvláštì chránìné
živoèichy narozené a odchované v zajetí a vysévat èi
vysazovat do volné pøírody zvláštì chránìné rostliny
umìle vypìstované 20a) lze pouze se souhlasem orgánu
ochrany pøírody.
(4) Orgánem ochrany pøírody vìcnì a místnì
pøíslušným pro evidenci živoèichù podle § 3 odst. 1
písm. d) je krajský úøad podle místa trvalého pobytu
nebo sídla držitele evidovaného jedince. O vzetí
jedince do evidence bude rozhodováno ve správním
øízení. O vzetí jedince do evidence bude vydáno jeho
držiteli osvìdèení. Toto osvìdèení je veøejnou listinou
prokazující pøi pøípadné kontrole, že se nejedná o
volnì žijícího živoèicha podle § 3 odst. 1 písm. d).

(5) Ten, kdo odchoval v zajetí jedince, který má
být evidován, je povinen ho do 30 dnù nezamìnitelnì
oznaèit. Dále je povinen ve stejné lhùtì písemnì
oznámit poèet odchovaných jedincù a zpùsob jejich
oznaèení pøíslušnému orgánu ochrany pøírody a požádat o
vzetí tìchto jedincù do evidence. Nemá-li orgán ochrany
pøírody dùvodné podezøení z nelegálního pùvodu jedince,
u nìhož je požadováno vzetí do evidence, tuto evidenci
provede a držitel obdrží o vzetí do evidence osvìdèení.

HLAVA DRUHÁ
§ 55
Projednávání zámìrù na vyhlášení
(1) Zámìr na vyhlášení památných stromù projedná
orgán ochrany pøírody s vlastníky tìchto stromù a
orgány
státní
správy
dotèenými
podle
zvláštních
pøedpisù 21) pøimìøenì podle § 40.
(2) Zvláštì chránìné druhy rostlin, živoèichù a
nerostù vyhlašuje orgán ochrany pøírody v dohodì s
ministerstvem zemìdìlství a po projednání s ústøedními
orgány
státní
správy
dotèenými
podle
zvláštních
pøedpisù. 21)
(3) Dotèené orgány státní správy se musí k návrhùm
a zámìrùm pøedloženým dle odstavce 1 vyjádøit do 30 dnù
od jejich pøedložení.
§ 56
Výjimky ze zákazù u památných stromù a zvláštì
chránìných druhù rostlin, živoèichù a nerostù
(1) Výjimky ze zákazù u památných stromù a zvláštì
chránìných druhù rostlin, živoèichù a nerostù podle §
46 odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 mùže v pøípadech,
kdy jiný veøejný zájem výraznì pøevažuje nad zájmem
ochrany pøírody, povolit orgán ochrany pøírody.
(2) Orgán ochrany pøírody v rozhodnutí o výjimce
je oprávnìn stanovit povinnost oznaèení živoèicha
zvláštì chránìného druhu nezamìnitelnou a nesejmutelnou
znaèkou, popøípadì uvede, že identifikaèní oznaèení
není tøeba.
(3) Výjimku ze zákazu u zvláštì chránìných rostlin

a živoèichù lze udìlit jen
a) v zájmu veøejného zdraví nebo veøejné bezpeènosti,
b) v zájmu obrany státu,
c) v zájmu bezpeènosti leteckého provozu nebo provozu
na dopravnì významné vodní cestì, nebo v zájmu stavby
dálnice a rychlostní silnice,
d) v zájmu pøedcházení závažným škodám na úrodì,
domácích zvíøatech èi lesích nebo závažným škodám v
rybáøském nebo vodním hospodáøství,
e) za úèelem ochrany živoèichù, rostlin nebo jejich
stanoviš• nebo ochrany pøírodních stanoviš•,
f) pro úèely výzkumu nebo vzdìlávání,
g) pro úèely opìtovného osídlení urèitého území
populací druhu nebo opìtovného vysazení v pùvodním
areálu druhu nebo pro chov v zajetí pro tyto úèely,
vèetnì umìlého rozmnožování rostlin,
h) z ostatních naléhavých dùvodù s výraznì pøevažujícím
veøejným zájmem vèetnì tìch, které jsou sociální a
ekonomické povahy, jež mají pøíznivé dùsledky pro
životní prostøedí, nebo
i) v zájmu využívání urèitých ptákù pro sokolnické
úèely podle zvláštního právního pøedpisu. 21a)
Výjimku lze udìlit jen tehdy, neexistuje-li jiné
uspokojivé øešení a pokud populace daného druhu bude
udržena v pøíznivém stavu z hlediska ochrany.
(4)
Ministerstvo
životního
prostøedí
mùže
provádìcím právním pøedpisem stanovit výjimku ze zákazu
v pøípadì, že se bude týkat blíže neurèeného okruhu
osob.
(5) Pro obsah rozhodnutí podle odstavce 1 a
provádìcího právního pøedpisu podle odstavce 4 platí
obdobnì § 5b odst. 3 a 4.
§ 57
Souhlas k nìkterým èinnostem týkajícím se zvláštì
chránìných druhù rostlin, živoèichù a nerostù
V
bližších
ochranných
podmínkách
zvláštì
chránìných druhù rostlin èi živoèichù (§ 50 odst. 5) a

nerostù (§ 51 odst. 3) lze vymezit èinnosti a zásahy,
které jsou vázány na pøedchozí souhlas orgánù ochrany
pøírody.

ÈÁST ŠESTÁ
Nìkterá omezení vlastnických práv, finanèní
pøíspìvky pøi ochranì pøírody, pøístup do
krajiny, úèast veøejnosti a právo na
informace v ochranì pøírody
HLAVA PRVNÍ
§ 58
Náhrada za ztížení zemìdìlského nebo lesního
hospodaøení
(1) Ochrana pøírody a krajiny je veøejným zájmem.
Každý je povinen pøi užívání pøírody a krajiny strpìt
omezení vyplývající z tohoto zákona.
(2) Pokud vlastníku zemìdìlské pùdy 21b) nebo
lesního pozemku 21c) nebo rybníka s chovem ryb nebo
vodní drùbeže, 21f) nebo nájemci, který tyto pozemky
oprávnìnì užívá, vznikne nebo trvá v dùsledku omezení
vyplývajícího z èásti tøetí až páté tohoto zákona
vèetnì provádìcích právních pøedpisù nebo rozhodnutí
vydaného na jejich základì újma, má nárok na její
finanèní náhradu. Finanèní náhradu nelze poskytnout
souèasnì vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádajíli o náhradu vèas oba, poskytne se finanèní náhrada
pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na finanèní náhradu
náleží vlastníku zemìdìlské pùdy nebo lesního pozemku
nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drùbeže nebo
nájemci, který tyto pozemky oprávnìnì užívá, též v
pøípadì, že mu vznikne nebo trvá újma v dùsledku
omezení
vyplývajícího
z
rozhodnutí,
závazného
stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona.
(3) Finanèní náhradu podle odstavce 2 poskytne z
prostøedkù státního rozpoètu pøíslušný orgán ochrany
pøírody na základì písemného uplatnìní nároku vlastníka
zemìdìlské pùdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s
chovem ryb nebo vodní drùbeže, nebo nájemce uvedeného v
odstavci 2, jestliže je nárok na finanèní náhradu a
její výše prokázán doklady a podklady potøebnými pro

posouzení nároku. Finanèní náhradu nelze poskytnout
souèasnì vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádajíli o náhradu vèas oba, poskytne se finanèní náhrada
pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na finanèní náhradu
zaniká, pokud uplatnìní nároku nebylo pøíslušnému
orgánu ochrany pøírody doruèeno do 3 mìsícù od skonèení
kalendáøního roku, v nìmž újma vznikla nebo trvala.
(4) Pøíslušným orgánem ochrany pøírody podle
odstavce 3 jsou na území národních parkù a jejich
ochranných pásem správy národních parkù, na území
chránìných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem
správy chránìných krajinných oblastí a na ostatním
území Ministerstvo životního prostøedí pøímo nebo
prostøednictvím jím zøízené organizaèní složky státu.
(5) Pokud je vlastníku uvedenému v odstavci 2 nebo
nájemci uvedenému v odstavci 2 poskytnut finanèní
pøíspìvek za omezení z dùvodù ochrany pøírody podle §
69 nebo náhrada podle zvláštního právního pøedpisu,
21d) náhrada podle odstavce 2 se o takto poskytnutou
èástku snižuje. Finanèní náhradu nelze poskytnout
souèasnì vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádajíli o náhradu vèas oba, poskytne se finanèní náhrada
pouze vlastníkovi pozemku.
(6) Ministerstvo životního prostøedí spoleènì s
Ministerstvem zemìdìlství stanoví provádìcím právním
pøedpisem podmínky poskytování finanèní náhrady, vzor
uplatnìní nároku, jeho náležitosti a zpùsob urèení výše
náhrady v pøípadech, kdy není stanoven zvláštním
právním pøedpisem. 21e) Celková výše náhrady podle
odstavce 2 nesmí pøesáhnout èástku, která je rozdílem
mezi situací pøi uplatnìní omezení podle odstavce 2 a
situací, kdy by tato omezení nebyla uplatnìna. Ve
smlouvì podle § 39 nebo § 45c lze finanèní náhradu
upravit odchylnì; finanèní náhrada však nemùže být
vyšší, než umožòuje provádìcí právní pøedpis.
(7) Náhrada újmy podle odstavce 2 se neposkytne za
omezení vyplývající z opatøení uložených v dùsledku
nesplnìní povinností stanovených tímto zákonem nebo
jeho provádìcími pøedpisy.
§ 59
Zajištìní pozemkù k tvorbì systému ekologické stability
(1)

K

zajištìní

podmínek

pro

vytváøení

systému

ekologické stability se v dohodì s vlastníkem pozemku
uskuteèní opatøení, projekty a plány podle § 4 odst. 1.
(2)
Vyžaduje-li
vytváøení
systému
ekologické
stability zmìnu v užívání pozemku, se kterou jeho
vlastník nesouhlasí, nabídne mu pozemkový úøad 22)
výmìnu jeho pozemku za jiný ve vlastnictví státu v
pøimìøené výmìøe a kvalitì jako je pùvodní pozemek, a
to pokud možno v téže obci, ve které se nachází
pøevážná èást pozemku pùvodního.
(3) Na pozemky nezbytné k uskuteènìní opatøení,
projektù a plánù tvorby systému ekologické stability
podle § 4 odst. 1 se nevztahují ustanovení o ochranì
zemìdìlského pùdního fondu. 23)
§ 60
Vyvlastnìní a obligatorní pøevod pøíslušnosti
hospodaøit s majetkem
(1) Vyvlastnit nemovitost èi práva k ní za úèelem
ochrany pøírody a krajiny lze v pøípadech stanovených
zvláštním pøedpisem. 24)
(2)
Pøi
vyvlastòování
podle
odstavce
1
se
postupuje podle zvláštních pøedpisù o vyvlastnìní, 25)
a to na návrh orgánu ochrany pøírody.
(3)
Pøíslušnost
hospodaøit
s
majetkem
k
nemovitosti ve státním vlastnictví mùže pøevést orgán
ochrany pøírody z dùvodù a v rozsahu uvedeném v
odstavci 1 na sebe Pøevod pøíslušnosti hospodaøit s
majetkem
je
bezúplatný;
úplatnì
lze
pøíslušnost
hospodaøit s majetkem pøevést pouze v pøípadech, kdy
pøevádìjící nabyl nemovitost úplatnì.
(4) Podrobnosti postupu pøi pøevodech pøíslušnosti
hospodaøit
s
majetkem
podle
odstavce
3
upraví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
§ 61
Pøedkupní právo státu a financování výkupu pozemkù
(1) Vlastníci nezastavìných pozemkù ležících mimo
sídelní útvary na území národních parkù, národních
pøírodních rezervací, národních pøírodních památek a

vlastníci pozemkù souvisejících s jeskynìmi jsou
povinni v pøípadì jejich zamýšleného prodeje pøednostnì
nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany pøírody.
Pokud orgán ochrany pøírody neprojeví o tyto pozemky do
60 dnù od obdržení nabídky pozemku písemnì závazný
zájem, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskuteènit.
(2) K zajištìní výkupu pozemkù zvláštì chránìných
území èi významných krajinných prvkù do vlastnictví
státu lze poskytnout pøíspìvek ze Státního fondu
životního prostøedí Èeské republiky. 7)
(3) Jeskynì nejsou
pøedmìtem vlastnictví.

souèástí

pozemku

a

nejsou

§ 61a
Organizaèní složka státu mùže pøenechat pozemek
sloužící k zajištìní cílù ochrany pøírody a krajiny do
dlouhodobého užívání právnické osobì, která se nezabývá
podnikáním a jejímž hlavním posláním je ochrana pøírody
a krajiny. Lesní pozemky 21c) mùže takto pøenechat
pouze po dohodì s Ministerstvem zemìdìlství, nejde-li o
pozemky na území národních parkù nebo jejich ochranných
pásem, kde je mùže pøenechat pouze po dohodì s
Ministerstvem
životního
prostøedí.
Ustanovení
zvláštního
právního
pøedpisu
21c)
o
vydávání
pøedbìžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví
státu
tím
nejsou
dotèena.
Ustanovení
zvláštního
právního pøedpisu 25a) omezující dobu užívání se na
tyto pøípady nepoužije.
§ 62
Vstup na pozemky
(1) Pracovníci všech orgánù ochrany pøírody, kteøí
se pøi výkonu své pracovní èinnosti prokáží služebním
prùkazem, mají právo vstupovat v nezbytných pøípadech
na cizí pozemky pøi plnìní úkolù vyplývajících z tohoto
zákona a dalších pøedpisù na úseku ochrany pøírody a
krajiny.
Mohou
pøitom
provádìt
potøebná
mìøení,
sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné
ke zjištìní stavu pøírodního prostøedí. Pøi výkonu této
èinnosti jsou pracovníci orgánu ochrany pøírody povinni
co nejvíce šetøit vstupem dotèené pozemky, jakož i
všechna práva vlastníka.
(2) Za škody zpùsobené pracovníky orgánù ochrany

pøírody pøi výkonu jejich èinnosti podle odstavce 1
odpovídá stát. Této odpovìdnosti se nemùže zprostit.
(3)
Vstup
do
prostorù
a
objektù
ozbrojenými
silami
a
ozbrojenými
sbory
zvláštními pøedpisy. 26)

užívaných
se
øídí

§ 63
Pøístup do krajiny
(1) Veøejnì pøístupné úèelové komunikace, 27)
stezky a pìšiny mimo zastavìné území není dovoleno
zøizovat nebo rušit bez souhlasu pøíslušného orgánu
ochrany
pøírody.
Obce
vedou
pøehled
o
veøejnì
pøístupných úèelových komunikacích, stezkách a pìšinách
v obvodu své územní pùsobnosti.
(2) Každý má právo na volný prùchod pøes pozemky
ve vlastnictví èi nájmu státu, obce nebo jiné právnické
osoby, pokud tím nezpùsobí škodu na majetku èi zdraví
jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti
28) èi sousedských práv. 29) Je pøitom povinen
respektovat jiné oprávnìné zájmy vlastníka èi nájemce
pozemku a obecnì závazné právní pøedpisy. 30)
(3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na
zastavìné èi stavební pozemky, dvory, zahrady, sady,
vinice, chmelnice a pozemky urèené k faremním chovùm
zvíøat. Orná pùda, louky a pastviny jsou z oprávnìní
vylouèeny v dobì, kdy mùže dojít k poškození porostù èi
pùdy nebo pøi pastvì dobytka. Zvláštní pøedpisy nebo
tento zákon mohou oprávnìní podle odstavce 2 omezit
nebo upravit odchylnì. 31)
(4) Pøi oplocování èi ohrazování pozemkù, které
nejsou vylouèeny z práva volného prùchodu podle
odstavce
3,
musí
vlastník
èi
nájemce
zajistit
technickými nebo jinými opatøeními možnost jejich
volného prùchodu na vhodném místì pozemku.
§ 64
Omezení vstupu z dùvodu ochrany pøírody
Hrozí-li poškozování území v národních parcích,
národních pøírodních rezervacích, národních pøírodních
památkách a v první zónì chránìných krajinných oblastí
nebo
poškozování
jeskynì,
zejména
nadmìrnou

návštìvností, mùže orgán ochrany pøírody po projednání
s
dotèenými
obcemi
omezit
nebo
zakázat
pøístup
veøejnosti do tìchto území nebo jejich èástí. Zákaz èi
omezení vstupu musí být øádnì vyznaèeny na všech
pøístupových cestách a vhodným zpùsobem i na jiných
místech v terénu.
§ 65
Dotèení zájmù ochrany pøírody
Orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle
zvláštních pøedpisù, 32) jimiž mohou být dotèeny zájmy
chránìné tímto zákonem, tak èiní jen po dohodì s
orgánem ochrany pøírody, není-li v zákonì pøedepsán
jiný postup.
§ 66
Omezení a zákaz èinnosti
Orgán
ochrany
pøírody
je
oprávnìn
stanovit
fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon
èinnosti, která by mohla zpùsobit nedovolenou zmìnu
obecnì nebo zvláštì chránìných èástí pøírody, popøípadì
takovou èinnost zakázat.

HLAVA DRUHÁ
§ 67
Povinnosti investorù
(1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání
krajiny zamýšlí uskuteènit závažné zásahy, které by se
mohly dotknout zájmù chránìných podle èásti druhé,
tøetí a ètvrté tohoto zákona (dále jen "investor"), je
povinen pøedem zajistit na svùj náklad provedení
pøírodovìdného prùzkumu dotèených pozemkù a písemné
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a
živoèichy (dále jen "biologické hodnocení"), pokud o
jeho
nezbytnosti
rozhodne
orgán
ochrany
pøírody
pøíslušný k povolení zamýšleného zásahu. Fyzickou èi
právnickou osobu, která biologické hodnocení provede,
schválí na návrh investora nebo úèastníka v pøíslušném
øízení orgán ochrany pøírody s ohledem na její
kvalifikaèní, technické a jiné pøedpoklady. Podrobnosti
biologického hodnocení upraví ministerstvo životního
prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.

(2)
Provedení
biologického
hodnocení
podle
odstavce 1 se neuloží, pokud je souèástí jiného
ekologického hodnocení podle obecnì závazných právních
pøedpisù na ochranu životního prostøedí 33) a splòuje
zároveò požadavky na biologické hodnocení.
(3) Pøírodovìdný prùzkum a biologické hodnocení
podle odstavcù 1 a 2 se využívá jako podklad pro
rozhodování orgánu ochrany pøírody.
(4) Vyplyne-li z tohoto zákona nebo z jiných
právních
pøedpisù
nebo
z
výsledku
biologického
hodnocení podle odstavce 1 èi 2 potøeba zajištìní
pøimìøených náhradních opatøení k ochranì pøírody
(napøíklad vybudování technických zábran, pøemístìní
živoèichù a rostlin), je investor povinen tato opatøení
realizovat na svùj náklad. O rozsahu a nezbytnosti
tìchto opatøení rozhodne orgán ochrany pøírody.
§ 68
Opatøení ke zlepšování pøírodního prostøedí
(1) Vlastníci a nájemci pozemkù zlepšují podle
svých možností stav dochovaného pøírodního a krajinného
prostøedí za úèelem zachování druhového bohatství
pøírody a udržení systému ekologické stability.
(2) K provádìní péèe o pozemky z dùvodù ochrany
pøírody mohou uzavírat orgány ochrany pøírody èi obce s
vlastníky èi nájemci pozemkù písemné dohody. Písemnou
dohodou lze upravit rovnìž zpùsob hospodaøení ve
zvláštì chránìných územích a ptaèích oblastech.
(3) Orgány ochrany pøírody jsou oprávnìny provádìt
samy èi prostøednictvím jiného zásahy ke zlepšení
pøírodního a krajinného prostøedí podle odstavce 1,
neuèiní-li tak k výzvì orgánu ochrany pøírody vlastník
èi nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu
zvláštì
chránìných
èástí
pøírody
a
významných
krajinných prvkù.
(4) Vlastníci a nájemci dotèených pozemkù jsou
povinni strpìt provádìní zásahù podle odstavce 3 a
umožnit osobám, které je zajiš•ují, vstup na pozemky.
Orgán ochrany pøírody je povinen pøedem vyrozumìt
vlastníky èi nájemce o rozsahu a dobì zásahu. Za
pøípadné škody vzniklé vlastníkùm èi nájemcùm pozemkù v

souvislosti s tìmito zásahy odpovídá orgán
pøírody, který zásahy naøídil. Tím není
odpovìdnost osob provádìjících tyto zásahy.

ochrany
dotèena

§ 69
Finanèní pøíspìvek
(1) K uskuteènìní zámìrù uvedených v § 68 odst. 2
lze poskytnout finanèní pøíspìvek vlastníkùm nebo
nájemcùm dotèených pozemkù za pøedpokladu, že se tito
zdrží urèité èinnosti nebo provedou dohodnuté práce v
zájmu zlepšení pøírodního prostøedí.
(2) Finanèní pøíspìvek lze též poskytnout osobì,
která provede náhradní ochranné opatøení podle § 49 èi
50.
(3) Pøíspìvek podle odstavce 1 mùže poskytnout na
základì písemné dohody orgán ochrany pøírody nebo obec.
Bližší podrobnosti o podmínkách poskytování pøíspìvku i
náležitosti
dohody
o
jeho
poskytování
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
(4) Pøíspìvek podle odstavce 1 lze poskytovat i ze
Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky. 7)

HLAVA TØETÍ
§ 70
Úèast obèanù
(1) Ochrana pøírody podle tohoto zákona se
uskuteèòuje za pøímé úèasti obèanù, prostøednictvím
jejich obèanských sdružení34) a dobrovolných sborù èi
aktivù.
(2)
Obèanské
sdružení
nebo
jeho
organizaèní
jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je
ochrana
pøírody
a
krajiny
(dále
jen
"obèanské
sdružení") je oprávnìno, pokud má právní subjektivitu,
požadovat u pøíslušných orgánù státní správy, aby bylo
pøedem informováno o všech zamýšlených zásazích a
zahajovaných správních øízeních, pøi nichž mohou být
dotèeny zájmy ochrany pøírody a krajiny chránìné podle
tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne
jejího podání, lze ji podávat opakovanì. Musí být vìcnì

a místnì specifikována.
(3) Obèanské sdružení je oprávnìno za podmínek a v
pøípadech podle odstavce 2 úèastnit se správního
øízení, pokud oznámí svou úèast písemnì do osmi dnù ode
dne, kdy mu bylo pøíslušným správním orgánem zahájení
øízení oznámeno; v tomto pøípadì má postavení úèastníka
øízení. 35) Dnem sdìlení informace o zahájení øízení se
rozumí den doruèení jejího písemného vyhotovení nebo
první den jejího zveøejnìní na úøední desce správního
orgánu a souèasnì zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.
§ 71
Úèast obcí
(1) Obce se prostøednictvím svých orgánù
do ochrany pøírody a krajiny ve svých
obvodech. Vyjadøují se zejména k vyhlašování
zvláštì chránìných území, památných stromù
ochranných pásem.

zapojují
územních
a rušení
a jejich

(2) Orgány státní ochrany pøírody jsou povinny
spolupracovat s obcemi, pøedkládat jim požadované
podklady a informace, poskytovat potøebná vysvìtlení k
zásahùm do pøírody i zpùsobùm její ochrany, zejména
pokud takové zásahy mohou nepøíznivì ovlivnit prostøedí
v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel.
(3) Obce jsou ve svém územním obvodu úèastníkem
øízení podle
tohoto zákona, pokud v
téže vìci
nerozhodují jako orgány ochrany pøírody.
§ 72
Právo na informace v ochranì pøírody a krajiny
Orgány, které vykonávají státní správu v ochranì
pøírody podle tohoto zákona a provádìcích pøedpisù,
jsou povinny v rozsahu své pùsobnosti vést pøehled
informací, který obsahuje zejména
a) normativní správní akty v ochranì pøírody,
b) návrhy na zahájení správního øízení,
c) vydaná rozhodnutí vèetnì rozhodnutí v odvolacím nebo
pøezkumném øízení,
d)

všechny

písemné

a

jiné

podklady

pro

vydaná

rozhodnutí,
zejména
zápisy,
protokoly,
výpovìdi, písemné dùkazy, odborné posudky,

svìdecké

e) návrhy na vyhlášení èásti pøírody za zvláštì
chránìnou a vyjádøení vlastníkù èi nájemcù pozemkù k
tomuto zámìru (§ 40 a 55),
f) jiné dùležité informace, které se vztahují k výkonu
a øízení ochrany pøírody známé pøíslušnému orgánu,
zejména údaje o stavu a vývoji pøírodního prostøedí.
§ 73
Vìda a výzkum
(1) Pøi ochranì pøírody a krajiny, zejména pøi
vyhlašování a ochranì zvláštì chránìných èástí pøírody,
popøípadì pøi upuštìní od jejich ochrany, v pøípravì
plánu
péèe
o
vybraná
zvláštì
chránìná
území
spolupracují
orgány
ochrany
pøírody
s
odbornì
kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami.
(2) Odborné expertízy v ochranì pøírody a krajiny
a výzkum zvláštì chránìných èástí pøírody, vyžadující
zásahy do jejich ochranných podmínek, mohou orgány
ochrany pøírody zadat nebo povolit jen tìm fyzickým èi
právnickým
osobám,
které
mají
pro
tuto
èinnost
kvalifikaèní pøedpoklady.
§ 74
Spolupráce pøi ochranì pøírody
(1) Orgány ochrany pøírody se aktivnì podílejí na
mezinárodní spolupráci v ochranì pøírody, zajiš•ují
závazky vyplývající z mezinárodních úmluv, programù a
projektù pøijatých k ochranì pøírody. K zajištìní úkolù
vyplývajících z mezinárodních závazkù mùže v mezích své
pùsobnosti
ministerstvo
životního
prostøedí
vydat
obecnì závazný právní pøedpis.
(2) Zvláštní péèi vìnují orgány ochrany pøírody
vyhlašování a ochranì území hranièících se zvláštì
chránìnými
územími
Slovenské
republiky
a
státù
sousedících s Èeskou republikou, jakož i ochranì
živoèichù pohybujících se volnì pøes státní hranice a
pøírodních
zdrojù
pøesahujících
hranice
Èeské
republiky.

ÈÁST SEDMÁ
Orgány a státní správa v ochranì pøírody
HLAVA PRVNÍ
§ 75
Orgány ochrany pøírody
(1) Orgány ochrany pøírody jsou
a) obecní úøady,
b) povìøené obecní úøady,
c) obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností,
d) krajské úøady,
e) správy
oblastí,

národních

parkù

a

chránìných

krajinných

f) Èeská inspekce životního prostøedí, 37)
g) ministerstvo životního prostøedí,
h) újezdní úøady, Ministerstvo obrany.
(2) Orgány ochrany pøírody vykonávají státní
správu na úseku ochrany pøírody a krajiny podle tohoto
zákona.
§ 76
nadpis vypuštìn
(1) Obecní úøady
a) povolují s výjimkou území národních parkù kácení
døevin a jsou oprávnìny k pozastavení, omezení nebo
zákazu kácení døevin podle § 8, ukládají náhradní
výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parkù a
vedou pøehled pozemkù vhodných k náhradní výsadbì podle
§ 9 odst. 2,
b) vedou pøehled o veøejnì pøístupných úèelových
komunikacích, stezkách a pìšinách ve svém správním
obvodu podle § 63 odst. 1.

(2) Povìøené obecní úøady 38)
a)
vydávají
závazná
stanoviska
k
registrovaných krajinných prvkù (§ 4
registrují významné krajinné prvky,

zásahùm
do
odst. 2) a

b) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma,
zajiš•ují jejich ochranu, popøípadì ruší jejich ochranu
(§ 46),
c) podílejí se na vytváøení ústøedního seznamu ochrany
pøírody pro svùj správní obvod (§ 42 a 47),
d) vydávají souhlas ke zøizování nebo rušení cest (§ 63
odst. 1).
(3) Pùsobnost povìøených obecních úøadù podle
odstavce 2 se nevztahuje na území národních parkù,
chránìných krajinných oblastí, národních pøírodních
rezervací, pøírodních rezervací, národních pøírodních
památek, pøírodních památek a jejich ochranných pásem.
(4) Magistráty statutárních mìst 38) vykonávají
státní správu v ochranì pøírody v rozsahu svìøeném
obecním úøadùm, povìøeným obecním úøadùm a obecním
úøadùm obcí s rozšíøenou pùsobností (§ 76 a 77).
(5) Na území hlavního mìsta Prahy 39) vykonávají
úøady mìstských èástí 39a) státní správu v ochranì
pøírody a krajiny
a) v rozsahu svìøeném obecnímu úøadu,
b) ve vìci vydávání souhlasu ke zøizování nebo rušení
úèelových komunikací, stezek a pìšin podle § 63 odst.
1,
c) ve vìci rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení
do pùvodního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládání
povinností provést pøimìøená náhradní opatøení podle §
86 odst. 2,
d) ve vìci ukládání pokut podle § 87 a 88,
e) v dalších vìcech, které jsou jim svìøeny Statutem
hlavního mìsta Prahy. 39)
§ 77
nadpis vypuštìn

(1) Obce s rozšíøenou pùsobností mohou vydávat pro
svùj správní obvod, nejde-li o národní park, chránìnou
krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo, naøízení
podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé
èinnosti.
(2) Obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností ve
svém správním obvodu, nejde-li o národní park nebo
chránìnou krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo,
a)
vymezují
a
hodnotí
stability (§ 4 odst. 1),

místní

systém

ekologické

b) vedou výpisy z ústøedního seznamu ochrany pøírody (§
42 a 47) ve svém správním obvodu,
c) mohou vyzvat k prokázání povoleného zpùsobu nabytí
zvláštì
chránìné
rostliny,
zvláštì
chránìného
živoèicha, ptáka nebo rostliny a živoèicha chránìného
podle mezinárodních úmluv (§ 54 odst. 1) a vyzvat k
prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),
d) ukládají opatøení podle § 66,
e) vykonávají státní dozor v ochranì pøírody a krajiny
(§ 85),
f) rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do
pùvodního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládají
povinnosti provést pøimìøená náhradní opatøení podle §
86 odst. 2,
g) ukládají pokuty za pøestupky podle § 87 vyjma § 87
odst. 1 písm. g) a § 87 odst. 3 písm. i), pokud se
jedná o jedince druhù chránìných podle zvláštního
právního pøedpisu, 4a)
h) ukládají pokuty za protiprávní jednání podle § 88
vyjma § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k),
pokud se jedná o jedince druhù chránìných podle
zvláštního právního pøedpisu, 4a)
i) odebírají nedovolenì držené jedince podle § 89,
vyjma
jedincù
druhù
chránìných
podle
zvláštního
právního pøedpisu, 4a)
j) uplatòují stanoviska k územním plánùm, regulaèním
plánùm a k návrhùm vymezení zastavìného území z
hlediska zájmù chránìných tímto zákonem.

(3) Obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností dále
ve svém správním obvodu vykonávají státní správu v
ochranì pøírody a krajiny, není-li pøíslušný jiný orgán
ochrany pøírody (§ 76, 77a, 79, 80) a nejde-li o území
národního parku, chránìné krajinné oblasti nebo jejich
ochranného pásma.
§ 77a
(1)
Kraje
zpracovávají
ve
spolupráci
s
ministerstvem prognózy, koncepce a strategie ochrany
pøírody ve své územní pùsobnosti, nejde-li o národní
park nebo chránìnou krajinnou oblast, národní pøírodní
rezervaci,
národní
pøírodní
památku
nebo
jejich
ochranné pásmo.
(2) Kraje mohou vydávat pro svùj správní obvod,
nejde-li o národní park, chránìnou krajinnou oblast
nebo
jejich
ochranné
pásmo,
naøízení
o
zøízení
pøírodního parku vèetnì omezení využití jeho území (§
12 odst. 3) a naøízení o zøízení pøírodní rezervace (§
33) a o zøízení pøírodní památky (§ 36) vèetnì
stanovení
jejich
bližších
ochranných
podmínek
a
zajiš•ují péèi o tato území. Dále mohou na uvedeném
území vydat naøízení podle § 64, není-li k tomu
pøíslušné Ministerstvo životního prostøedí.
(3) Krajské úøady ve svém správním obvodu, nejdeli o území národního parku nebo chránìné krajinné
oblasti nebo jejich ochranného pásma,
a) vymezují a hodnotí regionální
stability (§ 4 odst. 1),

systém

ekologické

b) vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních
hospodáøských plánù a lesních hospodáøských osnov (§ 4
odst. 3),
c) udìlují výjimky ze zákazù stanovených pro jeskynì (§
10 odst. 2) a vydávají povolení k èinnostem v jeskyních
(§ 10 odst. 3),
d) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti
rybáøství v pøírodních rezervacích (§ 34 odst. 2),
e) udìlují výjimky (§ 43)
rezervacích (§ 34 odst. 1),

ze

zákazù

v

a

pøírodních

f) vydávají souhlasy k èinnostem stanoveným v bližších
ochranných podmínkách pøírodních rezervací a pøírodních
památek (§ 44 odst. 2),
g) vydávají pøedchozí souhlasy k èinnostem podle § 37
odst. 2 na území ochranných pásem pøírodních rezervací
a pøírodních památek,
h) schvalují plány péèe o pøírodní rezervace a pøírodní
památky (§ 38 odst. 2),
i) sjednávají smlouvy o zøízení pøírodních rezervací a
pøírodních památek vèetnì jejich ochranných pásem (§
39),
j) vydávají pøedchozí stanovisko a mohou
náhradní ochranné opatøení podle § 50 odst. 3,
k) zajiš•ují záchranné programy ohrožených
chránìných druhù rostlin a živoèichù (§ 52),

uložit
zvláštì

l) povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených
zvláštì chránìných druhù rostlin a živoèichù (§ 56),
m) mohou vyzvat k prokázání povoleného zpùsobu nabytí
zvláštì
chránìné
rostliny,
zvláštì
chránìného
živoèicha, ptáka nebo rostliny a živoèicha chránìného
podle mezinárodních úmluv vèetnì druhù rostlin a
živoèichù chránìných zvláštním právním pøedpisem 4a) (§
54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst.
2),
n) vedou výpisy z ústøedního seznamu ochrany pøírody
pro svùj správní obvod (§ 42 a 47),
o) podávají návrhy na vyvlastnìní (§ 60 odst. 2),
p) ukládají opatøení podle § 66,
q) ukládají pokuty podle § 87 odst. 1 písm. g), § 87
odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2
písm. k), pokud se jedná o jedince druhù chránìných
podle zvláštního právního pøedpisu, 4a)
r) odebírají podle § 89 nedovolenì držené jedince druhù
chránìných podle zvláštního právního pøedpisu ,4a)
s) vykonávají státní dozor v ochranì pøírody a krajiny
(§ 85),

t) spolupracují s ostatními správními úøady a orgány na
zajiš•ování ekologické výchovy a vzdìlání,
u) jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným
obecním úøadem, povìøeným obecním úøadem nebo obecním
úøadem obce s rozšíøenou pùsobností,
v) vydávají souhlas podle § 45e odst. 2 v ptaèích
oblastech a zajiš•ují péèi o nì, pokud k tomu není
pøíslušná správa národního parku nebo správa chránìné
krajinné oblasti,
w) vydávají stanoviska podle § 45i odst. 1 a ukládají
kompenzaèní opatøení podle § 45i odst. 11,
x) pøijímají oznámení o vypuštìní vyléèených zvláštì
chránìných živoèichù ze záchranné stanice (§ 52 odst.
2),
y) vydávají osvìdèení podle § 54 odst. 4 a souhlas
podle § 54 odst. 3 pro zvláštì chránìné ohrožené
živoèichy,
z) uplatòují stanovisko k zásadám územního rozvoje z
hlediska zájmù chránìných tímto zákonem.
(4) Zahájí-li øízení v téže vìci (§ 66) tentýž den
obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností a krajský
úøad, provede øízení obecní úøad obce s rozšíøenou
pùsobností. Krajský úøad v takovémto pøípadì øízení
zastaví.
§ 78
Pùsobnost správ národních parkù a chránìných krajinných
oblastí
(1)
Na
území
národních
parkù,
chránìných
krajinných oblastí a jejich ochranných pásem vykonávají
státní správu v ochranì pøírody a krajiny správy
národních parkù a chránìných krajinných oblastí (dále
jen "správa"), není-li podle tohoto zákona pøíslušný
obecní úøad, ministerstvo životního prostøedí nebo
Èeská inspekce životního prostøedí. Pøehled správ na
území Èeské republiky a jejich sídla jsou uvedeny v
pøíloze tohoto zákona. Správa národního parku Šumava
vykonává též pùsobnost Správy chránìné krajinné oblasti
Šumava.

(2) Správy vedou výpisy z ústøedního seznamu
ochrany pøírody (§ 42 a 47) v obvodu své územní
pùsobnosti. Mohou si vyhradit pùsobnost obce ve vìcech
podle § 76 odst. 1 písm. a), jsou-li pro to závažné
dùvody; projednávají a ukládají pokuty podle tohoto
zákona za pøestupky a protiprávní jednání na území
národních parkù a chránìných krajinných oblastí. Jsou
oprávnìny k vydání vyhlášky o zøízení pøírodních
rezervací (§ 33) a pøírodních památek (§ 36). Správy
pøezkoumávají rozhodnutí orgánù obcí vydaná ve správním
øízení na úseku ochrany pøírody a krajiny. Správy jsou
dále oprávnìny rozhodovat podle § 66, 86 a 89 a jsou
oprávnìny vyžadovat prokázání pùvodu a totožnosti podle
§ 54. Dále udìlují výjimky ze zákazù stanovených pro
jeskynì (§ 10 odst. 2), vydávají povolení k èinnostem v
jeskyních (§ 10 odst. 3), vydávají stanoviska podle §
45i odst. 1 a ukládají kompenzaèní opatøení podle § 45i
odst. 11. Správy národních parkù ve své územní
pùsobnosti a správy chránìných krajinných oblastí na
ostatním území Èeské republiky vydávají souhlas podle §
45e odst. 2 v ptaèích oblastech, na jejichž území se
nachází národní park, chránìná krajinná oblast, národní
pøírodní rezervace nebo národní pøírodní památka, a
zajiš•ují péèi o nì a udìlují výjimky z ochranných
podmínek zvláštì chránìných kriticky a silnì ohrožených
druhù rostlin a živoèichù, vydávají osvìdèení podle 54
odst. 4 a souhlas podle § 54 odst. 3 pro zvláštì
chránìné kriticky a silnì ohrožené živoèichy.
(3) Správy jsou oprávnìny k vydání naøízení pro
obvod své pùsobnosti, a to podle § 5 odst. 1, § 19, §
33 odst. 1, § 36 odst. 1 a § 45 odst. 1, a dále podle §
64, není-li k tomu pøíslušné Ministerstvo životního
prostøedí. Návrh naøízení projedná správa s dotèenými
obcemi. Naøízení musí být vyhlášeno vyvìšením na úøední
desce správy po dobu 15 dnù, což je podmínkou jeho
platnosti. Za den vyhlášení se považuje první den
vyvìšení naøízení na úøední desce. Kromì toho mùže
správa uveøejnit naøízení zpùsobem v místì obvyklým.
(4) Naøízení správy nabývá úèinnosti patnáctým
dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v nìm
není stanoven pozdìjší poèátek úèinnosti. V pøípadì,
kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, mùže naøízení
správy nabýt platnosti a úèinnosti již dnem vyhlášení.
(5) Naøízení musí být
povìøených obecních úøadech

každému pøístupné na
a obecních úøadech v

obcích, jejichž územního obvodu se týká. Naøízení zašle
správa neprodlenì Ministerstvu životního prostøedí.
(6) Odporuje-li naøízení správy nebo jeho èást
zákonu nebo jinému právnímu pøedpisu vydanému k
provedení zákona, Ministerstvo životního prostøedí je
nebo jeho èást zruší. Zrušení je platné dnem doruèení
jeho písemného vyhotovení správì a úèinné po uplynutí
15 dnù po jeho uveøejnìní na úøední desce.
(7) Správy plní zároveò úkoly odborných organizací
ochrany pøírody ve svých územních obvodech. Pøitom
zejména provádìjí potøebné inventarizaèní pøírodovìdné
prùzkumy, dokumentaci a šetøení v ochranì pøírody,
spolupracují s výzkumnými a vìdeckými pracovišti,
zajiš•ují strážní, informaèní a kulturnì výchovnou
èinnost. Správy dále zajiš•ují péèi o zvláštì chránìná
území ve své územní pùsobnosti.
(8) Správy národních parkù dále vykonávají na
území
národních
parkù
pùsobnost
svìøenou
podle
zvláštních pøedpisù krajským úøadùm, obecním úøadùm
obcí s rozšíøenou pùsobností, obcím a povìøeným obecním
úøadùm na úseku rybáøství a ochrany zemìdìlského
pùdního fondu. 40)
(9) Správy
národní park,
národního parku
24 odst. 3),
národních parkù

národních parkù navrhují plán péèe o
vydávají vyhlášku o návštìvním øádu
(§ 19) a poplatcích v národním parku (§
povolují výzkumnou èinnost na území
(§ 73) a zøizují radu (§ 20).
§ 78a

Pùsobnost orgánù ochrany pøírody na území vojenských
újezdù
(1) Na území vojenských újezdù 26) vykonávají
státní správu v ochranì pøírody a krajiny újezdní úøady
26) v rozsahu pùsobnosti obecních úøadù (§ 76), obcí s
rozšíøenou pùsobností (§ 77), krajù (§ 77a) a správy (§
78), není-li k ní pøíslušné Ministerstvo obrany.
(2) Ministerstvo obrany na území vojenských újezdù
a) zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostøedí prognózy, koncepce a strategie ochrany
pøírody,
b)

vymezuje

a

hodnotí

regionální

systém

ekologické

stability (§ 4 odst. 1),
c) rozhoduje o omezení výkonu práva myslivosti
rybáøství v pøírodních rezervacích (§ 34 odst. 2),

a

d) vydává provádìcí právní pøedpisy, kterými se zøizují
pøírodní rezervace (§ 33) a pøírodní památky (§ 36) a
jejich ochranná pásma a stanoví jejich bližší ochranné
podmínky (§ 33 a 36),
e) schvaluje plány péèe o pøírodní rezervace a pøírodní
památky (§ 38),
f) udìluje výjimky (§ 43) ze zákazù
rezervacích a pøírodních památkách,

v

pøírodních

g) podává návrhy na vyvlastnìní (§ 60 odst. 2),
h) podílí se na vytváøení ústøedního seznamu pro svùj
územní obvod (§ 42),
i)
spolupracuje
s
ostatními
správními
zajiš•ování ekologické výchovy a vzdìlávání,

úøady

na

j) vykonává státní dozor v oblasti ochrany pøírody a
krajiny,
k) je dotèeným orgánem státní správy pøi projednávání
územního plánu velkého územního celku.
§ 79
Pùsobnost ministerstva životního prostøedí
(1) Ministerstvo životního prostøedí je ústøedním
orgánem
státní
správy
ochrany
pøírody
v
Èeské
republice.
(2) Ministerstvo životního prostøedí
a) zpracovává ve spolupráci s kraji v samostatné
pùsobnosti prognózy a koncepce strategie ochrany
pøírody v Èeské republice,
b) koordinuje státní vìdeckovýzkumnou èinnost v oboru
ochrany pøírody a krajiny,
c)
spolupracuje
s
ministerstvem
školství
Èeské
republiky
v
zajiš•ování
ekologické
výchovy
a
vzdìlávání,

d) zabezpeèuje mezinárodní spolupráci Èeské republiky v
oboru ochrany pøírody a krajiny,
e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními
pøedpisy Evropských spoleèenství v oblasti ochrany
volnì žijících živoèichù a planì rostoucích rostlin a
jejich stanoviš•.
(3) Ministerstvo životního prostøedí dále
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému
ekologické stability,
b) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice
a jeho zmìnì nebo zrušení, vede pøehled záchranných
stanic a zveøejòuje jej zpùsobem umožòujícím dálkový
pøístup (§ 5 odst. 7 až 10),
c) vydává provádìcí právní pøedpisy, kterými se
vyhlašují národní pøírodní rezervace (§ 28) a národní
pøírodní památky (§ 35), zvláštì chránìné druhy rostlin
a živoèichù (§ 48) a nerostù (§ 51) a jimiž se stanoví
bližší podmínky jejich ochrany, a dále vydává provádìcí
právní pøedpisy podle § 64 pro národní pøírodní
rezervace a národní pøírodní památky,
d) vymezuje zóny ochrany pøírody národních parkù (§
17), chránìných krajinných oblastí (§ 27),
e) schvaluje plán péèe o národní park, národní pøírodní
rezervaci a národní pøírodní památku (§ 38) a plán péèe
chránìné krajinné oblasti (§ 27),
f) zajiš•uje
ohrožených
a
živoèichù,

záchranné programy
silnì
ohrožených

(§ 52) kriticky
druhù
rostlin
a

g) udìluje výjimky z ochranných podmínek nerostù (§
56),
h) udìluje souhlasy k èinnostem v národních pøírodních
rezervacích a v národních pøírodních památkách (§ 29,
30, 31, § 37 odst. 2 a § 44 odst. 2) a výjimky z
ochranných podmínek v tìchto územích (§ 43), pokud je
nepøenese na správu,
i) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným
orgánem kraje v pøenesené pùsobnosti èi správou,

j) vykonává funkci ústøedního orgánu státní správy ve
vìcech lesního hospodáøství národních parkù a schvaluje
lesní hospodáøské plány pro lesy v národních parcích a
jejich ochranných pásmech,
k) vydává povolení k vývozu paleontologických nálezù (§
11 odst. 3), k vývozu zvláštì chránìných nerostù (§
53), k výzkumu v národních pøírodních rezervacích,
národních pøírodních památkách a kriticky èi silnì
ohrožených druhù rostlin a živoèichù (§ 73),
l) vydává souhlas k vývozu èi dovozu rostlin a
živoèichù chránìných mezinárodními úmluvami (§ 5 odst.
6),
m) vykonává pùsobnost orgánu ochrany pøírody na
pozemcích urèených pro úèely obrany státu, 41) není-li
zákonem stanoveno jinak (§ 78a a 91),
n) oznamuje zámìr vyhlášení národního parku, chránìné
krajinné oblasti a národní pøírodní rezervace (§ 40
odst. 1),
o) vydává pøedchozí stanovisko
obhospodaøování (§ 49 odst. 4),

ke

zpùsobu

bìžného

p) vydává souhlas k zásahùm proti škùdcùm a v pøípadech
mimoøádných okolností a nepøedvídatelných škod v lesích
v národních parcích (§ 22 odst. 1),
q) vydává sdìlení o sporných lokalitách a o lokalitách,
které podléhaly pøedbìžné ochranì, ale nebyly zaøazeny
do evropského seznamu,
r) udìluje výjimky ze zákazù stanovených pro evropsky
významné lokality, které ještì nejsou souèástí zvláštì
chránìného území (§ 45b odst. 1),
s) koordinuje postup krajských úøadù a správ pøi
vydávání stanovisek podle § 45i odst. 1 a pøi ukládání
kompenzaèních opatøení podle § 45i odst. 11,
t) podává žádosti o stanovisko u Komise podle § 45i
odst. 10,
u) vydává stanoviska k žádostem o finanèní pøíspìvek z
fondù Evropské unie,
v) uplatòuje stanovisko k politice územního rozvoje z

hlediska zájmù chránìných tímto zákonem,
w) ruší opatøení správy, jsou-li v rozporu se zákonem,
jiným právním pøedpisem vydaným na základì zákona a v
jeho mezích, usnesením vlády nebo smìrnicemi ústøedních
správních úøadù a nejde-li o rozhodování ve správním
øízení (§ 78),
x) je oprávnìno zøídit pøíspìvkovou organizaci za
úèelem zajištìní ochrany, péèe a provozu zpøístupnìných
jeskyní,
y) øídí èinnost správ a plní jiné úkoly stanovené tímto
zákonem.
§ 79a
Zvláštní odborná zpùsobilost
(1) Správní èinnosti, stanovené zvláštním právním
pøedpisem, 41a) pokud je vykonávají správy, musí být
zajiš•ovány prostøednictvím úøedníkù, kteøí prokázali
zvláštní odbornou zpùsobilost.
(2) Správní èinnosti uvedené v odstavci 1 mùže
výjimeènì vykonávat i úøedník, který nemá zvláštní
odbornou zpùsobilost,
a) nejdéle však po dobu 18 mìsícù od vzniku pracovního
pomìru úøedníka ke správì nebo ode dne, kdy zaèal
vykonávat èinnost, pro jejíž výkon je prokázání
zvláštní odborné zpùsobilosti pøedpokladem, nebo
b) na jehož žádost, nebo na žádost správy vydá
Ministerstvo vnitra osvìdèení o uznání rovnocennosti
vzdìlání nebo jeho èásti získaného úøedníkem v jiném
studijním programu, anebo
c) jemuž do 31. prosince 2007 vznikne nárok na starobní
dùchod.
(3)
Zvláštní
odborná
zpùsobilost
se
ovìøuje
zkouškou a prokazuje osvìdèením. Úøedník je povinen
prokázat
zvláštní
odbornou
zpùsobilost
k
výkonu
správních èinností uvedených v odstavci 1 do 18 mìsícù
od vzniku pracovního pomìru ke správì nebo ode dne, kdy
zaèal vykonávat èinnost, pro jejíž výkon je prokázání
zvláštní odborné zpùsobilosti pøedpokladem.
(4)

Zvláštní

odborná

zpùsobilost

má

obecnou

a

zvláštní èást. Obecná èást zahrnuje znalost základù
veøejné správy, zvláštì obecných principù organizace a
èinnosti veøejné správy, znalost zákona o obcích,
zákona o krajích a zákona o správním øízení, a
schopnost aplikace tìchto pøedpisù. Zvláštní èást
zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních èinností
uvedených v odstavci 1, zvláštì znalost pùsobnosti
správy vztahující se k tìmto èinnostem, a schopnost
jejich aplikace.
(5) Správy jsou povinny pøihlásit úøedníka, který
vykonává správní èinnosti uvedené v odstavci 1, k
vykonání zkoušky do 6 mìsícù od vzniku pracovního
pomìru úøedníka nebo do 3 mìsícù ode dne, kdy úøedník
zaèal vykonávat správní èinnost, pro jejíž výkon je
prokázání zvláštní odborné zpùsobilosti pøedpokladem.
(6) O zabezpeèení a prùbìhu zkoušky, o zkušební
komisi, o osvìdèení a o øízení o námitkách platí
obdobnì ustanovení zvláštního právního pøedpisu o
úøednících samosprávných celkù. 41b)
§ 80
Pùsobnost Èeské inspekce životního prostøedí
(1) Èeská inspekce životního prostøedí (dále jen
"inspekce") dozírá, jak jsou orgány veøejné správy
vyjma ústøedních orgánù, právnickými a fyzickými
osobami dodržována ustanovení právních pøedpisù a
rozhodnutí týkající se ochrany pøírody a krajiny.
Inspekce
zjiš•uje
a
eviduje
pøípady
ohrožení
a
poškození pøírody a krajiny, jejich pøíèiny a osoby
odpovìdné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je
oprávnìna vyžadovat prokazování pùvodu a totožnosti
podle § 54, ukládat opatøení podle § 66, rozhodovat o
možnosti a podmínkách uvedení do pùvodního stavu podle
§ 86 odst. 1, ukládat povinnost provést pøimìøená
náhradní opatøení podle § 86 odst. 2 a odebírat
nedovolenì držené jedince podle § 89.
(2) Inspekce je oprávnìna v pøípadech hrozící
škody naøídit omezení, pøípadnì zastavení škodlivé
èinnosti až do doby odstranìní jejich nedostatkù a
pøíèin.
(3) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám
pokuty za porušení povinností pøi ochranì pøírody a
krajiny podle tohoto zákona. Inspekce mùže zahájit

øízení o uložení pokuty pouze tehdy, nezahájil-li je
již obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností, krajský
úøad nebo správa. Pokud øízení o pokutì zahájí obecní
úøad obce s rozšíøenou pùsobností, krajský úøad nebo
správa a inspekce ve stejný den, provede øízení o
uložení
pokuty
obecní
úøad
obce
s
rozšíøenou
pùsobností, krajský úøad nebo správa. O zahájení øízení
o uložení pokuty se inspekce a obecní úøad obce s
rozšíøenou
pùsobností,
krajský
úøad
nebo
správa
vzájemnì
informují.
O
odvolání
proti
rozhodnutí
inspekce rozhoduje ministerstvo životního prostøedí.
(4) Úkoly inspekce plní
prokazují služebními prùkazy.

inspektoøi,

kteøí

se

§ 81
Stráž pøírody
(1) Krajské úøady a správy (dále jen "ustanovující
úøady")
ustanovují
stráž
pøírody
zejména
z
øad
dobrovolných pracovníkù. Posláním stráže pøírody je
kontrola dodržování pøedpisù o ochranì pøírody a
krajiny.
(2)
Stráž
pøírody
se
skládá
ze
strážcù
a
zpravodajù, které jmenuje a odvolává územnì pøíslušný
ustanovující úøad.
(3) Stráží
osoba, která

pøírody

mùže

být

ustanovena

fyzická

a) je obèanem Èeské republiky,
b) je starší 21 let,
c) nebyla pravomocnì odsouzena pro úmyslný trestný èin,
d) má zpùsobilost k právním úkonùm,
e) je zdravotnì zpùsobilá,
f) prokázala znalost práv a povinností stráže pøírody
podle tohoto zákona a znalost souvisejících pøedpisù,
g) složila
"Slibuji,
peèlivostí
dodržování

pøed ustanovujícím úøadem slib tohoto znìní:
že jako stráž pøírody budu s nejvìtší
a svìdomitostí plnit povinnosti pøi kontrole
pøedpisù o ochranì pøírody a krajiny, že

budu pøi výkonu této èinnosti dodržovat právní pøedpisy
a nepøekroèím oprávnìní pøíslušející stráži pøírody.".
(4) Stráži pøírody vydá ustanovující úøad služební
odznak se státním znakem a prùkaz stráže pøírody. V
prùkazu stráže pøírody souèasnì stanoví obvod její
pùsobnosti. Ustanovující úøad vede evidenci stráží
pøírody.
(5)
Stráž
pøírody
je
povinna
oznámit
ustanovujícímu úøadu do 30 dnù od jejich vzniku všechny
zmìny týkající se podmínek uvedených v odstavci 3.
(6) Ustanovující úøad ustanovení stráže pøírody
zruší, pokud fyzická osoba pøestala tuto funkci
vykonávat, splòovat podmínky stanovené v odstavci 3
nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladì
nesprávných nebo nepravdivých údajù. Ustanovující úøad
mùže ustanovení stráže pøírody zrušit též z vlastního
podnìtu z jiných dùvodù nebo na žádost osoby, která je
ustanovena stráží pøírody. Osoba, u níž ustanovující
úøad zrušil ustanovení stráží pøírody, je povinna
neprodlenì odevzdat tomuto úøadu služební odznak a
prùkaz stráže pøírody.
(7) Na øízení o ustanovování stráže pøírody
nevztahují obecné pøedpisy o správním øízení.

se

(8) Strážci jsou oprávnìni
a) zjiš•ovat totožnost osob, které porušují pøedpisy na
ochranu pøírody,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty 42) za pøestupky na
úseku ochrany pøírody,
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v
§ 62,
d) zadržet ke zjištìní totožnosti osobu, kterou
pøistihnou pøi porušování právních pøedpisù o ochranì
pøírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie Èeské
republiky; pøistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
e) požadovat pomoc nebo souèinnost orgánù Policie Èeské
republiky, popøípadì obecní policie, pokud nemohou
splnìní svých povinností zajistit vlastními silami a
prostøedky.
(9)

V

pøípadì

bezprostøedního

ohrožení

zájmù

chránìných podle èásti druhé, tøetí a ètvrté tohoto
zákona je strážce pøírody oprávnìn k pozastavení rušivé
èinnosti. O svém opatøení bezodkladnì vyrozumí územnì
pøíslušný orgán ochrany pøírody. Opatøení potvrdí,
zmìní nebo zruší orgán ochrany pøírody nejpozdìji do 15
dnù od jeho vydání.
(10)
Podrobnosti
o
organizaci,
úkolech
a
pøedpokladech
pro
výkon
stráže
pøírody
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
vyhláškou.
Ministerstvo
životního
prostøedí
stanoví
v
této
vyhlášce též vzor služebního odznaku se státním znakem
a prùkazu stráže pøírody.
§ 81a
Stráž pøírody je pøi své èinnosti povinna
a) prokázat se prùkazem stráže pøírody a nosit služební
odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených
kontrolou dodržování pøedpisù o ochranì pøírody
krajiny,

s
a

c) oznamovat neodkladnì zjištìné závady, nedostatky a
škody
orgánu,
který
ji
ustanovil,
popøípadì
v
neodkladných pøípadech též orgánùm Policie Èeské
republiky nebo pøíslušným orgánùm státní správy.
§ 81b
(1) Stát odpovídá za škodu osobì, která poskytla
pomoc stráži pøírody na její žádost nebo s jejím
vìdomím,
(dále
jen
"poškozený").
Stát
se
této
odpovìdnosti mùže zprostit jen tehdy, zpùsobil-li si
tuto škodu poškozený úmyslnì.
(2) Došlo-li u poškozeného k újmì na zdraví nebo
smrti, urèí se rozsah a výše náhrady škody podle
pøedpisù o odškodòování pracovních úrazù pracovníkù.
(3) Stát odpovídá i za škodu na vìcech, která
poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím této
pomoci. Pøitom se hradí skuteèná škoda, a to uvedením v
pøedešlý stav; není-li to možné nebo úèelné, hradí se v
penìzích. Poškozenému mùže být pøiznána i úhrada
nákladù spojených s poøízením nové vìci náhradou za vìc
poškozenou.

(4) Stát odpovídá
zpùsobila v souvislosti
pøírody.

i za škodu, kterou osoba
s pomocí poskytnutou stráži

(5) Stát odpovídá obdobnì podle odstavcù 2 a 3 též
za škodu zpùsobenou stráži pøírody v souvislosti s
plnìním jejích úkolù.
(6) Stát odpovídá i za škodu zpùsobenou stráží
pøírody v souvislosti s plnìním jejích úkolù; to
neplatí, pokud se jedná o škodu zpùsobenou osobì, která
svým protiprávním jednáním oprávnìný a pøimìøený zákrok
vyvolala.
(7) Náhradu škody poskytuje v zastoupení
orgán, který stráž pøírody ustanovil.

státu

§ 82
Používání stejnokroje a oznaèení pracovníkù ochrany
pøírody
(1)
Nosit
stejnokroje
pracovníci správ a inspekce.

ochrany

pøírody

(2) Podrobnosti o zpùsobu zavedení a
stejnokroje a oznaèení pracovníkù ochrany
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
závazným právním pøedpisem.

mohou
užívání
pøírody
obecnì

HLAVA DRUHÁ
§ 83
Øízení ve vìcech ochrany pøírody
(1) K ústnímu jednání pøizve orgán ochrany pøírody
všechny jemu známé úèastníky øízení. V pøípadech, kdy
rozhodnutí
orgánù
ochrany
pøírody
mùže
ovlivnit
pøírodní pomìry v územních obvodech nìkolika obcí,
oznámí orgán ochrany pøírody termín a pøedmìt ústního
jednání také veøejnou vyhláškou vyvìšenou v tìchto
obcích.
(2) Jestliže je naøízeno ústní jednání, je povinen
orgán ochrany pøírody doruèit pøedvolání k tomuto
jednání úèastníku øízení nejménì 15 dnù, ve zvláštì
složitých pøípadech 30 dnù pøede dnem ústního jednání.
Stejnou dobu musí být vyvìšena veøejná vyhláška o

ústním jednání.
(3) V jednoduchých vìcech rozhodne orgán státní
ochrany pøírody bezodkladnì. V ostatních pøípadech
rozhodne do 60 dnù od zahájení øízení, ve zvláštì
složitých pøípadech do 90 dnù od zahájení øízení.
(4) Nevyluèuje-li to povaha vìci nebo nebrání-li
tomu dùležitý zájem nìkterého z úèastníkù øízení, mùže
orgán ochrany pøírody spojit rùzná øízení podle tohoto
zákona a vydat žadateli nebo osobì, jíž má být uložena
povinnost, nìkolik rozhodnutí spoleènì.
§ 84
Zmìny a zrušení rozhodnutí
(1) Orgán ochrany pøírody mùže z vlastního podnìtu
nebo na návrh po provedeném øízení jím vydané
rozhodnutí zmìnit, popøípadì zrušit
a) dojde-li ke zmìnì skuteèností rozhodných pro vydání
rozhodnutí,
b) vyžadují-li to zájmy pøírody a krajiny chránìné
tímto zákonem, zejména vznikla-li nebo hrozí-li vážná
ekologická újma,
c) nedodržuje-li oprávnìný opìtovnì podmínky rozhodnutí
nebo povinnosti stanovené v nìm orgánem ochrany
pøírody,
d) nevyužívá-li oprávnìný rozhodnutí
dùvodu po dobu delší dvou let,

bez

zvláštního

e) dochází-li pøi èinnosti vykonávané na základì
rozhodnutí k porušování ustanovení tohoto zákona nebo k
podstatnému poškozování jiných oprávnìných zájmù v
ochranì pøírodního prostøedí.
(2) Ministerstvo životního prostøedí si mùže zmìnu
èi zrušení rozhodnutí vyhradit, jde-li o rozhodnutí
nižšího orgánu ochrany pøírody z dùvodù uvedených v
odstavci 1 písm. b) nebo e).
§ 85
Státní dozor v ochranì pøírody
(1) Krajské úøady a správy dozírají, zda v obvodu

jejich pùsobnosti nedochází k ohrožování zájmù ochrany
pøírody a krajiny, dozírají na dodržování tohoto zákona
a provádìcích pøedpisù a v rozsahu své pùsobnosti
ukládají opatøení k odstranìní zjištìných závad. Tyto
orgány zejména dozírají, jak jsou dodržována vydaná
rozhodnutí a závazná stanoviska na úseku ochrany
pøírody a krajiny, plnìny povinnosti fyzických a
právnických osob vyplývající z pøedpisù na ochranu
pøírody a krajiny, zajiš•ovány ochranné podmínky
zvláštì chránìných èástí pøírody a dodržována ochrana
významných krajinných prvkù, pøipravovány a naplòovány
plány, projekty a opatøení k obnovì systému ekologické
stability.
(2) Ministerstvo životního prostøedí dozírá v
rámci vrchního dozoru v ochranì pøírody na to, jak
orgány ochrany pøírody, stráž pøírody, fyzické i
právnické osoby provádìjí ustanovení tohoto zákona a
provádìcích pøedpisù. Ministerstvo životního prostøedí
dozírá zejména, jak jsou dodržována rozhodnutí a
závazná stanoviska orgánù ochrany pøírody, plnìny
povinnosti vyplývající ze zákona o ochranì pøírody a
krajiny, zpracovávány a zajiš•ovány plány péèe o
zvláštì chránìná území a záchranné programy rostlin a
živoèichù, dodržovány podmínky ochrany národních parkù,
chránìných krajinných oblastí, národních pøírodních
rezervací a národních pøírodních památek. Zjistí-li
ministerstvo životního prostøedí závady, uloží potøebná
opatøení k jejich odstranìní.

ÈÁST OSMÁ
Odpovìdnost na úseku ochrany pøírody
§ 86
Odstranìní následkù neoprávnìných zásahù
(1) Kdo poškodí, znièí nebo nedovolenì zmìní èásti
pøírody a krajiny chránìné podle tohoto zákona, je
povinen navrátit ji do pùvodního stavu, pokud je to
možné a úèelné. O možnosti a podmínkách uvedení do
pùvodního stavu rozhoduje orgán ochrany pøírody.
(2) Jestliže uvedení do pùvodního stavu není možné
a úèelné, mùže orgán ochrany pøírody uložit povinnému,
aby provedl pøimìøená náhradní opatøení k nápravì.
Jejich úèelem je kompenzovat, by• jen zèásti, následky

nedovoleného jednání.
(3) Uložením povinnosti uvedení do pùvodního stavu
èi náhradního opatøení není dotèena povinnost náhrady
škody podle jiných pøedpisù ani možnost postihu za
pøestupek nebo protiprávní jednání èi trestný èin.
§ 87
Pøestupky
(1) Orgán ochrany pøírody uloží pokutu až do výše
10 000 Kè fyzické osobì, která se dopustí pøestupku
tím, že
a) nedovolenì mìní èi ruší dochovaný stav pøírody ve
zvláštì chránìném území nebo nedovolenì mìní dochovaný
stav památného stromu,
b) nedovolenì zasahuje do pøirozeného vývoje zvláštì
chránìných druhù rostlin,
c) zraòuje, chová bez povolení zvláštì chránìné
živoèichy nebo ptáky nebo jinak nedovolenì zasahuje do
jejich pøirozeného vývoje,
d) neumožní osobám oprávnìným podle § 62 nebo § 68
odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo
užívá,
e) nesplní ohlašovací povinnost urèenou tímto zákonem,
f) vykonává èinnost zakázanou v ochranném pásmu urèeném
k zabezpeèení zvláštì chránìných èástí pøírody,
g) neprovede uložení náhradní výsadbu døevin podle § 9,
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle
§ 64,
i) nesplní nìkterou z povinností k paleontologickému
nálezu podle § 11 odst. 1,
j) vysazuje èi vysévá umìle vypìstované zvláštì
chránìné rostliny nebo vypouští zvláštì chránìné
živoèichy narozené a odchované v zajetí do volné
pøírody bez souhlasu orgánu ochrany pøírody,
k)

nevede

øádnì

záznamy

o

chovu

zvláštì

chránìných

živoèichù nebo ptákù èi pìstování zvláštì chránìných
rostlin,
l) nesplní povinnost nezamìnitelného oznaèení zvláštì
chránìného
živoèicha
nebo
ptáka,
nepožádá
ve
stanovených lhùtách o vydání osvìdèení nebo osvìdèení
ve stanovené lhùtì neodevzdá pøíslušnému orgánu ochrany
pøírody.
(2) Orgán ochrany pøírody uloží pokutu ve výši do
20 000 Kè fyzické osobì, která se dopustí pøestupku
tím, že
a) znièí souèást pøírody ve zvláštì chránìném území
nebo znièí zaøízení urèená k ochranì, oznaèení a
vybavení zvláštì chránìného území,
b)
znièí
zvláštì
chránìné
rostliny
zaøazené
do
kategorie ohrožených buï pøímo nebo zpùsobí jejich úhyn
nedovoleným zásahem do jejich životního prostøedí,
c) usmrcuje ptáky s výjimkou tìch, kteøí mohou být
loveni, nebo zvláštì chránìné živoèichy zaøazené do
kategorie ohrožených pøímo nebo zpùsobí jejich úhyn
nedovoleným zásahem do jejich životního prostøedí nebo
chytá zvláštì chránìné živoèichy,
d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláštì chránìné èásti
pøírody
pøi
zásazích
proti
škùdcùm,
rostlinným
chorobám, plevelùm a pøi hygienických opatøeních,
e) poškodí nebo bez povolení pokácí døevinu rostoucí
mimo les,
f) provádí škodlivý zásah do významného
prvku bez souhlasu orgánu ochrany pøírody,

krajinného

g) poškozuje nebo nièí jeskyni nebo její souèást, nebo
porušuje jiné povinnosti stanovené k ochranì jeskyní
podle § 10,
h) naruší krajinný ráz nesplnìním povinnosti podle § 12
odst. 2,
i) porušuje ustanovení návštìvního øádu národního parku
vydaného podle § 19.
(3) Orgán ochrany pøírody uloží pokutu až do výše
100 000 Kè fyzické osobì, která se dopustí pøestupku

tím, že
a) poškodí nebo znièí památný
chránìné území èi jeho èást,

strom

nebo

zvláštì

b) usmrtí zvláštì chránìného živoèicha kriticky nebo
silnì ohroženého druhu nebo zpùsobí jeho úhyn zásahem
do jeho životního prostøedí,
c) znièí zvláštì chránìnou rostlinu kriticky nebo silnì
ohroženého druhu nebo zpùsobí její úhyn zásahem do
jejího životního prostøedí,
d) pokácí bez povolení nebo závažnì poškodí skupinu
døevin rostoucích mimo les,
e) neuvede poškozenou èást pøírody chránìnou dle tohoto
zákona do pùvodního stavu nebo nesplní opatøení k
nápravì tohoto stavu podle § 86 èi pøimìøená náhradní
opatøení podle § 67 odst. 4,
f) nesplní povinnost vlastníka èi nájemce pozemku
zdržet
se
negativních
zásahù
na
pozemcích
pøipravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40
odst. 4,
g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadmìrnému úhynu
rostlin a živoèichù podle § 5 odst. 3,
h) nedodržuje omezení èi zákaz èinnosti vyslovený podle
§ 66,
i) nedovolenì obchoduje s jedinci druhù, jejichž obchod
je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo
nedovolenì vyváží zvláštì chránìné nerosty; je-li
naplnìna skutková podstata pøestupku podle zvláštního
pøedpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije,
j) nedovolenì
nerosty,

sbírá

nebo

poškozuje

k) porušuje podmínky stanovené
chránìných ploch (§ 13),

k

zvláštì
ochranì

chránìné
pøechodnì

l) neplní podmínky výjimky udìlené podle § 43 a 56 nebo
podmínky souhlasu podle § 44 a 57,
m) závažnì poškodí nebo znièí významný krajinný prvek,

n) vykonává ve zvláštì chránìném území, oznaèeném
smluvnì chránìném území, evropsky významné lokalitì
nebo ptaèí oblasti èinnost zakázanou nebo vykonává
èinnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
pøírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže pøedepsaným zpùsobem pùvod ptáka nebo
pùvod zvláštì chránìné rostliny nebo živoèicha nebo
rostliny a živoèicha chránìného podle mezinárodní
úmluvy, popøípadì zvláštního právního pøedpisu, 4a)
popøípadì jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v
§ 54.
(4) Za pøestupky v ochranì zvláštì chránìných
rostlin a živoèichù, døevin a památných stromù lze
uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve
zvláštì chránìných územích.
§ 88
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám pøi výkonu
podnikatelské èinnosti
(1) Orgán ochrany pøírody uloží pokutu až do výše
1 000 000 Kè právnické osobì nebo fyzické osobì pøi
výkonu
podnikatelské
èinnosti,
která
se
dopustí
protiprávního jednání tím, že
a) poškodí souèást pøírody ve zvláštì chránìném území,
nedovolenì zmìní nebo ohrožuje jeho dochovaný stav,
b) poškodí nebo znièí památný strom,
c) poškodí nebo znièí bez povolení døevinu nebo skupinu
døevin rostoucích mimo les,
d) nedovolenì zasahuje do pøirozeného vývoje zvláštì
chránìných druhù rostlin,
e) usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou tìch, kteøí
mohou být loveni, nebo zvláštì chránìné živoèichy bez
povolení, anebo jinak nedovolenì zasahuje do jejich
pøirozeného vývoje,
f) vykonává èinnost zakázanou v ochranném pásmu urèeném
k zabezpeèení zvláštì chránìných èástí pøírody,
g) neumožní osobám oprávnìným podle § 62 nebo § 68
odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo

užívá,
h) nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona
nebo nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9,
i) provádí škodlivý zásah do významného
prvku bez souhlasu orgánu ochrany pøírody,
j) porušuje podmínky
chránìných ploch,

stanovené

k

ochranì

krajinného
pøechodnì

k) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle
§
64
nebo
porušuje
ustanovení
návštìvního
øádu
národního parku,
l) poškozuje nebo nièí jeskyni nebo její souèást nebo
porušuje jiné povinnosti stanovené k ochranì jeskyní
podle § 10,
m) nesplní nìkterou z povinností k paleontologickému
nálezu podle § 11 odst. 1,
n) vysazuje èi vysévá umìle vypìstované zvláštì
chránìné rostliny nebo vypouští zvláštì chránìné
živoèichy narozené a odchované v zajetí do volné
pøírody bez souhlasu orgánu ochrany pøírody,
(2) Orgán ochrany pøírody uloží pokutu až do výše
2 000 000 Kè právnické osobì nebo fyzické osobì pøi
výkonu
podnikatelské
èinnosti,
která
se
dopustí
protiprávního jednání tím, že
a) naruší krajinný ráz nesplnìním povinností podle § 12
odst. 2,
b) závažnì poškodí nebo znièí významný krajinný prvek,
c) znièí souèást pøírody ve zvláštì chránìném území
nebo znièí zaøízení urèená k ochranì, oznaèení a
vybavení zvláštì chránìného území,
d) znièí jedince zvláštì chránìného druhu rostlin buï
pøímo nebo nedovoleným zásahem do jejich prostøedí.
c) usmrcuje zvláštì
zpùsobí jejich úhyn
prostøedí,

chránìné živoèichy pøímo nebo
nedovoleným zásahem do jejich

f) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláštì chránìné èásti

pøírody
pøi
zásazích
proti
škùdcùm,
rostlinným
chorobám, plevelùm a pøi hygienických opatøeních,
g) neuvede poškozenou èást pøírody chránìnou podle
tohoto zákona do pùvodního stavu nebo nesplní opatøení
k nápravì podle § 86 èi pøimìøená náhradní opatøení
podle § 67 odst. 4,
h) nesplní povinnosti vlastníka èi nájemce pozemku
zdržet
se
negativních
zásahù
na
pozemcích
pøipravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40
odst. 4,
i) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadbyteènému
úhynu rostlin a živoèichù podle § 5 odst. 3, nedovolenì
sbírá nebo poškozuje zvláš• chránìné nerosty,
j) nedodržuje omezení èi zákaz èinnosti vyslovené podle
§ 66,
k) nedovolenì obchoduje s jedinci druhù, jejichž obchod
je omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv, nebo
nedovolenì vyváží zvláštì chránìné nerosty; je-li
naplnìna skutková podstata pøestupku podle zvláštního
pøedpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije,
l) nezajistí ochranu paleontologického nálezu
znièením, poškozením nebo odcizením podle § 11,

pøed

m) pøekroèí nezbytnì nutnou míru pøi poškozování obecnì
èi
zvláštì
chránìných
èástí
pøírody
na
územích
sloužících zájmùm obrany státu podle § 90 odst. 2,
n) vykonává ve zvláštì chránìném území, oznaèeném
smluvnì chránìném území, evropsky významné lokalitì
nebo ptaèí oblasti èinnost zakázanou nebo vykonává
èinnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany
pøírody, bez tohoto souhlasu,
o) neprokáže pøedepsaným zpùsobem pùvod ptáka nebo
pùvod zvláštì chránìné rostliny nebo živoèicha nebo
rostliny a živoèicha chránìného podle mezinárodní
úmluvy, popøípadì zvláštního právního pøedpisu, 4a)
popøípadì jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v
§ 54,
p) neplní podmínky výjimky udìlené podle § 43 a 56 nebo
podmínky souhlasu podle § 44 a 57.

(3) Pøi stanovení výše pokuty se pøihlíží k
závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící
nebo zpùsobené újmy ochranì pøírody a krajiny.
(4) Pokutu podle
nejpozdìji do tøí let
jednání došlo.

odstavcù 1 a 2 lze uložit
ode dne, kdy k protiprávnímu

(5) Pokuta je splatná do 30 dnù ode dne, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta
uložena.
(6)
Uložením
pokuty
právnické
osobì
zùstává
nedotèena její odpovìdnost, pøípadnì odpovìdnost jejích
pracovníkù podle zvláštních pøedpisù.
§ 88a
Vybírání a vymáhání pokut
Pokutu uloženou inspekcí nebo správou podle § 87
nebo § 88 anebo újezdním úøadem vybírají tyto úøady a
vymáhají celní úøady. V ostatních pøípadech pokutu
vybírá a vymáhá orgán ochrany pøírody, který ji uložil.
Výnosy pokut uložených obecním úøadem obce s rozšíøenou
pùsobností jsou pøíjmem rozpoètu obce a výnosy pokut
uložených krajským úøadem jsou pøíjmem rozpoètu kraje.
Výnosy pokut uložených správou a inspekcí se dìlí
zpùsobem upraveným zvláštním zákonem, 7) s výjimkou
území vojenských újezdù, kde je výnos pokut pøíjmem
státního rozpoètu. Výnosy z pokut mùže obec užít jen
pro zlepšení životního prostøedí a pro ochranu pøírody
a krajiny v obci. Pøi vybírání a vymáhání pokut se
postupuje podle zvláštních právních pøedpisù. 42a)
§ 89
Odebrání nedovolenì držených jedincù zvláštì chránìných
druhù
(1) Orgán ochrany pøírody mùže nedovolenì držené
jedince zvláštì chránìných druhù rostlin a živoèichù a
ptákù
odebrat.
Odebrat
mùže
i
jedince
zvláštì
chránìných rostlin a živoèichù nebo rostlin a živoèichù
chránìných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel
takového jedince neprokáže jeho pùvod podle § 54 odst.
1 nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle
mezinárodních úmluv. V pøípadì odebrání na základì
zvláštního pøedpisu 4a) se toto ustanovení nepoužije.

(2) Písemné rozhodnutí o odebrání podle odstavce 1
musí orgán ochrany pøírody vydat nejpozdìji do 15 dnù
ode dne odebrání, jinak je odebrání neplatné.
(3) Vlastníkem odebrané vìci se stává stát.
Podrobnosti
mùže
stanovit
ministerstvo
životního
prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.

ÈÁST DEVÁTÁ
Ustanovení spoleèná, pøechodná a závìreèná
§ 90
Ustanovení spoleèná
(1) Obecné pøedpisy o správním øízení 43) se
nevztahují na øízení podle § 24, 27, 38, § 45i odst. 1,
§ 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona. Souhlasy a
stanoviska vydávané podle tohoto zákona jako podklad
pro rozhodnutí podle zvláštního právního pøedpisu nebo
územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem
podle
správního
øádu
43a)
a
nejsou
samostatným
správním
rozhodnutím.
Odkladný
úèinek
odvolání je vylouèen v pøípadì rozhodnutí o zøízení
pøechodnì chránìné plochy podle § 13, omezení a
zastavení èinnosti podle § 66 a odebrání rostlin a
živoèichù podle § 89. Souhlasy a závazná stanoviska
vydávaná k plánùm, které nejsou schvalovány ve správním
øízení, se též nevydávají ve správním øízení, s
výjimkou závazného stanoviska k lesním hospodáøským
plánùm a lesním hospodáøským osnovám. Stanoviska
uplatnìná
k
politice
územního
rozvoje
a
územnì
plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.
(2) Na území sloužící zájmùm obrany státu 41) se
nevztahují ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 6, 8, 12, § 40
odst. 4, § 49 odst. 1, § 63, § 68 odst. 3 a § 70 tohoto
zákona. Pøípadné poškozování pøírody z dùvodu obrany
státu v tìchto pøípadech nesmí pøekroèit nezbytnì
nutnou míru.
(3) Pøi hornické èinnosti v dobývacím
výhradních ložisek nerostù 44) lze povinnosti
10 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2 a § 51 odst. 2
jen v dohodì s osobou oprávnìnou k výkonu
èinnosti podle zvláštního pøedpisu. 45)

prostoru
podle §
uplatnit
hornické

(4) Zákon o ochranì pøírody a krajiny a pøedpisy
vydané k jeho provedení jsou zvláštními pøedpisy ve
vztahu k pøedpisùm o lesích, vodách, územním plánování
a stavebním øádu, o ochranì nerostného bohatství,
ochranì zemìdìlského pùdního fondu, myslivosti a
rybáøství. 46)
(5) Nápravné opatøení podle § 86 se neuloží, pokud
bylo k nápravì ekologické újmy na chránìných druzích
volnì žijících živoèichù èi planì rostoucích rostlin
nebo na pøírodních stanovištích vymezených v zákonì o
pøedcházení ekologické újmì a o její nápravì a o zmìnì
nìkterých zákonù 46a) vydáno rozhodnutí o uložení
nápravného
opatøení
podle
zákona
o
pøedcházení
ekologické újmì a o její nápravì a o zmìnì nìkterých
zákonù 46a). Zahájené øízení o uložení nápravného
opatøení podle § 86 orgán ochrany pøírody pøeruší,
pokud bylo k nápravì ekologické újmy na chránìných
druzích volnì žijících živoèichù èi planì rostoucích
rostlin nebo na pøírodních stanovištích vymezených v
zákonì o pøedcházení ekologické újmì a o její nápravì a
o zmìnì nìkterých zákonù 46a) zahájeno øízení o uložení
nápravných
opatøení
podle
zákona
o
pøedcházení
ekologické újmì a o její nápravì a o zmìnì nìkterých
zákonù 46a).
(6) Státní pøírodní rezervace vyhlášené podle § 4
odst. 3 zákona è. 40/1956 Sb., o státní ochranì
pøírody, se pøevádìjí do kategorie národních pøírodních
rezervací
(§
28),
pøírodních
rezervací
(§
33),
národních pøírodních památek (§ 35) nebo pøírodních
památek (§ 36). Kategorizaci tìchto území stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným
právním pøedpisem.
(7) Chránìná nalezištì, chránìné parky a zahrady a
chránìné studijní plochy vyhlášené podle § 5 zákona è.
40/1956 Sb. se vyhlašují za národní pøírodní památky èi
pøírodní památky (§ 35 a 36). Kategorizaci tìchto území
stanoví
ministerstvo
životního
prostøedí
obecnì
závazným právním pøedpisem.
(8) Chránìné pøírodní výtvory a chránìné pøírodní
památky vyhlášené podle § 6 zákona è. 40/1956 Sb. se
tímto prohlašují za pøírodní památky (§ 36), pokud
nebudou zaøazeny do kategorie národních pøírodních
rezervací (§ 28), pøírodních rezervací (§ 33) nebo
národních pøírodních památek (§ 35) ministerstvem

životního prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.
(9) Stromy a jejich skupiny vyhlášené podle § 6
zákona è. 40/1956 Sb. za chránìné pøírodní výtvory nebo
chránìné pøírodní památky se tímto prohlašují památnými
stromy (§ 46).
(10) Národní parky a chránìné krajinné oblasti
vyhlášené podle § 8 zákona è. 40/1956 Sb. jsou nadále
chránìny jako národní parky (§ 15) a chránìné krajinné
oblasti (§ 25).
(11) Oblasti klidu vyhlášené obecnì závaznými
právními pøedpisy okresních národních výborù 47) se
tímto prohlašují za pøírodní parky (§ 12).
(12) Dosavadní ochranu zvláštì chránìného území,
vyhlášeného podle døívìjších pøedpisù pøed úèinností
tohoto zákona ústøedním orgánem státní správy, jež
pøešlo do kategorie pøírodní rezervace nebo pøírodní
památka, mùže Ministerstvo životního prostøedí zrušit
obecnì závazným právním pøedpisem v pøípadì, kdy je na
tomto území novì vyhlášeno zvláštì chránìné území
okresním úøadem, krajským úøadem nebo správou podle
tohoto zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45.
(13) Ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 12 a § 49 odst.
1 se nevztahují na èinnosti konané v pøímé souvislosti
se správou státních hranic. 47a) Pøípadné poškozování
pøírody z dùvodu správy státních hranic v tìchto
pøípadech nesmí pøekroèit nezbytnì nutnou míru.
(14) K zajištìní pøehledu o pozemcích v obvodu své
pùsobnosti pro úèely ochrany pøírody a pro vymezování
zvláštì chránìných území a jejich ochranných pásem jsou
orgány ochrany pøírody a organizaèní složka státu
povìøená správou ústøedního seznamu oprávnìny využívat
bezplatnì údajù katastru nemovitostí. 47b)
§ 90a
Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu, obecnímu
úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, povìøenému obecnímu
úøadu, obecnímu úøadu, magistrátùm statutárních mìst
nebo úøadùm mìstských èástí hlavního mìsta Prahy podle
tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.
§ 91

Ustanovení pøechodné
Státní správu lesního hospodáøství nad vojenskými
lesy 48) na území Národního parku Šumava, u kterých již
pominuly dùvody jejich prohlášení za vojenské lesy,
vykonává Správa národního parku Šumava v rozsahu podle
§ 78 odst. 4.
§ 92
Ustanovení zrušovací
Zrušují se:
1. zákon è. 40/1956 Sb., o státní ochranì pøírody,
ve znìní zákona ÈNR è. 146/1971 Sb., zákona ÈNR è.
137/1982 Sb., zákona ÈNR è. 96/1977 Sb. a zákona ÈNR è.
65/1986 Sb.,
2. § 2 odst. 1 písm. f) zákona ÈNR è. 68/1990 Sb.,
o užívání státního znaku a státní vlajky Èeské
republiky,
3. § 3, § 5 odst. 1 a § 7 naøízení vlády Èeské
republiky è. 163/1991 Sb., kterým se zøizuje Národní
park Šumava a stanoví podmínky pro jeho ochrany,
4. § 3, § 5 odst. 1 a § 7 naøízení vlády Èeské
republiky è. 164/1991 Sb., kterým se zøizuje Národní
park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany,
5. § 3, § 5 odst. 1 a § 7 naøízení vlády Èeské
republiky è. 165/1991 Sb., kterým se zøizuje Krkonošský
národní park a stanoví podmínky jeho ochrany,
6. vyhláška è. 142/1980 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o ochranì stromù rostoucích mimo les, o
postupu pøi výjimeèném povolování jejich kácení a o
zpùsobu využití døevní hmoty tìchto stromù,
7. vyhláška è. 131/1957 Ú.l., o dobrovolných
pracovnících státní ochrany pøírody (konzervátorech a
zpravodajích),
8. Vyhláška è. 228/1959 Ú.l. o evidenci chránìných
èástí pøírody a o náhradì za majetkovou újmu vzniklou z
omezení stanovených podmínkami ochrany.
§ 93

Úèinnost
Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. èervna 1992.
Burešová v.r.
Pithart v.r.

Pøíl.
Seznam národních parkù a chránìných krajinných
oblastí v Èeské republice k ustanovení § 78 odst.
1 zákona
Název území
Sídlo správy

Zøizovací právní pøedpis

Národní park Šumava
naøízení vlády ÈR è.
163/1991 Sb.
Vimperk
Národní park Podyjí
naøízení vlády ÈR è.
164/1991 Sb.
Znojmo
Krkonošský národní park
naøízení vlády ÈR è.
165/1991 Sb.
Vrchlabí
Národní park Èeské Švýcarsko zákon è. 161/1999 Sb.
Krásná Lípa
Chránìné krajinné oblasti:
Beskydy
výnos MK ÈSR è.j.
5373/1973
Rožnov p. Radhoštìm
Bílé Karpaty
výnos MK ÈSR è.j.
17644/1980
Luhaèovice
Blaník
výnos MK ÈSR è.j.
17332/1981
Louòovice p. Blaníkem
Blanský les
vyhláška MK ÈSR è.
197/1989 Sb.
Èeský Krumlov
Broumovsko
vyhláška MŽP ÈR è.
157/1991 Sb.
Police nad Metují
Èeské Støedohoøí
výnos MK ÈSR è.j.
6883/1976
Litomìøice
Èeský kras
výnos MK ÈSR è.j.
4947/1972
Karlštejn
Èeský ráj
výnos MK è.j. 70261/1954
Turnov
Jeseníky
výnos MK ÈSR è.j.
9886/1969
Malá Morávka
Jizerské hory
výnos MK ÈSR è.j.
13853/1967
Liberec
Kokoøínsko
výnos MK ÈSR è.j.
6070/1976
Mìlník
Køivoklátsko
výnos MK ÈSR è.j.

21973/1978
Køivoklát
Labské pískovce
výnos MK ÈSR è.j.
4946/1972
Dìèín
Litovelské Pomoraví
vyhláška MŽP ÈR è.
464/1990 Sb.
Olomouc
Lužické hory
výnos MK ÈSR è.j.
6227/1975
Jablonné v Podještìdí
Moravský kras
výnos MŠK è.j. 18001/1955
Blansko
Orlické hory
výnos MK ÈSR è.j.
16369/1969
Rychnov n. Knìžnou
Pálava
výnos MK ÈSR è.j.
5790/1976
Mikulov
Poodøí
vyhláška MŽP ÈR è.
155/1991 Sb.
Ostrava
Slavkovský les
výnos MK ÈSR è.j.
7657/1974
Mariánské Láznì
Šumava
výnos MK è.j. 53855/1963
Vimperk
novelizace výnosem MK ÈSR
è.j. 5954/1975
Tøeboòsko
výnos MK ÈSR è.j.
22737/1979
Tøeboò
Žïárské vrchy
výnos MK ÈSR è.j.
8908/1970
Žïár n. Sázavou
Železné hory
vyhláška MŽP ÈR è.
156/1991 Sb.
Nasavrky
Èeský les
naøízení vlády è. 70/2005
Sb.
Pøimda

Vybraná ustanovení novel
Èl.II zákona è. 218/2004 Sb.
Pøechodná a spoleèná ustanovení
1. Dosavadní vydaná rozhodnutí o výjimkách ze
zákazu podle zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody
a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nejsou tímto
zákonem dotèena.
2. Øízení zahájená pøede dnem nabytí úèinnosti
tohoto zákona se dokonèí podle dosavadních právních
pøedpisù.
3.
Zahájená
projednávání
zámìrù
(návrhù)
na
vyhlášení zvláštì chránìných území podle § 40 zákona è.
114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, se dokonèí podle dosavadní právní
úpravy.

Èl. VII zákona è. 312/2008 Sb.
Pøechodné ustanovení
Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v den
nabytí úèinnosti tohoto zákona provozuje zaøízení
poskytující péèi o živoèichy neschopné v dùsledku
zranìní, nemoci nebo jiných okolností doèasnì nebo
trvale pøežít ve volné pøírodì a požádá o povolení k
provozování záchranné stanice podle § 5 odst. 8 zákona
è. 114/ /1992 Sb., ve znìní úèinném ode dne nabytí
úèinnosti tohoto zákona, nejpozdìji do 6 mìsícù ode dne
nabytí úèinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele
platného povolení, a to do dne nabytí právní moci
rozhodnutí vydaném v øízení o povolení provozování
záchranné stanice. Lhùta pro vydání rozhodnutí v øízení
o povolení provozování záchranné stanice podle § 5
odst. 8 zákona è. 114/1992 Sb., ve znìní úèinném ode
dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, èiní v pøípadì
žádosti podané podle vìty první tohoto ustanovení 12
mìsícù ode dne doruèení žádosti.
____________________
1) Zákon è. 61/1977 Sb., o lesích.
1a) Smìrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kvìtna 1992 o ochranì
pøírodních stanoviš•, volnì žijících živoèichù a planì
rostoucích rostlin.
Smìrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochranì volnì
žijících ptákù.
1b) Pøíloha I smìrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kvìtna 1992 o
ochranì pøírodních stanoviš•, volnì žijících živoèichù a planì
rostoucích rostlin.
1c) Pøílohy II, IV a V smìrnice Rady 92/43/EHS.
1d) Pøíloha II smìrnice Rady 92/43/EHS.
1e) Smìrnice Rady 92/43/EHS.
2) § 2 zákona ÈNR è. 96/1977 Sb., o hospodaøení v lesích a
státní správì lesního hospodáøství.
3) § 21 zákona ÈNR è. 96/1977. Sb.
4) Napø. zákon è. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,
zákon è. 87/1987 Sb., o veterinární péèi, ve znìní zákona è.
239/1991 Sb., zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve

znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 23/1962 Sb., o myslivosti,
ve znìní zákona è. 96/1977 Sb., a zákona è. 143/1991 Sb.,
zákon è. 102/1963 Sb., o rybáøství.
4a) Zákon è. 100/2004 Sb., o ochranì druhù volnì žijících
živoèichù a planì rostoucích rostlin regulováním obchodu s
nimi a dalších opatøeních k ochranì tìchto druhù a o zmìnì
nìkterých zákonù (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
4b) Zákon è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání, ve
znìní pozdìjších pøedpisù.
Zákon è. 449/2001 Sb.
Zákon è. 102/1963 Sb.
4b) Zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), ve
znìní pozdìjších pøedpisù.
4c) Smìrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochranì
volnì žijících ptákù.
5) Zákon è. 61/1964.
Vyhláška è. 62/1964 Sb., kterou se vydávají provádìcí pøedpisy
k zákonu è. 61/1964 Sb.
Zákon è. 132/1989 Sb., o ochranì práv k novým odrùdám rostlin
a plemenùm zvíøat.
6) Napø. § 34 odst. 1 písm. b) zákona è. 138/1973 Sb., o
vodách (vodní zákon), zákon è. 51/1964 Sb., o dráhách, ve
znìní zákona è. 104/1974 Sb., zákon è. 79/1957 Sb., o výrobì,
rozvodu a spotøebì elektøiny (elektrizaèní zákon), zákon è.
67/1960 Sb., o výrobì, rozvodu a využití topných plynù
(plynárenský
zákon),
zákon
è.
110/1964
Sb.,
o
telekomunikacích, zákon è. 61/1964 Sb.
7) Zákon ÈNR è. 388/1991
prostøedí Èeské republiky.

Sb.,

o

Státním

fondu

životního

8) § 27 zákona è. 17/1992 Sb., o životním prostøedí.
9) Zákon è. 44/1988 Sb., o ochranì a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
9a) § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon).
10) Zákon è. 23/1962 Sb.
Zákon è. 102/1963 Sb.
11) Zákon è. 61/1977 Sb.
Zákon ÈNR è. 96/1977 Sb.
12) § 20 zákona ÈNR è. 96/1977 Sb.

13) Napø. zákon è. 298/1990 Sb., o úpravì nìkterých
majetkových
vztahù
øeholních
øádù
a
kongregací
a
arcibiskupství
olomouckého,
zákon
è.
403/1990
Sb.,
o
odstranìní nìkterých majetkových køivd, zákon è. 87/1991 Sb.,
o mimosoudních rehabilitacích, zákon è. 92/1991 Sb., o
podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, zákon è.
229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému
zemìdìlskému majetku.
14) § 10 zákona ÈNR è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
14a) Napøíklad èást první zákona è. 50/1976 Sb., § 24 zákona
è. 289/1995 Sb., § 23 až 26 zákona è. 254/2001 Sb., § 36 až 38
zákona è. 449/2001 Sb.
15) Napø. zákon è. 61/1977 Sb., zákon è. 53/1966 Sb., o
ochranì zemìdìlského pùdního fondu, ve znìní zákona è. 75/1976
Sb. (úplné znìní zákon è. 124/1976 Sb.), zákon è. 138/1973
Sb., zákon è. 50/1976 Sb.
16) Zákon è. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znìní
zákona
ÈNR è. 157/1983 Sb.
Vyhláška è. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon è. 22/1964
Sb., ve znìní vyhlášky è. 133/1965 Sb. a vyhlášky è. 19/1984
Sb.
Zákon è. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
Zákon ÈNR è. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.
17) Zákon è. 183/2006 Sb.
18) § 8 až 10 zákona è. 138/1973 Sb.
19) § 13 zákona è. 138/1973 Sb.
19a) Napøíklad zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a
doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), zákon è. 254/2001
Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve
znìní
pozdìjších
pøedpisù,
zákon
è.
99/2004
Sb.,
o
rybníkáøství,
výkonu
rybáøského
práva,
rybáøské
stráži,
ochranì moøských rybolovných zdrojù a o zmìnì nìkterých zákonù
(zákon o rybáøství), zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znìní pozdìjších pøedpisù.
19b) Zákon è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù rozvojových
koncepcí a programù na životní prostøedí, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
19c) Zákon è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o
posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní pozdìjších
pøedpisù.

19d) Zákon è. 244/1992 Sb.
Zákon è. 100/2001 Sb.
19e) Zákon è. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a
jiné
zpùsobilosti
státních
pøíslušníkù
èlenských
státù
Evropské unie a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o uznávání
odborné kvalifikace).
19f) § 20 odst. 1 zákona è. 18/2004 Sb.
19g) § 5 zákona è. 18/2004 Sb.
19h) Zákon è. 269/1994
pozdìjších pøedpisù.

Sb.,

o

Rejstøíku

trestù,

ve

znìní

20) Napø. zákon è. 87/1987 Sb.
20a) Èl. 7 odst. 1 písm. c) naøízení Rady (ES) è. 338/97 ze
dne 9. prosince 1996 o ochranì druhù volnì žijících živoèichù
a planì rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.
21) Napø. zákon è. 23/1962 Sb., zákon è. 102/1963 Sb., zákon
è. 61/1964 Sb., zákon è. 61/1977 Sb., zákon è. 44/1988 Sb., o
ochranì a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve
znìní zákona ÈNR è. 541/1991 Sb.
21a) Zákon è. 449/2001 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
21b) Zákon è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního
fondu, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
21c) Zákon è. 289/1995 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
21d) Napøíklad zákon è. 289/1995 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù, zákon è. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
zpùsobených vybranými zvláštì chránìnými živoèichy, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
21e) Napøíklad vyhláška è. 55/1999 Sb., o zpùsobu výpoètu výše
újmy nebo škody zpùsobené na lesích.
21f) Zákon è. 334/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Zákon è. 99/2004 Sb.
22) Zákon ÈNR è. 284/1991
pozemkových úøadech.

Sb.,

o

pozemkových

úpravách

a

23) Zákon è. 53/1966 Sb.
24) § 108 odst. 2 zákona è. 50/1976 Sb.
25) § 109 až 116 zákona è. 50/1976 Sb.
25a) § 27 odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní

pozdìjších pøedpisù.
26) Zákon è. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
Zákon è. 102/1971 Sb., o ochranì státního tajemství, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
27) Zákon è. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silnièní
zákon), ve znìní zákona è. 27/1984 Sb. (úplné znìní è. 55/1984
Sb.).
28) Ústavní zákon è. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD.
29) § 127a obèanského zákoníku.
30) Napø. zákon è. 135/1961 Sb., vyhláška è. 99/1989 Sb., ve
znìní vyhlášky è. 24/1990 Sb., o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích (pravidla silnièního provozu).
31) Napø. § 16 zákona ÈNR è. 96/1977 Sb., vyhláška è.99/1989
Sb.
32) Napø. zákon è. 61/1977 Sb., zákon è. 138/1973 Sb., zákon
è. 50/1976 Sb.
33) Zákon è. 17/1992 Sb.
34) § 2 zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù.
35) § 14 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní
øád).
37) Zákon ÈNR è. 282/1991 Sb., o Èeské inspekci životního
prostøedí a její pùsobnosti v ochranì lesa.
38) Zákon è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
39) Zákon è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
39a) § 32
pøedpisù.

zákona

è.

131/2000

Sb.,

ve

znìní

pozdìjších

40) Zákon è.96/1977 Sb.
Zákon è. 23/1962 Sb.
Zákon è. 102/1963 Sb.
Zákon è. 53/1966 Sb.
41) Zákon è. 169/1949 Sb.
Zákon è. 40/1961 Sb., o obranì státu.
41a) Vyhláška è. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné zpùsobilosti
úøedníkù územních samosprávných celkù.

41b) § 22 až 26 zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních
samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù.
42) § 13 odst. 2, § 45, 46, 84 a 85 zákona ÈNR è. 200/1990
Sb., o pøestupcích.
42a) Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
43) Zákon è. 71/1967 Sb.
43a) § 149 odst. 1 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád.
44) § 11 zákona è. 44/1988 Sb.
45) § 15 až 19 zákona è. 44/1988 Sb.
Zákon ÈNR è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbušninách a
státní báòské správì, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
46) Napø. zákon è. 61/1977 Sb., zákon è. 138/1973 Sb., zákon
è. 50/1976 Sb., zákon è. 44/1988 Sb., zákon è. 53/1966 Sb.,
zákon è. 23/1962 Sb., zákon è. 102/1963 Sb.
46a) Zákon è. 167/2008 Sb., o pøedcházení ekologické újmì a o
její nápravì a o zmìnì nìkterých zákonù.
47) § 24a zákona ÈNR è. 67/1969 Sb., o národních výborech, ve
znìní pozdìjších pøedpisù (úplné znìní è. 31/1983 Sb.).
47a) Zákon è. 312/2001 Sb., o státních hranicích.
47b) Zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské
republiky (katastrální zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
48) § 25 zákona è. 61/1977 Sb.

