
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 1. července 
2015 s termínem dodání stanovisek do 23. července 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
 

Připomínkující 
místo 

Obsah připomínky Stanovisko MŽP 

Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
financí 

Vyhláška nemůže nabýt účinnosti dnem 1. července 
2015, neboť by se jednalo o nepřípustnou 
retroaktivitu.  

 

Akceptováno. 

Účinnost upravena (ke dni 1. ledna 2016). 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Upozorňujeme na to, že poznámka pod čarou č. 2 
odkazuje na neplatný katastrální zákon a dále je 
potřeba změnit datum účinnosti navrhované 
vyhlášky.  
 

Akceptováno. 
Upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Připomínka: 

V textu vyhlášky je stanoveno nabytí její účinnosti 
dnem 1. července 2015, zatímco ve zhodnocení 
dopadů je uvedeno nabytí účinnosti vyhlášky ke dni 
1. září 2015. Doporučujeme tento nesoulad odstranit. 

Akceptováno. 
Upraveno. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

Požadujeme v § 2 písm. e) za slova „lesní a 
zemědělské hospodaření“ vložit slova „myslivecké 
hospodaření“. 

 
Odůvodnění: 
Ve výčtu subjektů, které mohou vjíždět se svými 
vozidly do území národní přírodní památky a u 
kterých se nevyžaduje souhlas příslušného 
orgánu ochrany přírody nejsou uvedeny osoby 
vykovávající v uvedené lokalitě myslivecké 
hospodaření. Umožnění vjezdu vozidel těchto 
osob přímo vyhláškou zamezí případné 
byrokratické zátěži spojené s vydáváním souhlasu 
příslušným orgánem ochrany přírody. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 
Upraveno. 

 

 

 Navrhujeme změnit účinnost vyhlášky, neboť 1. 
července 2015 přesahuje i termín meziresortního 
připomínkového řízení. 

Akceptováno. 

Účinnost upravena (ke dni 1. ledna 2016). 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Obecně 

Upozorňujeme na rozpor mezi důvodovou 
zprávou a vlastním návrhem předmětné vyhlášky. 
Dle bodu 1.2 obecné části důvodové zprávy je 
účelem vyhlášky „nové vyhlášení stávajícího 
chráněného území rozšířené[ho] o navazující části 
s obdobně hodnotnými rostlinnými a živočišnými 
společenstvy“. Zatímco stávajícím chráněným 
územím je Národní přírodní památka Zhejral, jež byla 
do kategorie Národní přírodní rezervace převedena 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

 
Vysvětleno. 

 
Národní přírodní rezervace Zhejral byla vyhlášená Okresním 

národním výborem Jihlava v roce 1982, podle zákona č. 40/1956 
Sb., o státní ochraně přírody. Tímto právním aktem bylo společně 
s NPR Zhejral vyhlášeno několik dalších chráněných území. 
Vzhledem k tomu, že tento zastaralý předpis nelze novelizovat, ale 
pouze jej zrušit jako celek (což do doby přehlášení ostatních v něm 
zřízených chráněných území nelze), není možné souběžně 
s vyhlášením nové NPP explicitně zrušit stávající NPR Zhejral. 

 
Obdobně jako v jiných případech aplikujeme pravidlo lex 
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pozdějších předpisů, předložený návrh počítá 
s vyhlášením národní přírodní památky ve smyslu § 
35 zákona o ochraně přírody             a krajiny, a 
nikoliv s vyhlášením národní přírodní rezervace ve 
smyslu § 28 téhož zákona. V rozporu se zněním 
důvodové zprávy by tedy přijetím navržené vyhlášky 
došlo k ustanovení nové přírodní památky, přičemž 
na části jejího území by zároveň platil stávající režim 
národní přírodní rezervace, a to včetně režimu 
zákonných ochranných podmínek podle § 29 zákona       
o ochraně přírody a krajiny. Pokud je účelem 
navržené vyhlášky rozšířit stávající režim na nové 
území, je nutné vyhlásit novou přírodní rezervaci, 
popřípadě zrušit rezervaci stávající, aby na části 
území navržené národní přírodní památky neplatil 
právní režim odchylný.    

 

posterior derogat priori, tj. režim nové NPP nahradí celou stávající 
NPR bez toho, že by na části území byla uplatňována dvojí 
ochrana. 

 
 
 

 

 K § 1 odst. 2 

V návaznosti na stávající praxi Ministerstva 
životního prostředí doporučujeme, aby byl předmět 
ochrany stanoven v samostatném, tj. druhém, 
paragrafu vyhlášky.  

Stávající návrh, podle něhož se za národní 
přírodní památku vyhlašuje území s výskytem   
v písm. a) – f) tohoto odstavce vyjmenovaných 
ekosystémů a biotopů lze považovat za matoucí, 
jelikož naznačuje druhové vymezení chráněného 
území prostřednictvím výskytu těchto ekosystémů a 
biotopů, a nikoliv jeho stanovení územní, určené 
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě 
katastrální, jak činí až § 1 odst. 3 návrhu vyhlášky.       

 

Částečně akceptováno. 

Komise LRV pro veřejné právo při posledním projednávání návrhů 
vyhlášek, kterými se vyhlašují NPR a NPP namítla, že MŽP nemá 
zmocnění ke stanovení předmětů ochrany NPR/NPP ve vyhlášce 
(ale pouze k vymezení těchto území a stanovení bližších 
ochranných podmínek) a doporučila navázat stanovení předmětů 
ochrany na vymezení NPR/NPP. 

Text odstavce 2 byl upraven následovně: „Za národní přírodní 
památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 
3, s výskytem …“. 
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 K § 2 písm. a) 

Upozorňujeme, že poznámka pod čarou 
odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona                 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon), který však byl 
s účinností od 1. ledna 2014 zrušen zákonem č. 
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon).  

 

Akceptováno. 
Upraveno. 

 K § 3  

  Upozorňujeme, že návrh předpokládá nabytí 
účinnosti vyhlášky dnem 1. července 2015. 
Doporučujeme, aby v souladu s důvodovou zprávou 
bylo slovo „července“ nahrazeno slovem „září“.  

 

Akceptováno. 

Účinnost upravena (ke dni 1. ledna 2016). 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
vnitra 

K § 2: 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné 

stanovit rovněž bližší ochranné podmínky a činnosti 
vázané na souhlas pro oblast ochranného pásma 
obdobně, jak je stanoveno např. v § 4 vyhlášky č. 
108/2015 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky 
Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek. 
  

Vysvětleno. 
Pro zajištění ochrany území tvořícího ochranné pásmo této NPP 
postačuje jeho základní ochrana založená v § 37 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb. 

 K poznámce pod čarou č. 2: 
 Upozorňujeme, že zákon č. 344/1992 Sb. byl 
již zrušen a nahrazen zákonem  

Akceptováno. 
Upraveno. 
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č. 256/2013 Sb. Doporučujeme poznámku pod 
čarou opravit. Tato připomínka se obdobně vztahuje 
k poznámce pod čarou č. 2 nacházející se 
v odůvodnění.  

 

 K odůvodnění: 
1. Na str. 1 v druhém odstavci navrhujeme za 
slova „o ochraně přírody a krajiny“ doplnit slova  
„, ve znění pozdějších předpisů,“. 
2. Doporučujeme doplnit do seznamu zkratek 
v kapitole 8 zkratku AOPK, kterou text odůvodnění 
používá ve zvláštní části 

 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury 

Upozorňujeme předkladatele na to, že 
navržené datum účinnosti 1. července 2015 již 
uplynulo. Doporučujeme sjednotit datum nabytí 
účinnosti vyhlášky k 1. září 2015, aby tak odpovídalo 
ostatním předkládaným návrhům vyhlášek 
prohlašujícím zvláště chráněná území (což nejspíše 
bylo vzhledem ke zvláštní části odůvodnění i 
předkladatelovým záměrem).  
 

Akceptováno. 
Upraveno. 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  

Úřad vlády – 
Kabinet 
vedoucího Úřadu 
vlády 

-  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
a předseda Rady 

Bez připomínek  
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pro výzkum, vývoj 
a inovace (RVV) 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek 

 

Magistrát 
hlavního města 
Prahy 

Bez připomínek 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek  

Ústecký kraj -  

Plzeňský kraj Bez připomínek  

Královéhradecký 
kraj 

Bez připomínek  

Středočeský kraj Bez připomínek  

Jihočeský kraj Bez připomínek  

Liberecký kraj Bez připomínek  

Olomoucký kraj Bez připomínek  

Pardubický kraj Bez připomínek  

Zlínský kraj Bez připomínek  

Jihomoravský 
kraj 

Bez připomínek  

Kraj Vysočina Bez připomínek  

Karlovarský kraj   

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCRCE0)



 7 

Svaz měst a obcí 
ČR 

-  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Konfederace 
umění a kultury 

Bez připomínek  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek  

Technologická 
agentura ČR 

Bez připomínek  

Grantová 
agentura ČR 

Bez připomínek  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Nejvyšší soud Bez připomínek  

Nejvyšší správní 
soud 

Bez připomínek  

Bezpečnostní Bez připomínek  
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informační služba 

Úřad pro 
zahraniční styky a 
informace 

Bez připomínek  

Akademie věd ČR Bez připomínek  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

ČKAIT Bez připomínek  

Česká 
stomatologická 
komora 

Bez připomínek  
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