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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Navrhovaná vyhláška o plánech péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, 
evidenci a označování chráněných území plně nahradí právní úpravu dosud 
obsaženou ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, 
evidenci a označování chráněných území. Důvodem zpracování návrhu nové vyhlášky 
jsou změny v právní úpravě zvláště chráněných území (zejména právního režimu 
národních parků - NP) provedené s účinností ke dni 1. června 2017 zákonem č. 
123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „ZOPK“).  

Zákonem č. 123/2017 Sb. byla do ZOPK vložena nová zmocnění pro MŽP stanovit 
vyhláškou podrobnosti některých nových institutů (zásady péče, klidová území NP) a 
některá dosavadní zmocnění MŽP k vydání prováděcí vyhlášky byla citovaným 
zákonem upravena (upřesněna) tak, aby odpovídala aktuálním technickým 
požadavkům na zpracování plánů péče, podkladů k vyhlašování, evidenci a 
označování chráněných území (tj. zvláště chráněných území všech kategorií, evropsky 
významných lokalit, ptačích oblastí a smluvně chráněných území). 

Zákon č. 123/2017 Sb. především zavedl zcela nový institut zásad péče o národní 
parky (§ 38a zákona č. 114/1992 Sb.), odlišný od plánů péče o CHKO a maloplošných 
zvláště chráněných území. Zásady péče budou problematiku péče o NP řešit 
v menších detailech, než stávající plány péče (půjde o odborný rámcový dokument). 
Zásady péče budou určovat zásadní priority a zásady péče o jednotlivé skupiny 
ekosystémů, biotopy druhů, druhy a zásady využívání těchto ekosystémů tak, aby byly 
plněny cíle ochrany NP podle jednotlivých zón ochrany přírody. Obsah zásad péče a 
postup jejich zpracování a projednání je MŽP podle § 38a odst. 8 ZOPK 
zmocněno stanovit vyhláškou. 

Zákonem č. 123/2017 Sb. byl též zaveden nový institut klidových území NP, který 
bude novým způsobem regulovat pohyb osob na území NP. Klidová území budou 
vymezována v územích s výskytem ekosystémů a biotopů druhů citlivých na změny 
stavu vyvolané pohybem většího počtu návštěvníků.  Klidová území jednotlivých NP 
stanoví MŽP opatřením obecné povahy.  MŽP je v § 17 odst. 4 ZOPK zmocněno 
stanovit, jakým způsobem vyznačí správa NP v terénu hranice klidového území a 
informace o podmínkách pohybu na cestách nebo trasách v klidovém území NP. 

Zákonem č. 123/2017 Sb. bylo nově formulováno ustanovení § 40 ZOPK upravující 
postup při projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněného území. Návrh na 
vyhlášení byl nahrazen záměrem na vyhlášení, což (terminologicky) lépe odpovídá 
prvotní fázi projednání (záměru) se všemi zúčastněnými subjekty, oproti následné fázi 
projednání (návrhu) právního předpisu, jímž se zvláště chráněné území vyhlašuje, 
v legislativním procesu. Zmocňovací ustanovení pro vydání vyhlášky v § 40 odst. 7 
bylo v souvislosti s touto změnou též upraveno – MŽP je zmocněno stanovit 
vyhláškou náležitosti a obsah záměru na vyhlášení chráněného území nebo jeho 
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ochranného pásma podle části třetí zákona. Obsahově se záměr od dosavadního 
návrhu prakticky neliší. 

Zákonem č. 123/2017 Sb. bylo též upraveno zmocnění obsažené v § 42 odst. 2 ZOPK, 
na jehož základě bylo MŽP (dosud) oprávněno stanovit podrobnosti o vedení 
ústředního seznamu ochrany přírody. Toto zmocňovací ustanovení bylo upřesněno 
(konkretizováno) v souladu s požadavky na formulaci zmocňovacích ustanovení podle 
Legislativních pravidel vlády. MŽP je podle upraveného zmocnění v § 42 odst. 2 
ZOPK zmocněno stanovit vyhláškou členění ústředního seznamu, jeho obsah a 
náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání dokumentů do ústředního 
seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a daty v ústředním 
seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování. Takto formulovaný 
obsah a rozsah zmocnění v podstatě odpovídá části obsahu platné vyhlášky č. 
64/2011 Sb. 

S ohledem na velkou řadu dílčích změn převážně technického rázu promítajících se do 
mnoha ustanovení a s ohledem na strukturu vyhlášky č. 64/2011 Sb. (obsahující též 
několik technických příloh) přistoupilo MŽP k vydání nové vyhlášky, nikoliv k novelizaci 
stávající vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s 
Listinou základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Zhodnocení bylo 
provedeno ve vztahu k čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky a k čl. 11 a 35 odst. 1 a 3 
Listiny základních práv a svobod. 

Návrh právního předpisu přispívá k naplňování cílů ZOPK – vyhlašování zvláště 
chráněných území (§ 40) a zajišťování a zajišťování odpovídající péče o tato území 
prostřednictvím odborně zpracovaných plánů péče (§ 38 a 38a ZOPK). Přispívá též 
k právní jistotě dotčených osob stanovením podrobného způsobu zápisu potřebných 
údajů do Ústředního seznamu ochrany přírody. Návrh vyhlášky je v souladu se 
zákonem o ochraně přírody a krajiny i se zákonnými zmocněními obsaženými v § 17 
odst. 4, § 38 odst. 7, § 38a odst. 8, § 39 odst. 2, § 40 odst. 7, § 42 odst. 2 a 5, § 45c 
odst. 1, § 45e odst. 7 a § 47 odst. 3 ZOPK. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, 
vztahují 

Na materii upravenou vyhláškou se přímo nevztahují právní předpisy Evropské unie. 
Návrh vyhlášky nicméně přispívá k naplnění požadavků vyplývající ze směrnice Rady 
(ES) č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin i směrnice i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 
ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění). 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
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D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době je materie obsažena ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, 
podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Vzhledem k 
velkému množství (byť dílčích) změn je navrženo tuto vyhlášku zrušit a nahradit ji 
předkládaným návrhem nové vyhlášky. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava se nedotýká právní úpravy obsažené v zákonu č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh 
je pouze technickou normou pro obsah plánů péče resp. zásad péče o zvláště 
chráněná území a pro obsah záměrů na vyhlášení zvláště chráněného území. Plány 
péče (zásady péče) a záměry na vyhlášení zvláště chráněných území zpracovávají 
příslušné orgány ochrany přírody na základě kompetence stanovené v ZOPK. Ústřední 
seznam ochrany přírody vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v souladu se 
svou dosavadní kompetencí podle § 42 odst. 2 ZOPK. 

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu 
státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 až 6 

(Obsah plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky a přírodní památky a jejich ochranná pásma a o chráněné krajinné 
oblasti a postup jejich zpracování) 

 

K § 1 

Stanoví se základní obsah plánů péče pro maloplošná zvláště chráněná území (NPR, PR, 
NPP, PP) a jejich ochranná pásma, mimo chráněné krajinné oblasti a s výjimkou NP, pro 
něž jsou podle § 38a ZOPK zpracovávány zásady péče (samostatně upravené v § 7 a 8 
návrhu vyhlášky).  

Součástí plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území bude nově vyhodnocení vlivů 
přirozených disturbančních činitelů na předměty ochrany a naplňování dlouhodobých cílů 
ochrany maloplošných zvláště chráněných území, dále zhodnocení dosavadního 
naplňování funkcí ochranných pásem a postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů 
ochrany. Tyto náležitosti jsou v praxi uváděny v plánech péče již v současné době, 
nejedná se tedy o rozšíření obsahů plánů péče o maloplošná území. Přirozený 
disturbanční činitel vzniká působením přírodních sil (voda, vítr, teplota a jejich kombinace, 
popřípadě některé živé složky ekosystémů, např. gradace kůrovce). 

Novou náležitostí plánů péče je vymezení vztahu k zajištění ochrany přírodních stanovišť 
nebo druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí, pokud se tyto překrývají s maloplošnými zvláště chráněnými územími. Způsoby 
péče a praktická opatření, navržená v plánech péče, nesmí ohrozit zachování nebo 
obnovení příznivého stavu těchto lokalit a nesmí narušit jejich celistvost. 

K § 2 

Stanoví se základní obsah plánů péče pro chráněné krajinné oblasti. Mezi náležitosti 
plánů péče o CHKO se doplňuje popis a vyhodnocení stavu a vývoje krajiny z hlediska 
naplňování dlouhodobých cílů jejich ochrany a popis a vyhodnocení stavu a vývoje 
přírodních hodnot oblasti. Nově bude součástí plánů péče o CHKO zhodnocení účinnosti 
zásad využívání území v předchozím plánu péče z hlediska naplňování dlouhodobých cílů 
ochran CHKO. Oproti dosavadní úpravě se výslovně stanoví, že součástí plánů péče jsou 
i zásady rekreačního, sportovního a jiného využívání území CHKO.  

Též pro CHKO budou nezbytnou součástí plánů péče zásady péče o stanoviště druhů, 
které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Tyto náležitosti jsou v praxi uváděny v plánech péče o CHKO již v současné době, 
nejedná se tedy o rozšíření obsahu plánů péče o CHKO. 

K § 3 
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Stanoví se ostatní náležitosti plánů péče. Plány péče dále obsahují zejména výčet a popis 
rozsahu a způsobu sledování stavu a vývoje předmětů ochrany zvláště chráněných 
území. Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území zároveň obsahují předběžné 
orientační vyčíslení očekávaných finančních nákladů vydávaných orgány ochrany přírody 
na tuto činnost. 

Tyto náležitosti jsou v praxi uváděny v plánech péče již v současné době, nejedná se tedy 
o rozšíření obsahu plánů péče. 

K § 4 

Stanoví se, že obsahem plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území je rovněž 
hodnocení přirozenosti lesních porostů provedené podle zásad uvedených v příloze č. 2 k 
této vyhlášce a zakreslené na podkladě Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené nebo 
účelových lesnických map. Dále se stanoví, že plány péče o národní přírodní rezervace a 
přírodní rezervace též obsahují tabulkové přehledy plánovaných těžeb umístěných 
v lesních porostech národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, včetně 
slovního popisu a zákresů jejich lokalizace vyhotovených na podkladě Státní mapy 
1 : 5 000 – odvozené nebo účelových lesnických map a limity pro zalesnění.  

Plány péče o CHKO dále obsahují údaje o obmýtí a době obnovní pro jednotlivé 
hospodářské soubory, do kterých se zařazují lesní porosty v prvních zónách chráněných 
krajinných oblastí obhospodařované hospodářským způsobem pasečným, pokud se 
zároveň nejedná o lesní porosty v národních přírodních rezervacích nebo přírodních 
rezervacích anebo o lesy ochranné.  

Tyto náležitosti jsou v praxi uváděny v plánech péče již v současné době, nejedná se tedy 
o rozšíření obsahu PP. 

K § 5 

Stanoví se listinná a digitální forma, v níž se plány péče zpracovávají. Náležitosti návrhu 
musí být vyhotoveny v listinné podobě a zároveň i v digitální podobě uložené na 
technickém nosiči dat v obecně převoditelných formátech datových souborů stanovených 
v příloze č. 3, této vyhlášky. 

Tyto náležitosti jsou v praxi uváděny v plánech péče již v současné době, nejedná se tedy 
o rozšíření obsahu plánů péče. 

K § 6 

Stanoví se povinnost orgánu ochrany přírody zajistit zpracování plánu péče nejméně 
jeden rok, u plánů péče o CHKO nejméně dva roky před ukončením platnosti 
dosavadního plánu péče. Dále se stanoví, že po ukončení projednání návrhu plánu péče 
upraví návrh plánu péče v souladu s návrhem na vypořádání připomínek, který uvede 
v protokolu, kterým plán péče schválí.  

U nově vyhlašovaných maloplošných zvláště chráněných území se stanoví povinnost 
orgánu ochrany přírody zajistit zpracování návrhu plánu péče před vyhlášením 
chráněného území a jeho projednávání zahájit nejdříve v den oznámení návrhu podle § 
40 odst. 2 zákona. Dále se stanoví, že plán péče u nově vyhlašovaných chráněných 
území  se schvaluje s platností od data účinnosti právního předpisu, kterým bylo chráněné 
území vyhlášeno. V případě, že je potřeba již schválený plán péče změnit, projedná orgán 
ochrany přírody navrženou změnu stejným postupem jako návrh plánu péče. Po ukončení 
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projednání změny plánu péče orgán ochrany přírody upraví platný plán péče v souladu 
s návrhem na vypořádání připomínek ke změně plánu péče, který uvede v protokolu, 
kterým změnu plánu péče schvaluje. 

V uvedených ustanoveních nebyly provedeny žádné významné obsahové změny 
oproti stávajícímu znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K § 7 a 8 

(Obsah zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma a postup jejich 
zpracování) 

Nově je do návrhu vyhlášky vloženo ustanovení upravující obsah zásad péče o NP. 

Zásady péče obsahují obdobné formální náležitosti jako plány péče. Oproti náležitostem 
plány péče budou zásady péče obsahovat (pouze) základní principy péče o předměty 
ochrany národních parků členěné podle zón ochrany přírody, včetně řešení střetů 
plynoucích z odlišných nároků jednotlivých složek ekosystémů na potřebnou péči z 
hlediska priorit a cílů ochrany NP. 

Též zásady péče budou obsahovat přílohy s uvedením podrobností k jednotlivým 
kapitolám zásad péče Neopominutelnou mapovou přílohou zásad péče je mapa základní 
cestní sítě na území NP. Závazným výchozím mapovým podkladem pro mapové přílohy 
zásad péče je Základní mapa České republiky. 

Správa NP zahájí zpracování návrhu zásad péče nejméně dva roky před ukončením 
platnosti dosavadních zásad péče tak, aby oznámení o možnosti seznámit se s návrhem 
zásad péče bylo vydáno nejméně jeden rok před ukončením platnosti dosavadních zásad 
péče. 

Zásady péče o národní parky postupně nahradí doposud zpracovávané plány péče o 
národní parky, které jsou svým obsahem obdobné. 

 

K § 9  

(Obsah a náležitosti záměrů na vyhlášení nebo změnu zvláště chráněného území 
nebo ochranného pásma zvláště chráněného území) 

V celém ustanovení dochází k terminologickému nahrazení slova „návrh“ na vyhlášení 
slovem „záměr“, v souladu s novou dikcí § 40 ZOPK. 

U všech záměrů na vyhlášení zvláště chráněného území bude uváděn dlouhodobý cíl 
jeho ochrany. 

Náležitosti záměru musí být vyhotoveny v listinné podobě a zároveň i v digitální podobě 
uložené na technickém nosiči dat v obecně převoditelných formátech datových souborů 
stanovených v příloze č. 3, této vyhlášky. 

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 
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K § 10 

(Členění ústředního seznamu, jeho obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky 
předávání dokumentů do ústředního seznamu, způsob a podmínky nakládání 
s dokumenty a daty v ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich 
zveřejňování) 

V ustanovení byly provedeny pouze drobné formulační změny.  

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

Vedením ústředního seznamu je nadále pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky, se sídlem v Praze jako provozovatel ústředního seznamu (§ 42 odst. 2 
ZOPK). 

 

K § 11 

(Sbírka listin) 

Do Sbírky listin budou nově zařazována opatření obecné povahy, kterými se stanoví 
klidová území NP. 

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K § 12 

(Předávání dokumentů do Sbírky listin) 

V ustanovení byly provedeny pouze drobné formulační změny.  

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K § 13 

(Registr objektů) 

Registr objektů obsahuje údaje o objektech ústředního seznamu, uvedené v příloze č. 4 k 
této vyhlášce. 

V ustanovení byly provedeny pouze drobné formulační změny.  

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K § 14 

(Zápis nových objektů do ústředního seznamu) 
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Podkladem pro zápis objektu do ústředního seznamu je soubor dokumentů uvedený 
v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

V ustanovení byly provedeny pouze drobné formulační změny.  

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K § 15  

(Způsob označení zvláště chráněných území, ptačích oblastí, evropsky významných 
lokalit, památných stromů, smluvně chráněných území a smluvně chráněných 
památných stromů v terénu) 

Nově se doplňuje způsob označení klidových území NP, pro něž se budou používat 
tabule s textem „klidové území národního parku“ a tabule s textem obsahujícím informace 
o podmínkách pohybu osob v klidovém území, a to v souladu s jednotlivými specifikacemi 
uvedenými v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

Hraniční sloupky, na nichž se umisťuje pruhové značení hranic klidového území, se 
obdobně jako ostatní sloupky s pruhovým značením umisťují na orientačně významné 
lomové hranice klidového území NP. 

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K § 16 

(Způsob označení zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, 
památných stromů, smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných 
stromů v mapových podkladech 

V kopiích příslušných map (Základní mapa České republiky, Ortofoto České republiky 
nebo katastrální mapa) se nově barevně odlišují hranice zón CHKO a zón NP a nově se 
vyznačují hranice klidových území národních parků přerušovanou 0,5 mm silnou čarou 
hnědé barvy, vedenou po jejich vnějším obvodu, s uvedením slov „klidové území 
národního parku“ uvnitř plochy. Nově se též označují hranice ptačích oblastí, a to stejným 
způsobem, jako hranice evropsky významných lokalit (plnou 1 mm silnou čarou fialové 
barvy vedenou po jejich vnějším obvodu, s uvedením názvu území včetně slov „ptačí 
oblast“). 

V uvedeném ustanovení nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu 
znění vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K § 17 

(Přechodná ustanovení) 

Ustanovení zajišťují, aby novými požadavky nebylo dotčeno projednávání a schvalování 
plánů péče a projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněného území, pokud byly 
započaty před nabytím účinnosti této vyhlášky. 
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Dosavadní informační tabule i evidenční čísla objektů ÚSOP zůstávají v platnosti. 

 

 

K § 18 

Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. ledna 2018. 

  

K příloze č. 1 

Stanoví se výčet základních údajů o zvláště chráněných územích, kterým jsou zejména 
evidenční číslo, kategorie ochrany, název, druh právního předpisu, kterým bylo území 
vyhlášeno, název orgánu, který předpis vydal, číslo předpisu, datum platnosti a datum 
účinnosti předpisu, překryv s uvedenými územně-správními jednotkami, překryv s jinými 
chráněnými územími, překryv se soustavou Natura 2000, vymezení území a jeho 
ochranného pásma a jejich výměra, kategorie IUCN, předmět ochrany a cíl ochrany. 

V ustanovení byly provedeny pouze drobné formulační změny.  

V příloze č. 1 nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu znění 
vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K příloze č. 2 

Stanoví se zásady stanovení přirozenosti lesních porostů. Do definic některých důležitých 
pojmů, byly na místo dosavadního pojmu „les kulturní“ doplněny pojmy „les nově 
ponechaný samovolnému vývoji“, „les významný pro biodiverzitu“ a „les produkční – 
stanovištně původní“. Důvodem je požadavek praxe rozlišit tyto lesy ve zvláště 
chráněných územích podle jejich odlišného poslání z hlediska ochrany přírody. 

Došlo k upřesnění formulací u některých kritérií pro stanovení přirozenosti lesních porostů 
v tabulce, tak aby pro posuzovatele byla kritéria srozumitelnější a jednoznačně 
aplikovatelná. Dosavadní výsledky stanovení přirozenosti lesních porostů tím nejsou 
ovlivněny.          

V příloze č. 2 nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu znění 
vyhlášky č. 64/2011 Sb., které by podstatným způsobem měnily obsah a způsob 
stanovení přirozenosti lesních porostů. 

 

K příloze č. 3 

Stanoví se zde standard, kterým se určují typy technických nosičů dat a formátů a dalších 
parametry datových souborů určených pro předávání dat do Ústředního seznamu ochrany 
přírody. Byly doplněny některé nové formáty datových souborů určených pro předávání 
dat. 

V příloze č. 3 nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu znění 
vyhlášky č. 64/2011 Sb. 
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K příloze č. 4 

Stanoví se rámcový výčet povinných údajů o objektech Ústředního seznamu ochrany 
přírody vedených v registru objektů v elektronické podobě.  

V ustanovení byly provedeny pouze drobné formulační změny.  

V příloze č. 4 nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu znění 
vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K příloze č. 5 

Stanoví se soubory dokumentů a údajů, které jsou podkladem pro provedení zápisu 
objektů do ústředního seznamu. 

V ustanovení byly provedeny pouze drobné formulační změny.  

V příloze č. 5 nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu znění 
vyhlášky č. 64/2011 Sb. 

 

K příloze č. 6 

Stanoví se závazné vzory označení zvláště chráněných území, ptačích oblastí, 
památných stromů, smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných 
stromů.  

Z přílohy byl vypuštěn vzor označení I. zóny NP a náhradou je zde nově uveden vzor 
označení klidového území NP. 

V příloze č. 6 nebyly provedeny žádné významné změny oproti stávajícímu znění 
vyhlášky č. 64/2011 Sb. 
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