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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o plánech péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
26. září  2017, s termínem dodání stanovisek do 18. října 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 
 

1. Ve druhém odstavci v „Předkládací zprávě“ 
doporučujeme za slova „.... zákonem č. 123/2017 
Sb., kterým se mění“ vložit slovo „zákon“. 

 

Akceptováno 

2. V názvu vyhlášky je užit obrat „chráněná 
území“, který je součástí legislativní zkratky 
„maloplošná zvláště chráněná území“, zaváděné 
v § 1 odst. 1 úvodní část – k jejímu rozsahu se 
vyjadřujeme následně. Protože pojem „zvláště 
chráněná území“ je pojmem, který užívá zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k jehož 
provedení je navrhovaná vyhláška vydávána, je 
třeba slovo „zvláště“ do názvu vyhlášky doplnit a 
v zájmu stylizace nahradit čárku za slovem „péče“ 
slovem „a“.    

 

Vysvětleno, částečně akceptováno 
V souladu se zmocněním uvedeným v § 42 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb. jsou předmětem úpravy vyhlášky nejen 
dokumenty, které se týkají zvláště chráněných území, ale i 
dokumenty týkající se evropsky významných lokalit, ptačích 
oblastí a smluvně chráněných území (viz též § 42 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb.). Název vyhlášky je proto potřeba 
zachovat širší. 
 
Název vyhlášky stylisticky upraven podle doporučení. 

3. V § 1 v úvodní části odstavce 1 je zaváděna 
legislativní zkratka „(dále jen „ maloplošná zvláště 
chráněná území“)“. Doporučujeme zvážit, zda by 
nepostačovala pouze legislativní zkratka „(dále jen 
„zvláště chráněné území“)“. Nejsme si jisti, zda 
např. území národních přírodních rezervací nebo 
přírodních rezervací o rozloze desítek či stovek 

Vysvětleno, částečně akceptováno 
Za maloplošná zvláště chráněná území jsou zcela běžně 
označovány NPR, NPP, PR a PP (a to nejen v odborných 
dokumentech ochrany přírody, ale rovněž v územně 
plánovací dokumentaci, nebo např. nařízení vlády č. 
500/2001 Sb.).  
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hektarů lze charakterizovat jako maloplošná 
území, a tato charakteristika nám proto připadá 
věcně pochybná a nadbytečná. Navíc tento pojem 
neužívá ani zákon o ochraně přírody a krajiny. 
Pokud by byla tato připomínka přijata, je třeba 
z celého návrhu vyhlášky slovo „maloplošná“ 
v příslušných gramatických tvarech vypustit. 
Pokud by přijata nebyla, je třeba tento termín 
doplnit v § 1 odst. 1 písm. a) za slova „základní 
údaje o“.  V každém případě je však třeba uvést 
zaváděnou legislativní zkratku v jednotném čísle.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

4. V návrhu vyhlášky je užívána řada speciálních 
termínů, jejichž obsah by bylo vhodné 
v odůvodnění vysvětlit. Jedná se např. o pojem 
„disturbanční činitel“, užitý v § 1 odst. 1 písm. d) 
nebo v § 7 odst. 1 písm. d), pojem „pomístně“, 
užívaný v příloze č. 2. apod. 

 

Akceptováno 
Pojem „disturbanční činitel“ byl nahrazen občas užívaným 
českým ekvivalentem „rušivý činitel“.  
Vysvětleno  
Pojem „pomístně“ znamená, že uvedený jev, s kterým je 
pojem spojen, nenastal celoplošně, ale pouze náhodně na 
některých místech z celkové dotčené plochy. Jedná se o 
pojem běžně užívaný v lesnické praxi.   

 5. V § 4 odst. 2 doporučujeme slova „obnovních a 
výchovných“ systematicky zařadit až za slovo 
„těžeb“. Poznamenáváme, že termín „obnovní 
těžba“ je užíván v § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky  
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 
plánování, kdežto v § 15 odst. 5 a na řadě míst 
přílohy č. 1 této vyhlášky, je užíván ve tvaru „těžba 
obnovní“. Doporučujeme tedy uvést v návrhu 
vyhlášky tento termín v posledně uvedeném tvaru. 
 

Vysvětleno 
Ponecháno v zavedeném tvaru, obsaženém v platné 
vyhlášce č. 64/2011 Sb. 

 6. § 5 doporučujeme rozdělit na odstavce 1 a 2 podle 
vět. Ve větě první vypustit čárku za slovy „území“ 
a „příloh“ a slovo „i“. 
 

Akceptováno 

 7. V § 6 odst. 1 doporučujeme čárku za slovem „rok“ 
(v obou případech) nahradit slovem „a“ a vypustit 
čárku za slovem „roky“.  

Akceptováno 
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 8. V § 8 odst. 1 doporučujeme vypustit slovo „i“.  

 
Akceptováno 

 9. V § 9 v úvodní části odstavce 1 a 3 je třeba doplnit 
dvojtečku. 
 

Akceptováno 

 10. Odstavec 5 doporučujeme rozdělit na odstavce 5 
a 6 podle vět a ve větě první vypustit slovo „i“.  
 

Vysvětleno 
Jde o související ustanovení.  

 11. Skupinový nadpis nad § 10 doporučujeme 
formulovat pouze slovy „Ústřední seznam“ a učinit 
jej nadpisem § 10. To podle našeho názoru zcela 
postačuje, protože obsah ústředního seznamu 
charakterizuje § 10 odst. 1 a další aspekty 
s ústředním seznamem spojené uvádějí 
následující paragrafy 11 až 14. Je proto zbytečné 
snažit se do skupinového nadpisu pojmout obsah 
následujících paragrafů, nehledě k tomu, že 
v případě jeho zavedení by nemohly být paragrafy 
11 až 14 opatřeny nadpisy – viz čl. 30 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády.  
 

Akceptováno 

 12. V § 14 odst. 2 doporučujeme poslední větu 
osamostatnit jako odstavec 3. 
 

Vysvětleno 
Jde o související ustanovení.  

 13. § 17 doporučujeme nadepsat „Přechodná 
ustanovení“. V odstavci 1 a 2 nahradit slovo „platí“ 
slovy „se použijí“. V odstavci 3 nahradit slova 
„dosavadních předpisů“ slovy „vyhlášky 64/2011 
Sb.“.  
 

Akceptováno 
 
Tabule byly v některých případech vyhotoveny ještě podle 
starších právních předpisů, nejen podle vyhlášky č. 64/2011 
Sb. 

 14. § 18 doporučujeme nadepsat „Zrušovací 
ustanovení“ a za slovo „území“ vložit čárku. 
 

Akceptováno 
 

 15. V příloze č. 1 doporučujeme číslovky v půlkulaté 
závorce 1), 2) atd. nahradit číslovkami 1. 2. atd. 

Akceptováno 
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V zájmu přehlednosti, ale i citace přílohy, je třeba 
nahradit odrážky nejlépe písmeny malé abecedy 
v půlkulaté závorce a), b) atd. 
 

 16. V příloze č. 2 doporučujeme nadpisy „Vymezení 
pojmů“, Postup stanovení přirozenosti lesa“ a 
„Způsob označení stupňů přirozenosti lesních 
porostů v mapách“, označit namísto arabskými 
číslovkami číslovkami římskými I., I. a III. V části 1 
u pododstavců označených písmeny malé 
abecedy a), b) atd. je třeba v zájmu jednotnosti 
členění přílohy – viz její část 2 – užít písmen velké 
abecedy s tečkou – A., B.,  atd. V části 1 písm. s) 
bod 1 doporučujeme v členění namísto písmen 
„(i)“, „(ii)“ užít písmen malé abecedy v půlkulaté 
závorce a), b) atd., obdobně jako v bodě 3. Zde je 
však třeba v zájmu jednotnosti členění nahradit 
složenou závorku u jednotlivých písmen závorkou 
půlkulatou. U obou těchto bodů však v zájmu 
přehlednosti členění doporučujeme formulovat text 
jednotlivých písmen jako odstavce. Nadpis 
písmene f) „Přirozené lesy“ doporučujeme 
formulovat slovy „Přirozený les“.  
 

Akceptováno 
 

 17. V příloze č. 3 doporučujeme jednotlivé body 1/, 2/ 
atd., označit římskými číslovkami I., II. atd. 
Odrážky ve všech bodech doporučujeme nahradit 
arabskými číslovkami 1., 2. atd. Slova „textové“, 
„tabulkové“, „digitální“ a „geografická“ začít velkým 
písmenem. V části 1/ doporučujeme formulovat 
větu takto: „Data v digitální podobě se včetně 
jejich souborového systému do ústředního 
seznamu předávají na těchto typech technických 
nosičů dat:“ a závěr tohoto bodu vypustit. V části 
2/ doporučujeme větu druhou formulovat 
souvislým textem, tedy „Textové dokumenty 
předávané datovou schránkou se předávají také 

Akceptováno 
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ve formátu * pdf.“. 
 18. V příloze č. 4 doporučujeme dosud neoznačené 

nadpisy nad jednotlivými tabulkami označit 
písmeny velké abecedy A., B. atd.  
 

Akceptováno 

 19. V příloze č. 5 doporučujeme nahradit číslovky 1), 
2) atd. číslovkami 1., 2. atd. V části A ve větě 
druhé doporučujeme (v návaznosti na předchozí 
připomínku) nahradit slova „pod čísly 2) až 4)“ 
slovy „v bodech 2. až 4.“.  
 

Akceptováno 

 20. V příloze č. 6 doporučujeme v její 1. části v první 
větě odstavce nazvaného „Otvory pro upevnění 
tabule“ nahradit slova „2,5-4“ slovy „2,5 mm do 4“. 

Akceptováno 
Opraveno. 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek  
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 
 

1. Doporučujeme v nadpisu vyhlášky slova „ze 
dne …2017“ nahradit slovy „ze dne …2017“. 
Podle čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády nemá být písmo tučné.  

 

Akceptováno 

2. Doporučujeme v návrhu vyhlášky v poznámce 
pod čarou č. 11) nahradit slova „zákona č. 
6/2005 Sb. a zákon“ slovy „zákon č. 6/2005 
Sb., zákon“. Podle čl. 47 odst. 4 poslední věty 
Legislativních pravidel vlády je-li v poznámce 
pod čarou uveden příkladmý výčet právních 
předpisů, oddělují se v souvislém textu 
poznámky pod čarou čárkami. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra 
 
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně: 

Vysvětleno 
Dvojtečky na konci návětí sjednoceny, viz připomínka MF. 
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1. Doporučujeme dvojtečky na konci návětí 
(předcházející výčtu pododstavců) vypustit pro 
nadbytečnost, tyto nejsou ani v rámci návrhu 
užívány jednotně [srov. § 1 odst. 1, § 2 odst. 1 
a např. § 7 odst. 1, ve kterých jsou dvojtečky 
použity, s § 9 odst. 1, kde chybí]. 

2. Doporučujeme alespoň ve zvláštní části 
odůvodnění vyjasnit právnímu řádu neznámé 
a v návrhu požívané pojmy, jako jsou 
„disturbační činitel“ a „migrační prostupnost“, 
jelikož ze znění vyhlášky není jasné, co pod ně 
lze podřadit. 

 

 
 
 
Akceptováno 
 

 K § 1: 
Upozorňujeme, že podle čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády se legislativní zkratky 
zavádějí vždy v jednotném čísle, i když text 
odpovídající zavedené legislativní zkratce se v právním 
předpisu používá v množném čísle. 
 

Akceptováno 

 K § 7 odst. 2: 
 Ustanovení doporučujeme přepracovat tak, aby 
na prvním místě byly uvedeny přílohy povinné (viz 
výraz „neopominutelnou přílohou“) a až poté byla 
zařazena zmínka o možnosti doplnění dalších příloh.  
 

Akceptováno 

 K § 10 – k nadpisu: 
 Navrhujeme přehodnotit znění nadpisu, neboť 
tento je neúměrně dlouhý. V souladu s legislativní praxí 
by v případech, kde je to možné, měl být nadpis 
stručný a výstižný, což napomáhá i přehlednosti 
právního předpisu. 
Zároveň upozorňujeme, že pokud je předmětný nadpis 
uveden nad označením paragrafu, jedná o tzv. 
skupinový nadpis. Ten však podle čl. 30 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády nelze kombinovat 
s nadpisy jednotlivých paragrafů. 

Akceptováno 
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 K § 14 odst. 1: 

 V ustanovení je použito slovo „ministerstvo“, jež 
má být zjevně legislativní zkratkou, která však 
v navrhované vyhlášce na rozdíl od stávající vyhlášky 
č. 64/2011 Sb. není zavedena. S ohledem na čl. 44 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády připomínáme, že 
v zákoně o ochraně přírody a krajiny je poněkud 
neaktuálně pro Ministerstvo životního prostředí České 
republiky zaváděna legislativní zkratka „Ministerstvo 
životního prostředí“. Doporučujeme proto název uvádět 
v plném znění nebo legislativní zkratku zavést.  
 

Akceptováno 

 K § 17 odst. 1 a 2: 
 Doporučujeme v přechodných ustanoveních 
slovo „platí“ nahradit příhodnější formulací, např. „se 
použijí“ či „se řídí“. 
 

Akceptováno 

 K § 17 a 18: 
 Doporučujeme nadpisy předmětných 
ustanovení dát do souladu s obvyklou legislativní praxí, 
tedy je uvést ve znění „Přechodná ustanovení“ a 
„Zrušovací ustanovení“. 
 

Akceptováno 

 K § 18: 
Doporučujeme vložit čárku před slova „se 

zrušují“. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo zemědělství 
 
 

1. K § 1 odst. 1 
Do obsahu plánů péče o maloplošná zvláště 
chráněná území doporučujeme doplnit zásady 
související s povinnostmi vlastníků vodních děl a 
správců vodních toků, které se vyskytují 
v zájmovém území. 
Odůvodnění:  
Správou vodních toků se rozumí povinnosti dané 

Vysvětleno 
Ne všechny činnosti, které vykonávají správci vodních toků 
podle vodního zákona, směřují k zajištění ochrany předmětu 
ochrany chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb. 
Opatření uváděná v plánech péče o zvláště chráněná území 
nesměřují k výkonu povinností správců vodních toků podle 
vodního zákona; jejich uvádění v plánech péče je podle 
našeho názoru nad rámec zmocnění uvedeného v § 38 odst. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV4BPMGS)



Stránka 8 (celkem 27) 

§ 47 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona. 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, podle kterého je vodní tok významným 
krajinným prvkem, má dopad na některé činnosti 
s tím související, např. na údržbu břehových 
porostů.  

 

7 ve spojení s § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

2. K § 1 odst. 2 
V tomto ustanovení doporučujeme uvést, za jaké 
časové období mají být vyčísleny náklady 
vydávané orgány ochrany přírod na realizaci 
praktických opatření.  
Odůvodnění: 
Z navrženého textu není zřejmé, zda se má 
jednat o náklady například roční nebo o náklady 
vydané za dobu platnosti plánu péče. 

 

Vysvětleno 
Jedná se o náklady za dobu platnosti plánu péče, toto je 
podrobně upraveno v příslušné metodice. 

 

. K Příloze č. 1  
• K bodu 4  

Slovo „platnosti“ doporučujeme nahradit 
slovem „vyhlášení“.  

• K bodu 6 
Na konci třetí odrážky doporučujeme 
vložit slova „např. ochranná pásma 
vodních zdrojů (§ 30 zákona č. 254/2001 
Sb., vodního zákona)“. 

 

Vysvětleno 
Typem chráněného území se v tomto případě nerozumí 
ochranná pásma (včetně OP vodních zdrojů), ale jde 
například o chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

4. K Příloze č. 2 Vymezení pojmů – bod 7. písm. 
b) 

• K odstavci 2: 
Slova "poškození nepřirozeně přemnoženou 
zvěří" požadujeme nahradit slovy 

Akceptováno 
(upraveno i podle připomínek dalších připomínkových míst) 
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"poškození vysokými početními stavy 
spárkaté zvěře". 
Odůvodnění:  
Zvěř a jakýkoliv jiný živočich se nemohou 
přemnožit nepřirozeně, jen hustota populace 
určitého druhu reflektuje kapacitu prostředí. 
Pokud je únosná kapacita prostředí 
(potrava, kryt, natalita převažuje nad 
mortalitou) vysoká, pak populace rostou.  
 
 
 
 
Dále požadujeme uvést v odůvodnění, jak 
došlo k "nepřirozenému" nárůstu početních 
stavů zvěře. Živočichové se v přírodě množí 
přirozeně. Nepřirozeně množení lze chápat 
vypouštění uměle odchovaných jedinců 
rozmnožených např. formou klonování – viz 
odst. 3. 

• K odstavci 3: 
Slova "snižování stavů nepřirozeně 
přemnožené zvěře" požadujeme nahradit 
slovy "snižování vysokých početních stavů 
spárkaté zvěře". 
Odůvodnění:  
viz odůvodnění k odstavci 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

  
5. K přílohám č. 4 a 5  

V Příloze č. 4 v částech Památné stromy a Smluvně 
chráněné stromy  a v Příloze č. 5 v části G bodu 5) 
doporučujeme uvést, že se výška stromu 1,3 m měří 
130 cm nad zemí, tak jak stanoví vyhláška č. 189/2013 

Akceptováno 
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Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.     
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1. K § 8 
Z návrhu vyhlášky není zřejmé, jakým způsobem § 8 
řeší zpracování prvních zásad péče pro stávající čtyři 
národní parky. Zákon o ochraně přírody a krajiny ani 
návrh vyhlášky nestanoví, že by se stávající plány 
péče považovaly za zásady péče, § 8 odst. 2 se tedy 
na pořízení prvních zásad péče pro stávající národní 
parky nevztahuje. Rovněž § 17 toto neřeší. Není jasné, 
zda se na pořízení prvních zásad péče pro stávající 
národní parky vztahuje § 8 odst. 4 v tom smyslu, že 
novelou zákona o ochraně přírody a krajiny č. 
123/2017 Sb. byly národní parky nově vyhlášeny. 
Prosíme o  objasnění této nesrovnalosti, popř. 
doporučujeme pořízení prvních zásad péče pro 
stávající národní parky vyhláškou upravit.  
 

Vysvětleno 
Podle čl. II bod 8 zákona č. 123/2017 Sb. platí dosavadní 
plány péče o NP po dobu v nich uvedenou, nejdéle však 10 
let ode dne účinnosti tohoto zákona, nebo do doby schválení 
zásad péče o národní park podle § 38a zákona č. 114/1992 
Sb. 

 2. K příloze č. 2 
Upozorňujeme, že postupem stanovení přirozenosti 
lesa podle části 2. přílohy č. 2 nemůže dojít k situaci, 
kdy by byl les zařazen do kategorie 3c – „přírodě blízký 
c)“ nebo 6 – „produkční“. Domníváme se, že při 
dodržení stanoveného postupu nemůže hodnotitel 
zaškrtnout políčko v těchto sloupcích. Doporučujeme 
proto zvážit úpravu postupu v části 2. přílohy č. 2 nebo 
úpravu tabulky C. 
 

Akceptováno 
Tabulka C byla odpovídajícím způsobem upravena. 

 3. K poznámce pod čarou č. 1, 6 a 8 
Doporučujeme uvést citaci právních předpisů ve výše 
uvedených poznámkách pod čarou do souladu s čl. 47 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády.  
 

Akceptováno 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 1. K § 1 odst. 1, písm. d) a k § 7 odst. 1, písm. d): 

Vzhledem k tomu, že pojem „disturbanční 
činitelé“ není definován v zákoně č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

Akceptováno 
Pojem „disturbanční činitel“ byl nahrazen občas užívaným 
českým ekvivalentem „rušivý činitel“. 
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pozdějších předpisů, ani není užíván v jiném 
právním předpise, doporučujeme zvážit jeho 
nahrazení vhodným českým pojmem ve smyslu 
čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel vlády.   

 
 

2. K § 1 odst. 1, písm. k) a k § 2 odst. 1, písm. j): 
Není nám zřejmé, z jakého důvodu v případě § 2 
odst. 1 písm. j) není ve výčtu využívání uvedeno 
také „hospodářské využívání“ stejně tak jako v § 
1 odst. 1 písm. k). Doporučujeme doplnit či 
vysvětlit 

Vysvětleno 
U CHKO je uvedeno pod písmenem i). 
 
 

Ministerstvo kultury 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo zahraničních 
věcí Bez připomínek 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí Bez připomínek 

 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Zásadní připomínka 1: 
 
V příloze 1 návrhu vyhlášky považujeme za nutné 
vypustit v bodě 9) text v závorce psaný kursivou 
(doplňující informace). 
 
Odůvodnění: 
Tento text relativizuje přiřazení kategorií mezinárodní 

Částečně akceptováno 
Znění textu v závorce upraveno na „(U jednotlivých zvláště 
chráněných území se uvádí římská číslice označující 
kategorii chráněných území IUCN a její název podle ”Zásad 
pro používání kategorií chráněných území” (překlad vydala 
AOPK ČR, Praha 2013, ISBN: 978-80-87457-72-6), přitom 
se uvede kategorie, jejímž kritériím výběru dané zvláště 
chráněné území nejlépe vyhovuje.)“. Většina území 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV4BPMGS)



Stránka 12 (celkem 27) 

klasifikace chráněných území IUCN našim ZCHÚ. 
Jednotlivé kategorie IUCN ze své podstaty označují 
hlavní cíl managementu bez ohledu na to, zda 
chráněné území v daný okamžik splňuje všechna, 
nebo jen část kritérií. 
 
Nesplnění všech kritérií samo o sobě nemůže 
zpochybnit přiřazení chráněného území k určité 
kategorii klasifikace IUCN. Je zřejmé, že zdaleka ne 
všechna chráněná území splňují všechna kritéria jedné 
konkrétní kategorie. S tím ostatně samotná 
kategorizace IUCN počítá. Konkrétnímu chráněnému 
území se přiřazuje konkrétní kategorie klasifikace 
IUCN, jejíž charakteristiky a především cíle 
managementu mají k cílům ochrany daného území 
nejblíže. 
 
Kategorie zvláště chráněného území IUCN je přiřazena 
konkrétnímu chráněnému území podle toho jaký má 
převažující cíl ochrany, bez ohledu na to, že nesplňuje 
hned všechna kritéria. 

 

nesplňuje stoprocentně aktuální kritéria pro zařazení území 
do kategorie IUCN, přitom se ale některé z kategorií IUCN 
více či méně přibližuje. Tuto skutečnost je třeba zohlednit, 
protože jinak by kategorie IUCN nemohla být u mnoha 
území uvedena vůbec. 

 Zásadní připomínka 2: 
 
V příloze č. 2 návrhu vyhlášky považujeme za nutné 
vypustit tabulku C, přesunout ji do Metodiky hodnocení 
přirozenosti lesů v ČR a v příloze 2 uvést pouze odkaz 
na tuto metodiku. Nebo alternativně do přílohy 2 doplnit 
podrobné vysvětlení pojmů a postup, jak jednotlivá 
kritéria aplikovat a především kontext (toto vše je 
v metodice). 
 
Odůvodnění: 
Tabulka C slouží k vyplnění pracovníkům ochrany 
přírody, resp. zpracovatelům plánů péče pro MZCHÚ, 

Vysvětleno 
Hodnocení přirozenosti uvedené v příloze č. 2 je založeno 
na odborných podkladech. Záměrem MŽP je, aby kritéria 
hodnocení přirozenosti lesů byla závazná, k čemuž pouhá 
metodika nepostačuje (ta je pouze doporučením). Metodika 
bude rovněž zpracována a doplní právní úpravu obsaženou 
v tabulce C. Míra podrobnosti, která bude uvedena 
v metodice, nemůže být s ohledem na míru podrobnosti (a 
s ohledem na potřebnost pravidelné aktualizace) součástí 
vyhlášky jakožto obecně závazného právního předpisu. 
Obsah metodiky je odborným, nikoliv normotvorným textem. 
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mimo jiné jako podklad pro rozhodnutí o ponechání 
konkrétních ploch lesů samovolnému vývoji. Vychází 
z Metodiky hodnocení přirozenosti lesů v ČR. Tato 
metodika ovšem obsahuje podrobné vysvětlení pojmů 
a postup, jak jednotlivá kritéria aplikovat, a především 
kontext. To vše v příloze vyhlášky chybí, takže aplikace 
z kontextu vytržených kritérií může vést ke stavu, kdy 
znemožní praktické ponechávání porostů v MZCHÚ 
samovolnému vývoji. 
 

 Zásadní připomínka 3: 
 
V příloze 2 v části I. Vymezení pojmů, v bodě a) 4. Les 
nově ponechaný samovolnému vývoji za slova 
„(prozatím krátkodobě)“ doplnit slova „nebo má být (v 
brzké budoucnosti)“. 
 
Odůvodnění: 
Důležité je, aby samovolnému vývoji mohly být 
ponechány porosty, které dosud nebyly ponechány 
samovolnému vývoji a které by v souladu s cílem 
managementu konkrétního ZCHÚ samovolnému vývoji 
ponechány být měly a zpracovatel plánu péče to 
v obnovovaném PP navrhuje. V praxi se tak stane 
většinou až po schválení PP, resp. promítnutí do LHP. 
 

Částečně akceptováno 
Znění textu bude upraveno na „...les, který je ke dni 
stanovení stupně přirozenosti krátkodobě ponechán 
samovolnému vývoji,...“. Jedná se o lesní porosty 
ponechané samovolnému vývoji "krátkodobě", tj. dle kritérií v 
tabulce hodnocení méně než padesát let. Zároveň se jedná 
o stav lesa, který je hodnocen ke dni stanovení stupně 
přirozenosti, který vždy předchází termínu schválení plánu 
péče. Plán péče pouze u jednotlivých porostů konstatuje 
předem zjištěný stav.  

 Zásadní připomínka 4: 
 
V příloze 2 v části I. Vymezení pojmů, v bodu a) 6. Les 
produkční – stanovištně původní, doplnit na konec 
textu větu „I tyto porosty mohou být ponechané 
samovolnému vývoji, je-li to v souladu se stanoveným 
cílem ochrany“. 
 
Odůvodnění: 
I tyto porosty, ve kterých dosud probíhaly těžby za 
účelem prodeje dřeva, mohou být ponechány 

Vysvětleno 
Zařazování lesních porostů do stupňů přirozenosti je 
principiálně postaveno na hodnocení stavu lesa ke dni, kdy 
je hodnocení prováděno. Jestliže se vlastník nebo orgán 
ochrany přírody rozhodne již v něm nezasahovat (poslední 
zásah byl dokončen před dnem hodnocení) tak lze jako les 
nově ponechaný samovolnému vývoji zařadit v podstatě 
téměř každý porost. Až se vlastník nebo orgán přírody 
rozhodne, tak se tak stane a při následném stanovení 
stupně přirozenosti (např. při obnově plánu péče) je potom 
porost zařazen do stupně „les nově ponechaný 
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v souladu s Metodikou na samovývoj, je-li to v souladu 
s cíli ZCHÚ. U kategorií 2 – Lesa přírodního a 3a),b) 
Lesa přírodě blízkého je to explicitně uvedeno. I 
v případě kategorie 6., by měla být uvedena tato 
možnost, což usnadní jednání v případě, že orgány 
ochrany přírody budou chtít lesy tohoto stupně 
přirozenosti ponechat na samovývoj. 
 

samovolnému vývoji“. To si vůbec v ničem neodporuje. 
Zásady stanovení přirozenosti lesa vychází ze skutečnosti, 
zda porosty byly ponechány samovolnému vývoji, či nikoliv, 
ale nepředjímají, zda v budoucnosti má či nemá být les takto 
zařazen. Vyhodnocuje se (resp. popisuje se) aktuální stav. 
Rozhodnutí, zda budou porosty ponechány samovolnému 
vývoji či nikoliv, není obsahem těchto zásad. Kritéria 
uvedená v zásadách jsou popisná a neurčují cílový stav 
lesa. 
 

 Zásadní připomínka 5: 
 
Odst. 4 §7 odst. 4 upravit takto: (4) Zásady péče o 
národní parky a jejich ochranná pásma dále obsahují 
zásady péče o druhy ptáků a stanoviště, které jsou 
předmětem ochrany ptačích oblastí a evropsky 
významných lokalit, s nimiž jsou tato území v územním 
překryvu. 
 
Odůvodnění: 
Zásady péče o národní parky mají obsahovat zásady 
péče nejen o druhy ptáků, které jsou předmětem 
ochrany vyhlášené ptačí oblasti, ale i zásady péče o 
stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany 
evropsky významné lokality tam, kde se PO a EVL 
překrývají s územím vyhlášeného národního parku. 
 

Vysvětleno 
Předměty ochrany EVL jsou ze zákona předměty ochrany 
národních parků (viz příloha č. 1 až 4 část A zákona č. 
114/1992 Sb.), proto považujeme jejich explicitní uvedení ve 
vyhlášce za nadbytečné. Předměty ochrany ptačí oblasti 
naproti tomu nejsou ze zákona předměty ochrany NP a ve 
vyhlášce je proto nutné je výslovně uvést.  

Úřad vlády ČR - 
Místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace a 
předseda Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace 
 

Bez připomínek  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Český báňský úřad 1. K § 1 odst. 1 a k § 2 odst. 1 
Český báňský úřad (dále též „ČBÚ“) navrhuje do 

Vysvětleno 
Navržené doplnění považujeme za nadbytečné a 
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ustanovení § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1 návrhu 
vyhlášky doplnit nové písmeno ve znění: „výčet a 
základní údaje o ložiskách nerostů a zdrojích 
podzemních vod a jejich ochraně“. 

 

Odůvodnění: 

Při plánování péče o zvláště chráněná území je 
nutno vzít v úvahu, že i v těchto územích se mohou 
nacházet přírodní zdroje, které jsou chráněny pro 
současné či budoucí využití (viz čl. 7 Ústavy České 
republiky). Je tedy nezbytné existenci přírodních 
zdrojů ve zvláště chráněných územích evidovat a 
péči o tato území přizpůsobit výskytu přírodních 
zdrojů.  

 

nesystematické, neboť takto by musela být v plánu péče 
obsažena řada dalších informací, které jsou obsaženy 
v územních plánech příslušných obcí (čímž by se stal tento 
dokument nepřehledným a ztratil by charakter odborného 
dokumentu ochrany přírody). Připomínky k návrhu záměru 
na vyhlášení zvláště chráněného území může podle § 40 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. uplatnit každý subjekt včetně 
organizací vykonávajících správu ložisek nerostů. 

 1. K § 9 odst. 1  
Ve smyslu předchozí připomínky ČBÚ navrhuje 
rozšířit obsah a náležitosti záměrů na vyhlášení 
nebo změnu zvláště chráněného území a 
v ustanovení § 9 odst. 1 návrhu vyhlášky doplnit 
nové písmeno ve znění: „výčet a základní údaje o 
ložiskách nerostů  
a zdrojích podzemních vod a jejich ochraně“. 
 
Odůvodnění: 
Při projednávání záměrů na vyhlášení nebo změnu 
zvláště chráněného území je třeba předvídat, že 
v územích, která mají být zařazena do zvláštní 
ochrany přírody, se mohou nacházet i významné 
přírodní zdroje, které jsou chráněny pro současné 
či budoucí využití (viz čl. 7 Ústavy České 
republiky). Vyhlášení nového zvláště chráněného 
území nebo jeho změna by mohlo využití těchto 
přírodních zdrojů zcela zmařit. Při projednávání 

Vysvětleno 
Viz připomínka výše 
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 záměrů na vyhlášení zvláště chráněných územích 
je tedy nutné pečlivě zvážit důsledky vyhlášení 
nového zvláště chráněného území, popřípadě 
zvážit možnost nastavení podmínek ochrany tak, 
aby umožnily jak ochranu přírody, tak využití 
přírodního zdroje.  
Návrh na rozšíření obsahu náležitostí záměrů na 
vyhlášení nebo změnu zvláště chráněného území 
v ustanovení § 9 odst. 1 doporučujeme s ohledem 
na skutečnost uváděnou v důvodové zprávě (II. 
Zvláštní část k § 9), že u všech záměrů na 
vyhlášení nebo změnu zvláště chráněného území 
bude uváděn dlouhodobý cíl jeho ochrany. 

 
Svaz měst a obcí ČR 1. V § 1 odst. 1 přidat písmeno nové písmeno n) ve 

znění: „n) výpočet možných ročních nároků na 
úhradu zvýšených nákladů vlastníků pozemků 
oproti běžnému způsobu hospodaření a újmy 
vlastníků pozemků, které jim vzniknou v případě 
respektování omezení vyplývajících ze 
schváleného plánu péče“. 

Odůvodnění:  
Orgány státní správy ochrany přírody musí mít 
kromě vyčíslení očekávaných finančních nákladů 
vydávaných orgány ochrany přírody na realizaci 
praktických opatření rovněž informaci, jaké roční 
náklady mohou očekávat v případě přijetí návrhu 
plánu péče. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Požadavek je zcela v rozporu s obsahem plánu péče, který 
je charakterizován v § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
Plány péče jsou svou povahou výlučně odborné a koncepční 
dokumenty ochrany přírody. Orgán ochrany přírody, který 
plán péče zpracovává, by ani nebyl schopen takový výpočet 
provést, neboť by k tomu potřebovala údaje z účetnictví 
konkrétního subjektu, včetně znalosti vývoje cen na trzích v 
budoucnosti. Zároveň zpracování a schválení většiny plánů 
péče o maloplošná ZCHÚ zajišťují krajské úřady, které 
nejsou příslušné k zjišťování, projednávání a vyplácení 
náhrad podle § 58 ZOPK.  
Na jednání se zástupci SMOČR, uskutečněného dne 23. 11. 
2017, nebyl požadavek na doplnění nového písmene n/ z 
výše u vedených důvodů ze strany MŽP akceptován. 

 2. V § 3 odst. 3 upravit text následovně: 
(3) Plány péče o zvláště chráněná území rovněž 
obsahují mapové přílohy. Základní mapovou 
přílohou plánů péče o maloplošná zvláště chráněná 

Akceptováno 
Text bude, na základě jednání se zástupci SMOČR, 
uskutečněného dne 23. 11. 2017, upraven následujícím 
způsobem: „Jako dílčí plochy na lesních pozemcích lze 
využít i se použijí platné jednotky prostorového rozdělení 
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území je mapa dílčích ploch, která obsahuje 
prostorové rozdělení území na dílčí plochy. Jako 
dílčí plochy na lesních pozemcích lze využít i platné 
je nutné použít jednotky prostorového rozdělení 
lesa, pokud je má orgán ochrany přírody k dispozici. 
Závazným výchozím mapovým podkladem pro 
mapu dílčích ploch je katastrální mapa1), Ortofoto 
České republiky nebo lesnická mapa obrysová2), pro 
ostatní mapové přílohy plánů péče je závazným 
výchozím podkladem rovněž Základní mapa České 
republiky1).  

Odůvodnění:  
Z důvodu využití plánu péče pro přípravu lesních 
hospodářských plánů je nutné používat jednotky 
prostorového určení lesa . 

Tato připomínka je zásadní. 
 

lesa, pokud je má orgán ochrany přírody k dispozici.“ 

 3. V § 4 odst. 2 upravit text následovně: 
(1) Plány péče o národní přírodní rezervace a 
přírodní rezervace dále obsahují tabulkové přehledy 
plánovaných obnovních a výchovných těžeb3) 
umístěných v lesních porostech zařazených do 
národních přírodních rezervací a přírodních 
rezervací, včetně schematických zákresů jejich 
umístění do mapy dílčích ploch. Tabulkové přehledy 
těžeb obsahují slovní popis jejich plošného rozsahu, 
intenzity a cíle, který má být jejich provedením 
dosažen, nebo sdělení, že se v těchto lesních 
porostech žádné úmyslné těžby neumisťují, a 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
(nahrazeno vhodnějším pojmem „orientační“) 
 
 
 
Akceptováno 

                                            
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich 
používání. 
2)  § 5 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 
3)  § 8 odst. 12 vyhlášky č. 84/1996 Sb. 
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slovní popis způsobu a podmínek zalesnění ploch 
po těžbě, zejména určení plošného rozsahu umělé 
obnovy a stanovení druhů dřevin a jejich podílů 
použitých při umělé obnově lesa. Údaje o intenzitě 
zásahů se neuvádí v m3. Plány péče neobsahují 
taxační data lesních porostů. Údaje o obmýtí a 
době obnovní pro jednotlivé hospodářské soubory 
se v plánech péče o národní přírodní rezervace 
nebo přírodní rezervace neuvádějí. 

Odůvodnění:  
Plán péče by měl předcházet vyhotovení LHP, nebo 
osnov. Je nepřijatelné, aby orgán ochrany přírody 
prováděl taxaci lesních porostů (co s rozdíly v taxaci 
mezi daty OP a LHP vlastníka lesa) a rovněž je 
nepřípustné, aby orgán OP vlastníku lesa diktoval, 
kolik m3 jednotlivých dřevin má v rámci výchovného 
zásahu vytěžit. V případě, že vlastník vytěží nikoliv 
10, ale 12 m3, tak provedl těžbu v rozporu s plánem 
těžby? Plán péče nesmí být dopředu zpracovaný 
LHP nebo osnova!  

Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
Akceptováno 
Text bude, na základě jednání se zástupci SMOČR, 
uskutečněného dne 23. 11. 2017, upraven následujícím 
způsobem: „Tabulkové přehledy těžeb obsahují slovní popis 
jejich plošného rozsahu, maximální výše intenzity zásahu 
uvedené v procentech zásoby a cíle, který má být jejich 
provedením dosažen, nebo …“. 
 

 4. Odstranit § 4 odst. 3. 

Odůvodnění:  
Tvorba HS a stanovení obmýtí je prováděna na 
základě vyhlášky a dle návrhu vlastníka a dle 
lesních typů, které se v lokalitě nachází, nemá vliv 
na konkrétní realizaci těžeb. Stejně jako v odst. 3 je 
snaha vytvořit z plánu péče LHP a to je nepřijatelné. 
Plán péče není pro vlastníka závazný, pokud není 
implementován do LHP. Pro vytvoření HS, 
stanovení obmýtí a umístění těžeb je určen LHP  a 
ne plán péče. Orgán OP může uplatnit zásady péče 

Vysvětleno 
Ustanovení § 4 odst. 3 návrhu vyhlášky je zcela v souladu 
s vyhláškou č. 84/1996 Sb. (odkaz na tuto vyhlášku byl do 
ustanovení doplněn). Jinak by nebylo možné stanovit 
v CHKO objem těžeb. V plánech péče o CHKO se těžby 
neumisťují a výši těžeb (podle § 8 odst. 11 vyhlášky č. 
84/1996 Sb.) v první zóně CHKO lze stanovit pouze pomocí 
uvedení obmýtí a doby obnovní pro jednotlivé hospodářské 
soubory, které lze na základě přírodních podmínek v dané 
CHKO vymezit.  
Na jednání se zástupci SMOČR, uskutečněného dne 23. 11. 
2017, nebyl požadavek na vypuštění odstavce 3) z výše u 
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o ZCHÚ i bez specifikace obmýtí a doby obnovní 
pro jednotlivé hospodářské soubory v plánu péče. 
Údaje o obmýtí a době obnovní pro jednotlivé 
hospodářské soubory v plánech péče o CHKO 
nemají vliv na konkrétní umístění těžeb, a tudíž 
nemohou mít přímý vliv na předmět ochrany!  

Tato připomínka je zásadní. 
 

vedených důvodů ze strany MŽP akceptován. 

 5. V § 15 odst. 3 upravit text následovně: „Tabule 
označující zvláště chráněná území se umisťují na 
přístupové komunikace a jiná vhodná místa 
při hranicích těchto území tak, aby tím nebylo 
omezeno užívání  na základě projednání jejich 
umístění s vlastníky dotčených nemovitostí. 
Tabule označující ptačí oblasti, evropsky významné 
lokality a smluvně chráněná území se umisťují podle 
potřeby na vhodných místech na základě 
projednání jejich umístění s vlastníky dotčených 
nemovitostí, tak aby tím nebylo omezeno užívání 
dotčených nemovitostí.“ 

Odůvodnění: 
Je nepřijatelné, aby tabule označující ZCHÚ byly 
pevně zabudované v terénu bez souhlasu vlastníka 
pozemku.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Předmětem vyhlášky jsou podle zmocnění uvedeného v § 42 
odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. podrobnosti o způsobu 
označení zvláště chráněných území. Vyhláška tedy může 
řešit výlučně technické aspekty umisťování tabulí (jejich 
funkčnost). Projednávání s vlastníky a další aspekty 
(vyplývající zejm. ze stavebně právních předpisů) nejsou 
předmětem této vyhlášky. 
Na základě jednání se zástupci SMOČR, uskutečněného 
dne 23. 11. 2017, bude upozornění orgánů ochrany přírody 
na potřebu projednávání umísťování tabulí označujících 
ZCHÚ s vlastníky pozemků řešeno v metodice MŽP. 

 6. Zásadně nesouhlasíme s navrženými změnami 
Přílohy č. 2 k vyhlášce, která stanoví zásady 
hodnocení přirozenosti lesa. Požadujeme ponechat 
zásady uvedené ve stávající vyhlášce č. 64/2011 
Sb. 

Odůvodnění: 
• Nepředpokládáme, že by se v průběhu 6 let 

Vysvětleno 
Hodnocení přirozenosti lesa zajišťují orgány ochrany přírody, 
nikoliv obce. S AOPK ČR, kraji, správami NP a MO byla 
příloha č. 2 projednána a odsouhlasena. Nejedná se o 
koncepční změnu hodnocení, jde o upřesnění kritérií tak, 
aby se co nejvíce omezil počet sporných případů. Změny 
byly navrženy s ohledem na zkušenosti z více než deseti let 
používání dosavadní metodiky uplatňované v praxi od roku 
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změnily zásady hodnocení přirozenosti lesních 
porostů natolik, abychom je museli měnit. 
Považujeme za důležité sledovat tendence 
v rozsahu jednotlivých stupňů přirozenosti lesa 
a nikoliv rozšiřování těchto stupňů nebo 
provádění jejich změn!  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Předložený návrh umožňuje za les původní 
vyhlásit téměř cokoliv. Například v návrhu byla 
vypuštěna červeně označena část textu „Za 
původní les lze označit i porosty, které byly v 
minulosti ovlivněny člověkem, ovšem zásah 
neměl vliv na vybočení z přirozené vývojové 
trajektorie a stopy takového zásahu již dávno 
nejsou patrné – např. toulavá těžba jednotlivých 
stromů před více než 100 lety, odvoz 
odumřelých stromů z okrajů porostu před více 
než 50 lety apod.“  
 
 
 
 
 
 
 

2004 a promítnuté do přílohy č. 2 vyhlášky 60/2008 Sb. a 
přílohy č. 2 vyhlášky 64/2011 Sb. Přitom byly zohledněny jak 
poznatky z praxe hodnotitelů z celé republiky, tak také nové 
vědecké poznatky, na které průběžně rovněž reagovaly 
odpovědné organizace úpravou managementových postupů. 
To vedlo k potřebě rozšíření počtu stupňů přirozenosti a 
jejich funkčního zaměření – ovšem zcela dominantně 
v původně definovaném „lese kulturním“ a „lese 
nepůvodním“ (nyní rozšířené na „les nově ponechaný 
samovolnému vývoji“, „les pro ochranu biodiverzity“, „les 
produkční“ a „les nepůvodní“). Naopak u prvních tří stupňů 
přirozenosti se obsah změnil minimálně – spíše byl 
precizován, aby do nich nebyly zařazovány lesy, které 
kritéria skutečně nesplňují  - viz další komentáře. 
 
 
Ze zmíněného textu sice vypadla specifikace – „např. 
toulavá těžba stromů před více než 100 lety, odvoz 
odumřelých stromů z okrajů porostu před více než 50 
lety…“. Důvodem je, že tyto parametry jsou součástí 
rozhodovacího procesu v tabulce C a proto je není nutné 
opakovat v textu a o žádné změkčení podmínek se zde 
nejedná. Naopak došlo ke zpřísnění podmínek, a sice 
zavedením mezinárodně uznávané specifikace atributů 
původních a přírodních lesů – viz nový text „V těchto 
porostech je, při zohlednění všech vývojových stádií 
životního cyklu pralesa, přítomno 6 základních znaků 
původních lesů: (a) přítomnost starých stromů hlavních, 
stanovištně původních dřevin; (b) široká variabilita velikostí 
stromů a jejich prostorového rozmístění; (c) akumulace 
velkých odumřelých stromů a jejich pahýlů a ležících částí 
kmenů; (d) variabilita stupňů rozkladu tlejícího dříví včetně 
kořenových systémů; (e) vícevrstevná vertikální struktura 
v kombinaci s (f) prostorově variabilní horizontální strukturou 
včetně porostních mezer. 
Tyto podmínky zcela vylučují jakékoliv zneužití těchto stupňů 
přirozenosti. 
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• U lesa přírodního je v návrhu nově přípustná 
pomístně sadba nebo síje, což bylo ve stávající 
vyhlášce vyloučeno! Původní znění je „Les 
přírodní – les vzniklý přírodními procesy, avšak 
člověkem v minulosti ovlivňovaný (zejména 
toulavou těžbou a pastvou, nikoliv sadbou 
nebo síjí).  
 
 
 
 
 
 
 
 

• V návrhu je vytvořena nová kategorie „Les 
ponechaný samovolnému vývoji“, která je pro 
účely evidence v Databance přirozených 
lesů zařazena mezi přirozené lesy. To umožní 
prohlásit i smrkovou monokulturu na 
nepůvodním stanovišti za přirozený les. Stačí ji 
ponechat (prozatím krátkodobě) samovolnému 
vývoji. „Les nově ponechaný samovolnému 
vývoji – les, který je v současnosti (prozatím 
krátkodobě) ponechán samovolnému vývoji, ale 
jeho současná podoba je doposud převážně 
výsledkem dřívější činnosti člověka a čeká se, 
až se v něm samovolně vytvoří znaky 
umožňující jeho přeřazení do stupně lesa 
přírodě blízkého nebo lesa přírodního. Vývoj 
porostů je v současnosti určován především 

 
To je pravda – k tomu vedla autory právě zkušenost 
z hodnocení – kdy např. v Žofínském pralese na tzv. 
smrkovém pásu byla kolem roku 1810 provedena síje smrku 
– tato část by tak podle dosavadní úpravy musela být 
vyjmuta z hodnocení jako stupeň přirozenosti les přírodní, 
protože by ji nebylo možno arondovat. Avšak tato část má již 
dnes po více než 200 letech a po opakované disturbanci 
znovu vytvořeno 6 základních znaků původního lesa – které 
jsou v definici nově zavedeny. Pokud si uvědomíme reálnou 
přítomnost všech 6 znaků, tak potom je zřejmé, že kritérium 
bylo spíše zpřísněno a rozhodně není možno do tohoto 
stupně přirozenosti zahrnout porosty zřetelně ovlivněné svojí 
hospodářskou historií nebo např. jenom se třemi vyvinutými 
znaky ze šesti. Takže jestliže byla někde provedena 
pomístně sadba nebo síje před 200 lety, je to méně důležité 
než jestli má porost vyvinuto všech 6 znaků přírodního lesa, 
které nelze uměle rekonstruovat. 
 
Tento stupeň přirozenosti byl zařazen proto, že např. na 
území národních parků nebo národních přírodních rezervací 
jsou některé porosty postupně ponechávány samovolnému 
vývoji a dosud nesplují kritéria pro les přírodě blízký. 
Souhlasíme s připomínkou v tom směru, že se nejedná o les 
přirozený (sběrné označení pro první tři stupně přirozenosti 
užité již v minulé vyhlášce) a současná formulace je 
nepřesná. Proto bude formulace ve vyhlášce upřesněna, aby 
nedocházelo ke zneužití tohoto stupně přirozenosti jako tzv. 
přirozeného lesa.  
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přírodními silami. 
 

• Stávající kategorie „Les kulturní“ je nově 
rozdělena na dvě kategorie. U „Lesa 
významného pro biodiverzitu“ se předpokládá, 
že „produkce dříví zde může být omezena 
z důvodu naplňování jejich účelového 
poslání“. 

 
• Nesouhlasíme s  tvrzením, že „Les nepůvodní 

zahrnuje porosty  obhospodařované za účelem 
dosažení produkce dříví“. Lesní zákon 
vlastníkům lesa nařizuje i v lesích nepůvodních 
plnit všechny funkce dřeva, nejenom produkční 
funkci. 
 
 
 

 
• V návrhu je vypuštěno upřesnění termínu 

„minulost“ a „současnost“. Trváme na jejich 
zachování. Minulost je pro účely hodnocení 
přirozenosti lesních porostů vymezena jako 
časové období předcházející dni, v němž je 
prováděno hodnocení porostu. Současnost je 
pro účely hodnocení přirozenosti lesních 
porostů vymezena jako okamžik hodnocení 
porostu zahrnující též nejbližší následující 
období, pro které je stanoven konkrétní plán 
zásahů pro hodnocený porost (tzn. zpravidla 
období platnosti plánu péče a souvisejícího 
lesního hospodářského plánu nebo lesní 

 
 
 
Omezení produkce dříví u lesa významného pro biodiverzitu 
může skutečně nastat – jak je např. v textu uvedeno 
ponecháváním doupných stromů, ponechání určité části 
dřeva k zetlení nebo trvalým udržováním sníženého 
zakmenění kvůli ochraně na světlo náročných druhů 
organismů. 
 
 
V textu není žádné explicitní vyloučení plnění jiných 
mimoprodukčních funkcí. Text pouze zdůrazňuje – vzhledem 
k lokaci porostů ve zvláště chráněných územích – že se 
jedná o porosty, kde není omezeno hospodaření z hlediska 
objemu produkce. Je ovšem zřejmé, že i když zákon nařizuje 
vlastníkovi plnit při hospodaření i ostatní mimoprodukční 
funkce, že akátová pařezina z podstaty nemůže plnit funkci 
ochrany biodiverzity nebo půdního prostředí, vzhledem 
k tomu, že dlouhodobě mění přírodní podmínky už jenom 
přítomností hlavní dřeviny. 
 
 
Tyto termíny byly vypuštěny na základě zkušenosti 
z předchozích hodnocení, kdy mohlo dojít k zařazení do 
určitého stupně přirozenosti na základě očekávání 
hodnotitele o budoucnosti porostu. Tato budoucnost se 
nemusela shodovat např. s následným rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody nebo orgánu státní správy LH, případně 
konáním vlastníka lesa. Celá nově upravená metodika je 
principiálně postavena na hodnocení stavu a dosavadního 
vývoje lesa ke dni, kdy je hodnocení prováděno.  
Hodnocení přirozenosti lesů nelze zaměňovat se správním 
aktem, kdy např. orgán ochrany přírody vyloučí v NPR 
opatření zaměřená na ochranu lesa apod. Hodnocení 
přirozenosti není nástrojem ochrany přírody, ale slouží jako 
evidence-ukazatel kvality lesních porostů a dlouhodobě 
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hospodářské osnovy). 
 

• Návrhem se holina zvyšuje z původních 0,02 ha 
na 0,04 ha. To má velký vliv na hodnocení 
přirozenosti. Požadujeme ponechat původní 
verzi. 

 

k hodnocení účinnosti managementových opatření na 
celorepublikové úrovni.  
 
Původní znění bylo definováno kvůli obavě o zneužití 
hodnocení při provádění nahodilých těžeb, zejména ve 
smrkových porostech v MZCHÚ a NP. Rozsah prováděných 
nahodilých těžeb v ZCHÚ, resp. v hodnocených porostech 
však byl vždy větší a hodnota 0,02 ha vůbec nehrála při 
dosavadním hodnocení roli. Proto jsme přistoupili k zavedení 
standardní velikosti 0,04 ha, což je i v taxaci běžně 
používaná minimální plocha vylišení holiny a také je to 
minimální plocha zřetelně zobrazitelná v porostní mapě (2x2 
mm). Nedomníváme se, že může být jakkoliv zneužita, 
protože ji není možno sdružovat. 
 
Na jednání se zástupci SMOČR, uskutečněného dne 23. 11. 
2017, zástupci SMOČR netrvali na této připomínce a 
nepožadovali další doplnění vysvětlení ze strany MŽP. 

Moravskoslezský kraj Bez připomínek  
Plzeňský kraj Zásadní připomínka: 

1. Ke znění ust. § 15 odst. 1: 
Do navrhovaného § 15 odst. 1 návrhu vyhlášky 
požadujeme doplnit způsob a grafickou podobu 
označení v terénu „zákazu/omezení vstupu“ podle § 64 
ZOPK  
 
Odůvodnění: 
ZOPK v ust. § 64 výslovně uvádí, že zákaz či omezení 
vstupu musí být řádně vyznačeny, proto se jeví jako 
nezbytné sjednotit a právně ukotvit způsob a grafickou 
podobu tohoto vyznačení. 

 

Vysvětleno 
Požadavek jde nad rámec zmocnění uvedeného v § 42 odst. 
5 zákona č. 114/1992 Sb., podle něhož je MŽP zmocněno 
ve vyhlášce stanovit podrobnosti o způsobu značení zvláště 
chráněných území, tj. nikoliv dalších typů území, jako je 
např. území s omezením či zákazem vstupu podle § 64 
tohoto zákona. Území podle § 64 je vyznačováno v terénu 
individuálně v souladu s dikcí věty poslední tohoto 
ustanovení, ke stanovení jednotného způsobu jeho označení 
ve vyhlášce nedává zákon zmocnění 

Pardubický kraj Bez připomínek  
Olomoucký kraj Bez připomínek  
Zlínský kraj Bez připomínek  
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Ústecký kraj Bez připomínek  
Jihomoravský kraj Bez připomínek  
Středočeský kraj Bez připomínek  
Královéhradecký kraj Bez připomínek 

 
 

Jihočeský kraj Bez připomínek  
Liberecký kraj Bez připomínek  
Karlovarský kraj Připomínka 

§ 6 odst. (3)  
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme zvážit nutnost vypracování plánu péče 
společně se záměrem na vyhlášení  ZCHÚ:  
V praxi dochází k zásadním změnám v územním 
vymezením a plán péče představuje koncepci v rámci 
širšího území. V řadě případů tak může docházet 
ke komplexnímu přepracování plánu péče a 
k výraznému navýšení nákladů a s tím i prodloužení 
řízení  - viz odst. (5) …“V případě, že je potřeba 
schválený plán péče změnit, projedná orgán ochrany 
přírody navrženou změnu stejným postupem jako 
návrh plánu péče.“. Plán péče by v tomto případě mohl 
být nahrazen záměrem na vyhlášení ZCHÚ 
s rámcovým popisem managementu. Povinnost 
vypracování plánu péče by mohla být stanovena 
k poslednímu dni dvouleté ochranné lhůty (předběžná 
ochrana; počítáno od oznámení záměru) pro nová 
ZCHÚ. 
 
Návrh nového znění: 
Případnou úpravu textu necháváme na předkladateli. 

Vysvětleno 
Je nezbytné, aby návrh na vyhlášení nového zvláště 
chráněného území byl doprovázen návrhem plánu péče. 
Návrh plánu péče je běžně upravován podle připomínek 
uplatněných v rámci projednávání záměru ZCHÚ podle § 40 
zákona č. 114/1992 Sb. 

Magistrát hlavního města 
Prahy 

K poznámce pod čarou č. 1 
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., bylo jednou 
novelizováno, a to nařízením vlády č. 81/2011 Sb. Tuto 
novelu je třeba při citaci v poznámce pod čarou uvést 

Akceptováno 
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(čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen 
„Legislativní pravidla“)). 

 K poznámkám pod čarou č. 8, 9 a 11 
Citaci jednotlivých ustanovení právních předpisů je 
třeba uvést do souladu s čl. 65 odst. 2 část  věty za 
středníkem Legislativních pravidel. V poznámce pod 
čarou se neuvádějí všechny novely příslušného 
ustanovení, ale  použije se obrat „ve znění pozdějších 
předpisů“. 
 

Akceptováno 

 K nadpisu § 9 
Doporučujeme pro lepší přehlednost a srozumitelnost 
upravit nadpis § 9 v souladu s textem příslušného 
ustanovení zákona, tedy v nadpisu za  slovo „nebo“ 
vložit slovo „jeho“ a slova „zvláště chráněného území“ 
vypustit. 
 

Akceptováno 

 K nadpisu nad § 10  
Nadpis umístěný nad § 10 nelze použít jako nadpis 
skupinový (čl. 30 odst. 6 věta první Legislativních 
pravidel). Pokud by se mělo jednat o nadpis skupinový, 
§ 11 až 14 nemohou být opatřeny nadpisy umístěnými 
pod označením paragrafu (čl. 30 odst. 7 věta druhá 
Legislativních pravidel). 
 

Akceptováno 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

K příloze č. 1 k bodu 8 

Kromě vymezení chráněných území výčtem pozemků 
navrhuji zvážit možnost vymezovat chráněná území a 
jejich ochranná pásma souřadnicemi lomových bodů 
polygonu. Bylo by to žádoucí i z hlediska záměru vést 
chráněná území v Registru územní identifikace adres 
a nemovitostí jako účelové územní prvky, i s ohledem 
na to, že podle přílohy č. 4 se v přehledu údajů 
vedených v registru objektů o objektech ústředního 
seznamu se souřadnicemi lomových bodů hranic 

Částečně akceptováno 
Znění upraveno na „poloha zvláště chráněného území a jeho 
ochranného pásma a jejich výměra“. 
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počítá. 

Obecně pak ke způsobu vymezení chráněných území 
upozorňuji, že v případě, že jsou vymezena hranicemi 
parcel katastru, jejich hranice vždy kopírují hranici 
těchto parcel, a to i v případě, že dojde ke změnám 
v geometrickém a polohovém určení pozemků. Jsou-li 
chráněná území vymezena souřadnicemi lomových 
bodů polygonu, pak jejich hranice povede vždy stejně a 
jejich průběh se nebude měnit ani v případě změn 
v geometrickém a polohovém určení pozemků 
v katastrální mapě. Tedy i v případě, kdy v daném 
místě dojde např. ke zpřesnění vlastnické hranice nebo 
ke sloučení pozemků, nedojde ke změně hranice 
chráněného území. 

Hospodářská komora ČR Bez připomínek  
Akademie věd ČR Bez připomínek  
Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační bezpečnost 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

Bezpečnostní informační 
služba 

Bez připomínek  

Česká lékárnická komora Bez připomínek  
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Česká komora 
autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve 
výstavbě  

Bez připomínek  

Kancelář prezidenta 
republiky 

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek  
Konfederace umění a 
kultury 

Bez připomínek  

Česká stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

Bez připomínek  

 

V Praze 30. března 2018 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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