
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
18. prosince 2017, s termínem dodání stanovisek do 11. ledna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 
 
 

1. K názvu předpisu: 
Za číslem 2018 doporučujeme doplnit čárku. 
 

Vysvětleno 
S ohledem na čl. 33 odst. 1 písm. a) a navazující přílohu 
č. 3 Legislativních pravidel vlády se čárka za příslušným 
letopočtem neuvádí. 
 

2. K § 3: 
Účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit 
konkrétním datem. U prováděcího předpisu to 
pokládáme za uživatelsky přívětivější a nevidíme 
okolnost, která by tomu bránila. 
 

Akceptováno 
Datum nabytí účinnosti navrhované vyhlášky prozatím 
stanoveno dnem 1. dubna 2018 s tím, že v případě 
prodlev při projednávání návrhu v pracovních komisích 
Legislativní rady vlády bude datum nabytí účinnosti ještě 
posunuto (na 15. dubna 2018, popř. 1. května 2018).  
 

3. K odůvodnění (obecná část): 
V nadpisu bodu A doporučujeme slovo „jejich“ 
nahradit slovem „jejích“. 
 

Akceptováno 

4. K odůvodnění (zvláštní část) – komentář k § 3: 
Větu doporučujeme přeformulovat tak, aby dávala 
smysl. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

K § 1 odst. 2: 
Doporučujeme v odstavci 2 slova „Za národní 
přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené 
v odstavci 3, s výskytem“ nahradit slovy „Národní 

Vysvětleno 
Formulace úvodní části § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky 
vychází z ustálené praxe vycházející z doporučení 
Legislativní rady vlády, resp. její pracovní komise pro 
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přírodní rezervace se vyhlašuje pro ochranu“.  
 
Odůvodnění: 
V úvodní části ustanovení se uvádí „Za národní 
přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené 
v odstavci 3, s výskytem“. To znamená, že 
vyhlašované zvláště chráněné území je definováno 
jednak územním vymezením v odstavci 3, současně 
a nedílně však také výskytem ekosystémů, biotopů, 
taxonomických druhů organizmů a jiných fenoménů 
(pískovcové skalní výchozy), které jsou v ustanovení 
§ 1 odst. 2 vyjmenovány. V případě, že by nebyl 
splněn jeden ze znaků uvedených v tomto 
ustanovení, zanikla by také národní přírodní 
rezervace, protože by přestala existovat v podobě, 
v jaké byla vyhlašovacím předpisem definována. 
 

správní právo, vyplývající z definice příslušné kategorie 
zvláště chráněného území a rozsahu zmocňovacího 
ustanovení. V případě zániku některého z předmětů 
ochrany existují nástroje k řešení této situace – přijetí 
nových managementových opatření, případně možnost 
úpravy vymezení předmětu ochrany vyhlašované národní 
přírodní reezrvace nebo jejích ochranných podmínek 
cestou novelizace vyhlášky, popř. ve výjimečných 
případech zrušení zvláštní ochrany území na základě § 45 
zákona č. 114/1992 Sb. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 

1. K § 1 odst. 2 písm. e): 
Doporučujeme nahradit slova „jejich populací, a“ 
slovy „jejich populací a“ podle Legislativních pravidel 
vlády Čl. 42, odst. 2, písm. a). 
 

Akceptováno jinak 
Funkcí čárky použité za slovem „populací“ je ukončit 
oddělení samostatně stojícího větného celku „včetně jejich 
populací“. S vlastním spojením položek kumulativního 
výčtu její užití nesouvisí. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o prostý výčet, spojka „a“ odstraněna. 
 

2. K § 2 písm. b): 
Doporučujeme zvážit nezbytnost rozšíření povinnosti 
souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 
k provádění staveb, které nevyžadují ani povolení 
nebo souhlas dle stavebního zákona. 

Vysvětleno 
S ohledem na poměrně široký výčet případů, v nichž není 
vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby ani územní 
souhlas, v § 79 odst. 2, potažmo stavební povolení ani 
ohlášení podle § 103 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
považujeme předmětnou ochrannou podmínku za 
důvodnou. 
S ohledem na absenci analogického ustanovení, jaké bylo 
obsaženo v § 79 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
účinném do 31. prosince 2017 ve vztahu k památkově 
chráněným nemovitostem, pro zvláště chráněná území 
podle zákona č. 114/1992 Sb. je nutno zakotvit ochranný 
režim a ingerenci orgánu ochrany přírody v jednotlivých 
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vyhlašovacích předpisech. 
 

Ministerstvo vnitra 
 
 

1. K § 2 písm. b): 
Z § 29 písm. b) a § 43 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. vyplývá, že povolovat a umisťovat 
stavby na území národní přírodní rezervace je 
možné pouze se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody. Slova “nejedná-li se o stavby 
vyžadující povolení a souhlasy podle jiných 
předpisů,“ tedy považujeme za nadbytečná 
a doporučujeme je z tohoto důvodu vypustit. 
 

Vysvětleno 
Na základě § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. je na 
celém území všech národních přírodních rezervací 
zakázáno povolovat a umisťovat stavby. Tímto 
ustanovením jsou „pokryty“ veškeré případy staveb, které 
podléhají příslušným povolovacím procesům podle jiného 
právního předpisu, tj. jejich realizace je možná jen na 
základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle 
§ 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
V rámci bližších ochranných podmínek Národní přírodní 
památky Břehyně-Pecopala se pak navrhuje, aby na 
souhlas orgánu ochrany přírody bylo vázáno i provádění 
těch staveb, které povolení či souhlas podle jiného 
právního předpisu nevyžadují – tj. jde o stavby, které 
nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu 
úřadu (k jejich umístění je vyžadován územní souhlas – 
viz § 96 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.). Tato 
ochranná podmínka tedy směřuje na případy staveb, 
k jejichž provádění není vyžadováno stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu a zároveň se k jejich umístění 
nevyžaduje ani rozhodnutí o umístění stavby, ani územní 
souhlas (kategorie staveb podle § 79 odst. 2 – viz také 
§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.). V praxi 
může jít např. stavby pro hospodaření v lesích – viz § 79 
odst. 2 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb.). 
 

2. K poznámce pod čarou č. 2: 
Doporučujeme vypustit slova „ve znění pozdějších 
předpisů“, neboť citovaná ustanovení stavebního 
zákona a katastrálního zákona dosud nebyla 
novelizována. 
 

Akceptováno 
 

3. K § 3: 
Navrhovaná vyhláška má nabýt účinnosti prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 

Akceptováno 
Datum nabytí účinnosti navrhované vyhlášky prozatím 
stanoveno dnem 1. dubna 2018 s tím, že v případě 
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jejího vyhlášení. Tím vzniká riziko, že by nebyla 
dodržena legisvakanční lhůta 15 dní, pokud by došlo 
k vyhlášení v druhé polovině kalendářního měsíce. 
§ 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů 
a o Sbírce mezinárodních smluv podmiňuje nabytí 
účinnosti právního předpisu před patnáctým dnem 
jeho vyhlášení naléhavým obecným zájmem. Ten 
však v odůvodnění k návrhu vyhlášky uveden není. 
Požadujeme proto stanovit nabytí účinnosti nejdříve 
15 dní od vyhlášení. 
 

prodlev při projednávání návrhu v pracovních komisích 
Legislativní rady vlády bude datum nabytí účinnosti ještě 
posunuto (na 15. dubna 2018, popř. 1. května 2018).  
 

V Praze 6. dubna 2018 

Vypracoval: Mgr. Kristýna Trojanová Podpis: 
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