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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
13. února 2019, s termínem dodání stanovisek do 6. března 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 

1. V předkládací zprávě ve druhém odstavci je 
uveden odkaz na zákon „č.123/2017 Sb.“. Jelikož 
pro tento zákon není zavedena zkratka, 
doporučujeme ji při první zmínce tohoto zákona v 
textu zavést.  

Vysvětleno 
Zavedení zkratky nepovažujeme v předkládací zprávě za 
nezbytné, je použito číselné označení tohoto zákona. 
Zkratka je zavedena v důvodové zprávě, kde se používá 
opakovaně. 

 2. V předkládací zprávě v šestém odstavci 
doporučujeme za slova „vymezení zón národního“ 
doplnit slovo „parku“.  

Akceptováno 

 3. V materiálu nedoporučujeme pro Národní park 
České Švýcarsko zavádět legislativní zkratku 
„národní park“, neboť toto označení v jiných 
předpisech označuje i jiné národní parky. 
Doporučujeme zkratku buď nezavádět  nebo zvolit 
jinou vhodnou. V této souvislosti současně 
upozorňujeme, že zavedená legislativní zkratka 
není respektována v nadpisech příloh. 

Vysvětleno 
Jde o zavedenou legislativních techniku užívanou 
v obdobných předpisech týkajících se konkrétních zvláště 
chráněných území. 

 4. V příloze č. 1 odstavec C. doporučujeme 
formulovat následovně: C. Zónu soustředěné péče 
o přírodu národního parku tvoří 1. plochy s 
převažujícím výskytem a) člověkem významně 
pozměněných travinných ekosystémů luk a 
pastvin, b) člověkem významně pozměněných 
skalních ekosystémů skal a drolin, c) člověkem 

Akceptováno 
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významně pozměněných lesních ekosystémů 
suchých borů a bučin, s cílem zachování nebo 
postupného zlepšování stavu ekosystémů, 
významných z hlediska biologické rozmanitosti, 
jejichž existence je podmíněna činností člověka, 2. 
území s převažujícím výskytem a) člověkem 
významně pozměněných lesních ekosystémů 
suchých borů, acidofilních doubrav, suťových lesů 
a bučin, b) člověkem významně pozměněných 
skalních ekosystémů skal a drolin, c) člověkem 
významně pozměněných vodních ekosystémů 
makrofytní vegetace vodních toků, s cílem obnovy 
přírodě blízkých ekosystémů. 

 5. V příloze č. 1  jednotlivé výčty jsou zakončeny 
čárkou, avšak v písmenu D. je za čárkou 
obsažena spojka „a“. Doporučujeme formát výčtů 
sjednotit, jelikož jejich výklad je totožný. 

Akceptováno 

 6. Důvodová zpráva užívá zkratky zákonů, např. 
„zákon č. 123/2017 Sb.“, „zákon č. 114/1992 Sb.“ 
„zákon č. 161/1999 Sb.“, které však nejsou 
zavedeny; doporučujeme je při první zmínce 
každého předmětného zákona v textu zavést. 

Akceptováno 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek  
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 
 

Upozorňujeme na nutnost respektování stávajících 
zařízení pro rozvod elektrické energie (v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s.) včetně jejich ochranných pásem dle § 
46 a § 98 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon). Omezení vyplývající z nově vymezené zonace 
by neměly bránit řádnému provozu, údržbě a nezbytně 
nutnému rozvoji zařízení distribuční soustavy VN a 
NN, navýšení instalovaného napětí stávajících sítí VN 
nebo realizaci případných přeložek. 

Vysvětleno 
Přítomnost liniových staveb byla zohledněna při přípravě 
návrhu zonace, většina zařízení se nachází v zóně 
soustředěné péče o přírodu, případně zóně kulturní krajiny, 
kde jejich údržba není v rozporu s cíle zóny, v zóně 
přírodní a přírodě blízké pak bylo vedení arondováno podle 
§ 18 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen „ZOPK“).     

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek  
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Ministerstvo vnitra 
 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství 
 
 

1) V příloze č. 2 doporučujeme značky v legendě 
(u zóny přírodě blízké a zóny soustředěné 
péče o přírodu) lépe odlišit. U zóny přírodě 
blízké byla pravděpodobně použita značka 
s vodorovnými linkami na transparentním 
pozadí. Značka v legendě je však sotva 
zřetelná i při 4 násobném zvětšení. 

Akceptováno 
Mapová příloha upravena. 

2) Doporučujeme v mapě uvedené v příloze č. 2 
přesněji vyznačit jednotlivé zóny ochrany 
přírody. V mapě nelze například rozpoznat, 
v jaké zóně se nachází Pravčická brána, ani ke 
které zóně se přičleňuje lanovka a restaurace 
(vymezené plochy podle § 18 odst. 3 ZOPK) 
pod Pravčickou bránou.   

 

Vysvětleno 
Jak uvádí § 1 odst. 2 vyhlášky, hranice jednotlivých zón 
zakreslené do katastrální mapy, budou uloženy 
v ústředním seznamu (a to v souladu s vyhláškou č. 
45/2018 Sb.). Mapa v příloze vyhlášky je, jak uvádí § 1 
odst. 4, pouze orientační. Pravčická brána a její okolí jsou 
zařazeny do zóny soustředěné péče o přírodu, plocha 
restaurace a lanovka jsou arondovány podle § 18 odst. 3 
ZOPK – nejsou součástí žádné zóny, vztahuje se na ně 
pouze základní ochrana NP bez vazby na cíl a režim 
konkrétní zóny.  

 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

1. K předkládací zprávě 
Doporučujeme v předposledním odstavci předkládací 
zprávy doplnit za slovo „národního“ slovo „parku“. 

Akceptováno 

 2. K Příloze č. 1 vyhlášky 

a) K navrhovanému bodu D. písmeni a) přílohy 
č. 1 vyhlášky: 

V definici pod bodem D. písmenem a) jsou uvedena 
„zastavitelná území obcí“. Pojem je převzat z § 18 
odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, který odpovídá terminologii zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., 
nikoliv terminologii platného stavebního zákona. 
Doporučujeme proto pro účely vyhlášky stanovit, co se 

Akceptováno 
Text vyhlášky upraven tak, aby terminologicky odpovídal 
platnému znění stavebního zákona, tedy byly použity 
pojmy „zastavěná území“ a „zastavitelné plochy“.  
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rozumí „zastavitelnými územími obcí“, například takto: 
„Zastavitelným územím obce se pro účely této 
vyhlášky rozumí každé zastavitelné území obce nebo 
rozvojová plocha vymezená v územně plánovací 
dokumentaci schválené do 31. prosince 2006 a každá 
zastavitelná plocha vymezená v územně plánovací 
dokumentaci vydané po tomto datu, nacházející se na 
území národního parku České Švýcarsko.“ 

 a) K navrhovanému bodu D. písmeni b) přílohy 
č. 1 vyhlášky: 

Doporučujeme za prvním výskytem slova „kultur“ 
doplnit čárku. 

Akceptováno 

 1. K Příloze č. 2 vyhlášky 
Doporučujeme v legendě mapky doplnit u zóny 
přírodě blízké vodorovné šrafování, v návrhu jsou dva 
obdélníky v legendě bílé. 
Doporučujeme v mapce doplnit ve vymezené zóně 
přírodě blízké vodorovné šrafování na místech, kde 
uvnitř ohraničeného prostoru chybí.  

Akceptováno 
Mapová příloha upravena. 

 3. K odůvodnění návrhu vyhlášky 
a) Obecně: 

Doporučujeme provést jazykovou korekturu 
odůvodnění, neboť text obsahuje značné množství 
překlepů. 

Akceptováno 

 a) Ke straně 1, druhý odstavec: 
V předposlední řádce odstavce je uveden pojem 
„zastavitelná území obcí“, který odpovídá terminologii 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 
83/1998 Sb., nikoliv terminologii platného stavebního 
zákona. (viz připomínka k bodu D. písmeno a) přílohy 
č. 1). Pokud nebude ve vyhlášce pojem definován 
(čemuž dáváme přednost), tak doporučujeme pojem 
vysvětlit v odůvodnění. 

Akceptováno 
Text upraven tak, aby terminologicky odpovídal platnému 
znění stavebního zákona, tedy pojmům „zastavěná území“ 
a „zastavitelné plochy“. 
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 a) Ke straně 2, druhý odstavec, 10. řádek: 
Uprostřed odstavce doporučujeme vypustit 
nadbytečné a matoucí slovo „tato“. 

Akceptováno 
Ustanovení terminologicky upraveno. 

 a) Ke straně 3, odstavec pod nadpisem „Zóna 
soustředěné péče o přírodu“: 

Upozorňujeme, že uprostřed odstavce za slovy 
„člověkem pozměněných“ buď chybí slovo, nebo 
poslední slovo věty má znít „pozměněné“. 

Akceptováno 

 a) Ke straně 4, poslední odstavec: 
V odstavci se otevřeně připouští, že „nezbytný 
management by mohl být v rozporu s režimem zón“. 
Zde se podle našeho názoru vyjevuje zcestnost pojetí 
ochrany přírody chápané jako ochrana „samovolného 
vývoje“ či „přírodních procesů“, které se dostává do 
rozporu s ochranou přírody chápanou jako ochrana 
„přírodních hodnot a krás“, „rozmanitosti forem života“ 
a „přírodní rovnováhy“ (§ 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny), což jsou určité více nebo 
méně konkrétní kvality, nikoliv procesy. „Procesy“ 
mohou zahrnovat a v praxi také zahrnují ne pouze 
přirozený rozpad ekosystémů v klimaxovém stadiu 
sukcese, ale také nejrůznější nepřímé důsledky 
působení lidské činnosti na krajinu a biosféru jako 
celek, z jejíchž vazeb nelze chráněnou přírodu 
vyvázat vyznačením hranice zvláště chráněného 
území, až po, domyslíme-li ochranu přírodních 
procesů uloženou zákonem do důsledku, povinnost 
ponechání těla lyžaře zahynuvšího například po pádu 
do Obřího dolu přirozenému průběhu detritické fáze 
potravního řetězce. 

Vysvětleno  
Jak vyplývá ze ZOPK, cíle ochrany národního parku 
spočívají v umožnění přírodních procesů a v ochraně 
biodiverzity vázané na trvalou činnost člověka. Tento 
odstavec vysvětluje, že tyto dva cíle nejsou (a po vymezení 
nové zonace nebudou) v rozporu. Především jde o vztah 
k předmětům ochrany EVL a PO. V obecné rovině lze říci, 
že střety mezi potřebami jednotlivých předmětů ochrany 
nejsou v chráněných územích nijak výjimečné a jsou při 
péči o tato území často řešeny. DZ uvádí, že v případě 
NPČŠ tomu tak není.    
Pokud jde o definici ochrany přírody, ta je uvedena v § 2 
ZOPK, nelze ji odvozovat pouze z účelu zákona 
uvedeného v § 1. Ochrana procesů je používaná tam, kde 
chrání či nastoluje konkrétní „kvalitu“ – tedy jako ochrana 
přirozených ekosystémů, což je zcela v souladu s obnovou 
ekosystémů a péči o ně (§ 2 ZOPK). Nepřímé (a mnohdy i 
přímé) vlivy lidské činnosti jsou samozřejmě ve všech 
ekosystémech přítomny, i proto se MŽP důsledně brání 
pojmu bezzásahový režim či přírodní vývoj.         

 a) Ke straně 6, poznámce pod čarou č. 1: 
Není zřejmé, proč se v poznámce pod čarou uvádí 
mezi předpisy, které bude nutné změnit z důvodu 
změny terminologie zón ochrany přírody také vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

Akceptováno 
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územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Domníváme se, že sledovaný jev týkající se 
zonace národního praku je uveden ve vyhlášce 
v natolik obecné podobě, že se ho změna 
terminologie, ba ani změna pojetí zonace nedotkla. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek  

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 
 
 

1. Bylo nové vymezení zón projednáno 
s dotčenými subjekty, zejména těmi, jejichž 
pozemků se nová zonace týká? Žádáme 
doplnit tuto informaci do důvodové zprávy. 
Zdůvodnění: 
Přestože se v materiálu uvádí, že většina 
pozemků na území NP České Švýcarsko je 
státní, bylo by vhodné zonaci provádět 
v konsensu s potenciálně zainteresovanou 
veřejností. 

 

Vysvětleno 
Před projednáním návrhu zonace v Radě NP bylo 
uspořádáno několik veřejných projednávání návrhu zonace 
a návrh zonace byl rovněž zveřejněn prostřednictvím 
internetu a zpřístupněn tak široké veřejnosti; přitom k němu 
mohl uplatnit připomínky každý, kdo o to projevil zájem. 
Poté byl postupem podle § 20 odst. 3 ZOPK dohodnut 
návrh zonace s Radou NP, v níž jsou ze zákona 
zastoupeny zástupci všech obcí nacházejících se na území 
NP. Jejich prostřednictvím mohli vlastníci nemovitostí a 
občané dotčených obcí opětovně uplatnit své případné 
připomínky. Vzhledem k tomu, že po ukončení projednání 
návrhu zonace nezůstaly žádné faktické nevypořádané 
připomínky, lze předkládaný návrh vyhlášky považovat za 
konsenzus se zainteresovanou veřejností.  
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 2. Vymezení příslušných území je uvedeno 
v mapě, což je v tomto měřítku relativně 
nepřesné. Součástí vyhlášek tohoto typu 
bývalo přesné vymezení hraničních pozemků, 
na které se zvláštní režim vztahuje. Jak je 
zajištěno, že nevznikne nejistota, kudy vedou 
hranice příslušných zón, resp. že se v čase 
nebudou měnit? Žádáme tuto informaci doplnit. 

Vysvětleno 
Jak uvádí § 1 odst. 2 vyhlášky, hranice jednotlivých zón 
zakreslené do katastrální mapy, budou uloženy 
v ústředním seznamu (a to v souladu s vyhláškou č. 
45/2018 Sb.). Mapa v příloze vyhlášky je, jak uvádí § 1 
odst. 4, pouze orientační. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Návrh přímo nezapracovává právo EU a není 
s právem EU v rozporu. 

 

Český báňský úřad Bez připomínek  
Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek  
Moravskoslezský kraj Bez připomínek  
Plzeňský kraj Bez připomínek  
Pardubický kraj Bez připomínek  
Olomoucký kraj Bez připomínek  
Zlínský kraj Bez připomínek  
Ústecký kraj Bez připomínek  
Jihomoravský kraj Bez připomínek  
Středočeský kraj -  
Královéhradecký kraj Bez připomínek  
Jihočeský kraj Bez připomínek  
Liberecký kraj Bez připomínek  
Karlovarský kraj Bez připomínek  
Magistrát hlavního města 
Prahy 

-   

Český statistický úřad Bez připomínek  
Úřad pro ochranu osobních 
údajů 

Část G odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (dále jen „DPIA“), je vhodné 
přepracovat. 

Akceptováno 
Odůvodnění upraveno ve smyslu připomínky. 
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Současná podoba DPIA není vhodná i když návrh 
samotný na ochranu osobních údajů či soukromí nijak 
nedopadá. Nevhodný je zejména odkaz na zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož 
Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je již účinné, a tudíž 
má před zákonem aplikační přednost. Pro futuro je 
navrhovateli doporučeno postupovat při tvorbě DPIA 
podle návodu dostupného zde 
https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-
ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-
dpia/ds-5344. 

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek  

Akademie věd ČR Bez připomínek  
Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře 

-  

Bezpečnostní informační 
služba 

Bez připomínek  

Česká komora 
autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve 
výstavbě  

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek  
Konfederace umění a kultury Bez připomínek  
Česká stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

Český telekomunikační úřad 1. Připomínky k úvodní větě návrhu vyhlášky: Akceptováno 
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Doporučujeme v úvodní větě za slovo „znění“ vložit 
slova „zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 
Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. 
a“.  
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 LPV platí, že cituje-li 
se jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 
novelizován několikrát, uvedou se kromě původního 
právního předpisu jen ty novely, kterými bylo toto 
ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. Vzhledem k tomu, že 
v úvodní větě návrhu vyhlášky se cituje konkrétní 
ustanovení zákona, je aplikace tohoto ustanovení 
nevyhnutelná, proto doporučujeme vložit text „znění“ 
vložit slova „zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 
349/2009 Sb. a“, neboť i těmito zákony bylo 
ustanovení obsažené v § 79 odst. 3 písm. g) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, novelizováno. 

Správa státních hmotných 
rezerv 

-  

Národní bezpečnostní úřad Bez připomínek  
Nejvyšší soud Bez připomínek  
Technologická agentura ČR Bez připomínek  
Úřad národní rozpočtové 
rady 

Bez připomínek  

Česká národní banka Bez připomínek  
Nejvyšší správní soud -  
Asociace malých a středních 
podnikatelů a živnostníků 

Bez připomínek  

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

Bez připomínek  

Národní úřad pro Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBAWA6BD2)



Stránka 10 (celkem 10) 

kybernetickou a informační 
bezpečnost 

V Praze 16. července 2019 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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	Část G odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je vhodné přepracovat.
	Současná podoba DPIA není vhodná i když návrh samotný na ochranu osobních údajů či soukromí nijak nedopadá. Nevhodný je zejména odkaz na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je již účinné, a tudíž má před zákonem aplikační přednost. Pro futuro je navrhovateli doporučeno postupovat při tvorbě DPIA podle návodu dostupného zde https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344.



