
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
17. dubna 2019, s termínem dodání stanovisek do 14. května 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

1. K Čl. I bodu 2. a 3.  
Doporučuje se odstranit předložku „v“ před slovem „bodě“. 

AKCEPTOVÁNO 

2. K Čl. II bodu 1. 
Doporučuje se na konci odstavce odstranit slovo „se“ před 
slovem „zrušuje“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka: 
1. K Čl. I a II návrhu vyhlášky 
Požadujeme zrušení Vyhlášky Okresního národního 
výboru ve Vyškově ze dne 8. listopadu 1990, kterou se 
zřizují chráněné přírodní výtvory Větrníky, Šévy, Malhotky, 
Hašky, Člupy, Visengruty, Mrazový klín, Mechovkový útes, 
Hřebenatkový útes, Ve žlebcách, Bohdaliská lípa 
a Pustiměřská lípa a Vyhlášky Okresního úřadu 
v Pelhřimově ze dne 27. února 1992 o chráněných 
přírodních výtvorech a vydání nové vyhlášky. 
Odůvodnění:  
Odůvodnění uvádí, že MŽP změnu Vyhlášky Okresního 
národního výboru ve Vyškově ze dne 8. listopadu 1990, 
kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory Větrníky, Šévy, 
Malhotky, Hašky, Člupy, Visengruty, Mrazový klín, 
Mechovkový útes, Hřebenatkový útes, Ve žlebcách, 
Bohdaliská lípa a Pustiměřská lípa a Vyhlášky Okresního 
úřadu v Pelhřimově ze dne 27. února 1992 o chráněných 
přírodních výtvorech resp., zrušení jejich částí provádí na 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 
 
Problematika rušení částí právních předpisů vyhlašujících 
současně několik zvláště chráněných území v souvislosti s novým 
vyhlášením pouze některého či některých z nich byla opakovaně 
projednávána v pracovní komisi Legislativní rady vlády pro 
správní právo, přičemž navrhovaný postup nebyl shledán 
v rozporu s uvedeným zmocněním.  
Návrhem vyhlášky dochází pouze k derogaci příslušného 
vyhlašovacího ustanovení z důvodu předejití kolize s novým 
vyhlašovacím právním předpisem. K žádné materiální změně 
zřizovacího právního předpisu přitom nedochází. 
Zrušení celého původního zřizovacího právního předpisu přitom 
není možné, neboť ne pro všechna jím vyhlašovaná zvláště 
chráněná území již byl přijat nový vyhlašovací právní akt. 
Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu se zavedenou praxí, 
uplatněnou naposledy i ve vyhlášce č. 272/2018 Sb., o změně 
a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště 
chráněných území. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG69VATU)



Stránka 2 (celkem 2) 

základě zásady v čl. 10 odst. 3 LPV stanovující, že „… 
pokud … je v právním řádu prováděcí právní předpis, který 
byl vydán na základě již zrušeného zmocňovacího 
ustanovení … zruší se vyhláškou, v jejíž úvodní větě se 
uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy…“. Zásada v čl. 10 
odst. 3 LPV však zmocňuje ke zrušení právního předpisu 
jako celku. V čl. I a II však dochází ke změně právního 
předpisu. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. Obecná připomínka 
Doporučujeme, aby do procesů, které zahrnují navrhování 
a uznávání nových i stávajících lokalit zvláště chráněných 
území, jejich změny a rušení, byli zapojeni nejen vlastníci 
pozemků, ale také další subjekty, které se podílí na 
využívání předmětných území, a které jsou tímto dotčeni 
na svých právech, případně jim mohou vznikat nové 
povinnosti. Takovými subjekty jsou z pohledu myslivosti 
držitelé resp. uživatelé honiteb, z pohledu rybářství 
uživatelé rybářských revírů, popř. rybníkáři. 
 
Tyto subjekty jsou snadno dohledatelné a jejich současné 
informování prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední 
desce obecního úřadu nepovažujeme za dostatečné. 

VYSVĚTLENO 
Postup orgánu ochrany přírody při vyhlašování zvláště 
chráněných území upravuje § 40 ZOPK a v rámci projednávání 
záměrů mohou své námitky a připomínky uplatnit všechny 
významné subjekty, které se podílí na využívání předmětných 
území.  
 
 

2. K Čl. II bodu č. 1  
Doporučujeme neuvádět slovo „se“ dvakrát. 

AKCEPTOVÁNO 

V Praze 10. listopadu 2019 

Vypracoval: Ing. Petr Stloukal           Podpis: 
  Ing. Jan Chládek 
  Mgr. Kristýna Trojanová 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG69VATU)




