
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o 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 

18. prosince 2017, s termínem dodání stanovisek do 11. ledna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 
 
 

K § 3 návrhu vyhlášky: 
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).  
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 
 

K § 1: 
Doporučujeme slova „Zrušuje se“ nahradit slovy 
„Zrušují se“, tedy uvést dané ustanovení do souladu 
s čl. 52 odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
  

1. K § 1:  
Cílem předloženého návrhu je zrušení příslušných 
výnosů Ministerstva školství, věd a umění o zřízení 
přírodní rezervace Plácky, resp. přírodní rezervace 
Dolní Vinohrádky. Považujeme za vhodné, aby byla 
rovněž zvážena vhodnost derogace příslušných 
ustanovení výnosu Ministerstva kultury České 
socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 
29. listopadu 1988 o prohlášení některých území 
v České socialistické republice za chráněná (reg. 
v částce 49/1988 Sb.). Právě k této úpravě zmocňuje 
Ministerstvo životního prostředí § 90 odst. 12 zákona 

Akceptováno  
Doplněno nové ustanovení zrušující příslušné položky 
v příloze II výnosu Ministerstva kultury České socialistické 
republiky ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 14.200/88-SÚOP 
o prohlášení některých území v České socialistické 
republice za chráněná. 
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o ochraně přírody a krajiny, na nějž se předkladatel 
v důvodové zprávě odvolává, a jenž stanovuje 
v úvodní větě návrhu vyhlášky za jedno ze 
zmocňovacích ustanovení umožňujících derogaci 
příslušných výnosů. V případě nepřistoupení 
k derogaci příslušných ustanovení shora uvedeného 
výnosu Ministerstva kultury ČSR pak doporučujeme 
v odůvodnění návrhu osvětlit důvodnost zachování 
stavu, kdy jsou předmětná území konstituována jako 
přírodní památky dvěma odlišnými akty (jednou ex 
lege na základě § 22 odst. 2 vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a podruhé na základě 
příslušných nařízení Rady Jihomoravského kraje, 
resp. Rady Olomouckého kraje).       
 

2. K § 2:  
Upozorňujeme, že s ohledem na způsob stanovení 
data nabytí účinnosti návrhu vyhlášky, podle něhož 
má tato nabýt účinnosti „prvním dnem měsíce 
následujícího po jejím vyhlášení“, hrozí, že nebude 
dodržena minimální zákonná legisvakanční lhůta 
15 dní (viz § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 
znění pozdějších předpisů). Pro takovouto situaci 
však odůvodnění předloženého návrhu neobsahuje 
popis naléhavého obecného zájmu odůvodňujícího 
dřívější nabytí účinnosti návrhu vyhlášky. 
Doporučujeme proto stanovit nabytí účinnosti návrhu 
vyhlášky buď způsobem stanoveným v čl. 53 odst. 1 
písm. c) bodě 4 Legislativních pravidel vlády, nebo 
stanovit, že vyhláška nabyde účinnosti „prvním dnem 
druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím 
vyhlášení“ (viz čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády). 
 

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). 
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Ministerstvo vnitra 
 
 

1. K § 1: 
Předkladatel v obecné části odůvodnění uvádí, že 
v návaznosti na nové vyhlášení chráněných území 
v kategorii „přírodní památka“ příslušnými kraji 
(Jihomoravský a Olomoucký) navrhuje zrušení 
původní zřizovací dokumentace. Prostřednictvím § 1 
návrhu vyhlášky se pak ruší dva výnosy Ministerstva 
školství, věd a umění, jejichž autenticitu nelze ve 
veřejně dostupných právních informačních 
systémech dohledat. Přírodní rezervace Plácky 
a Dolní Vinohrádky byly zřízeny též výnosem 
Ministerstva kultury České socialistické republiky 
č. 14.200/88-SÚOP a je pak otázkou, proč není 
s odkazem na § 90 odst. 12 zákona o ochraně 
přírody a krajiny rušena i tato zřizovací 
dokumentace. 
 

Akceptováno  
Doplněno nové ustanovení zrušující příslušné položky 
v příloze II výnosu Ministerstva kultury České socialistické 
republiky ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 14.200/88-SÚOP 
o prohlášení některých území v České socialistické 
republice za chráněná. 

2. K úvodní větě: 
V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme revidovat výčty relevantních 
novel kompetenčního zákona i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

Vysvětleno 
Dle čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se 
v případě, kdy se cituje 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. 
Pokud jde o zákon č. 2/1969 Sb., výčet relevantních novel 
začíná zákonem č. 173/1989 Sb., který s účinností od 
1. ledna 1990 vymezil v § 19 působnost samostatného 
Ministerstva životního prostředí. Ve vztahu k navrhované 
vyhlášce je určující odstavec 2 tohoto paragrafu, který 
stanoví, že MŽP je ústředním orgánem státní správy 
mj. pro ochranu přírody. 
Ve výčtu relevantních novel dále následuje zákon 
č. 288/1990 Sb., kterým byl § 19 odst. 2 nahrazen zcela 
novým zněním. 
Novelami vyhlášenými pod č. 575/1990 Sb. 
a č. 23/1992 Sb. byl text § 19 odst. 2 upravován (ohledně 
působnosti v oblasti geologického výzkumu a ochrany 
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nerostného bohatství, resp. v oblasti vodního 
hospodářství). 
Novely vyhlášené pod č. 474/1992 Sb., č. 21/1993 Sb., 
č. 289/1995 Sb. a č. 272/1996 Sb. pak text § 19 odst. 2 
opět nahrazovaly vždy zcela novým zněním. 
Zákony č. 162/2003 Sb. a č. 71/2006 Sb. pak byl text § 19 
odst. 2 doplňován (v kontextu působnosti ve vztahu 
k zoologickým zahradám, resp. zavedení systému EMAS). 
Na základě výše uvedeného se domníváme, že všechny 
uvedené novely jsou ve vztahu ke zmocňovacímu 
ustanovení relevantní a jejich uvedení v úvodní větě 
vyhlášky je proto správné. Pro podporu našeho názoru 
uvádíme, že v identickém znění byl tento výčet uveden 
i v případě zatím poslední obdobné vyhlášky 
č. 111/2017 Sb., přičemž pracovní komisí Legislativní rady 
vlády pro veřejné právo I. – pro správní právo č. 3 zůstal 
tento výčet nepovšimnut.  
Pokud jde o zákon č. 114/1992 Sb., výčet relevantních 
novel začíná zákonem č. 161/1999 Sb., kterým byl do § 90 
zákona doplněn nový odstavec 11, který zavedl zmocnění 
MŽP ke zrušení dosavadní ochrany nově vyhlášeného 
zvláště chráněného území. 
Uvedené ustanovení bylo v důsledku novely vyhlášené 
pod č. 76/2002 Sb. přečíslováno na odstavec 12, zákonem 
č. 320/2002 Sb. pak bylo současně doplněno (v souvislosti 
s převáděním kompetencí na krajské úřady). 
Novelami č. 222/2006 Sb., č. 167/2008 Sb. 
a č. 349/2009 Sb. pak opět bylo měněno číselné označení 
předmětného odstavce – nejdříve opět na odstavec 11, 
pak znovu na odstavec 12, následně opět na odstavec 11. 
Zákonem č. 250/2014 Sb. bylo znění § 19 odst. 11 
doplněno v kontextu zřízení Agentury ochrany přírody 
a krajiny jako správního úřadu. 
Novelou vyhlášenou pod č. 225/2017 Sb. pak bylo opět 
změněno pouze číselné označení tohoto odstavce, který je 
aktuálně opět 12. v pořadí § 19. 
Na základě výše uvedeného se domníváme, že pouhé 
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uvedení zákona č. 225/2017 Sb. ve výčtu relevantních 
novel v úvodní větě navrhované vyhlášky není s ohledem 
na požadavek čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
dostatečné a v tomto kontextu si rovněž dovolujeme 
odkázat na text úvodní věty vyhlášky č. 111/2017 Sb., 
který nebyl shledán nesprávným. 
 

3. K § 1: 
S ohledem na skutečnost, že záměrem je zrušit dva 
předpisy, pak navrhujeme slova „Zrušuje se “ 
nahradit slovy „Zrušují se“. 
 

Akceptováno 

4. K § 2: 
Dáváme na zvážení, zda by za účelem předejití 
konfliktu zamýšleného ustanovení o účinnosti s § 3 
odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů 
a o Sbírce mezinárodních smluv, nebylo vhodné 
ustanovení upravit tak, aby bylo zajištěno 
respektování obecné legisvakanční lhůty. 
 

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). 

Ministerstvo zemědělství 
 
 

K odůvodnění vyhlášky: 
V obecné části odůvodnění doporučujeme uvést, zda 
již v minulosti byly takovéto výnosy Ministerstva 
školství rušeny formou právního předpisu.   

Akceptováno 
Původní zřizovací dokumentace byla obdobným 
způsobem rušena rovněž vyhláškami Ministerstva 
životního prostředí č. 6/2017 Sb., č. 25/2016 Sb., 
č. 111/2015 Sb., č. 246/2014 Sb., č. 443/2013 Sb., 
č. 207/2013 Sb., č. 159/2012 Sb., č. 323/2011 Sb. nebo 
č. 16/2011 Sb. 
 

V Praze 2. ledna 2020 

Vypracoval: Mgr. Kristýna Trojanová Podpis: 
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