
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti 
invazních nepůvodních druhů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
27. března 2019, s termínem dodání stanovisek do 25. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka:  
1. K části první, čl. I bod 14 – 8 odst. 2 
Navrhovaným novelizačním bodem se mimo jiné rozšiřuje 
oprávnění orgánu ochrany přírody v režimu oznámení kácení 
dřevin toto kácení pozastavit, omezit nebo zakázat v případě, že 
je „v rozporu s dalšími zájmy chráněnými podle části třetí, čtvrté 
nebo páté“ zákona č. 114/1992 Sb. 
Pokud by navrhovaná změna měla negativní dopad na možnost 
kácení dřevin z důvodů dopravních, s navrženou změnou 
nesouhlasíme. 
Požadujeme odůvodnění této navrhované změny, které absentuje, 
společně s uvedením typických příkladů, na něž nově navrhovaná 
úprava dopadá.   

VYSVĚTLENO 
Uvedené doplnění nepředstavuje nové důvody, pro které je 
orgán ochrany přírody oprávněn oznámené kácení 
pozastavit, omezit nebo zakázat. Již podle stávající právní 
úpravy mohou být aplikovány na základě pravidla lex 
specialis, předloženým návrhem dochází pouze k jejich 
jednoznačnému zakotvení. Z hlediska dopravních důvodů 
kácení tedy k žádné změně nedochází. Vyhodnocení 
změny z hlediska jejích dopadů na kácení z důvodů 
dopravních doplněno do důvodové zprávy. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Doporučující připomínka: 
V souladu s čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme upravit navrhovanou právní úpravu tak, aby 
v zájmu přehlednosti paragraf neobsahoval více než 6 odstavců. 
Týká se například novelizačních bodů 9, 21, 31 nebo 43 v čl. I. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Pravidlo uvedené v čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády má toliko „doporučující“ charakter. Respektováno, 
kde to bylo možné.  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka:  
1. K části první, čl. I bod 16 - § 13d odst. 6 
V § 13d odst. 6 se navrhuje slova „celní orgány“ nahradit slovy 
„orgány Celní správy České republiky“. Jde o konkretizaci celních 
orgánů, které podle právního řádu České republiky úřední kontroly 

AKCEPTOVÁNO 
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podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 provádějí. 
Doporučující připomínka:  
2. K textu a Shrnutí závěrečné zprávy RIA 
Předkladatel uvádí, že jsou dopady na obce a kraje zahrnuty ve 
Shrnutí RIA v části „Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“. 
Doporučujeme pro přehlednost uvést ve Shrnutí závěrečné zprávy 
RIA tyto dopady na obce a kraje samostatně v příslušné části pro 
územní samosprávné celky s uvedením finančního vyjádření. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není samostatným článkem 
soustavy veřejných rozpočtů, jedná se o orgán kraje, který nemá 
samostatný rozpočet. Tomu je nutné zároveň přizpůsobit veškeré 
dopadové tabulky. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka:  
3. K textu závěrečné zprávy RIA 
Z hlediska přehlednosti doporučujeme upravit číselné označování 
tabulek celkového zhodnocení, a to v dalších částech materiálu 
(novely dalších zákonů vyjma zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Např. se uvádí vždy tabulka celkového zhodnocení 3.2. bez 
ohledu na to, o jakou část (zákon) se jedná. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Do RIA doplněn seznam tabulek. 

Doporučující připomínka:  
4. K části 5 závěrečné zprávy RIA 
V celkovém shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a ÚSC se uvádí, že vyčíslené administrativní zátěže a další 
náklady na nové kompetence budou zvládnuty v rámci stávajících 
personálních kapacit a nebudou vyžadovat navýšení výdajových 
rámců. To se týká zejména dotčených kapitol státního rozpočtu. 
Dále je uvedeno, že u části nákladů (monitoring, eradikace, 
regulace) bude možné využít prostředky evropských fondů. Není 
však zřejmá otázka zdrojů k řešení naznačených dopadů zejména 
ve vztahu ke krajským úřadům (přenesená působnost). Ve 
schváleném výhledu se pro rok 2020 – 2021 počítá s navýšením 
příspěvku na výkon státní správy ve výši 5 %, což představuje 
meziroční navýšení příspěvku na výkon státní správy o cca 70 mil. 
Kč. Důrazně upozorňujeme, že příspěvku na výkon státní správy 
se týkají pouze výdaje, které se pravidelně opakují a nemají 
jednorázový a investiční charakter. Předkladatel by měl z tohoto 

VYSVĚTLENO 
Zajištění implementace nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014 i nařízení Rady (ES) č. 708/2007, které jsou 
hlavním impulsem předkládané novely, bude představovat 
trvalou, resp. dlouhodobou agendu, která bude z části 
svěřena v přenesené působnosti také krajským úřadům. V 
návaznosti na úpravy provedené nyní v rámci vypořádání 
připomínek půjde v případě KÚ především o zajištění 
opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů a v rámci 
toho správní činnosti (vydávání opatření obecné povahy 
navazujících na zásady regulace) a organizačně-právní 
zajištění provádění samotných opatření (mj. uzavírání 
dohod s vlastníky pozemků atp.). Tyto činnosti 
jednoznačně spadají pod oblast výkonu státní správy v 
přenesené působnosti. Prostředky dotačních titulů bude 
možné (tak jako dosud v rámci OPŽP apod.) využít v rámci 
opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů právě 
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pohledu dopady rozdělit a uvést, které z nich je možné pokrýt 
např. z evropských fondů a jiných dotačních titulů kapitol. Zároveň 
je nezbytné do textu uvést ne jenom zvýšené náklady na dotčené 
agendy, ale i náklady stávající (pro srovnání), jakož i inkaso ze 
správních poplatků, případně informaci, proč se poplatek nevybírá 
nebo nenavyšuje. Jsme názoru, že alespoň část nákladů na výkon 
státní správy v této oblasti by měla být pokryta příjmy v podobě 
správních poplatků. 

spíše na jednorázové realizační projekty směřující např. k 
„iniciálnímu“ snížení početnosti invazního nepůvodního 
druhu atp. I pro přípravu těchto opatření/projektů je však 
nezbytná určitá trvalá kapacita a zároveň je zpravidla nutné 
(i z hlediska podmínek udržitelnosti) navázat dlouhodobou 
péčí o ošetřené plochy nebo kontrolou potlačených 
populací. 
 
Agendy související s uvedenými nařízeními jsou nové a 
srovnání se stávajícími agendami tedy není relevantní – 
pokud jsou v textu zmíněny změny stávajících agend, jde 
pouze oblasti, které budou implementací nařízení a 
navrženou úpravou dotčeny (jako je např. povolování 
kácení dřevin, kde se navrhuje invazní nepůvodní druhy z 
povolování, resp. režimu ochrany dřevin vyjmout). Stávající 
náklady v těchto agendách jsou v RIA uvedeny a slouží k 
vyčíslení dopadů.    
 
Pokud jde o správní poplatky, nejsou pro nově navrhované 
agendy navrhovány – půjde především o povolení podle 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007, případně výjimky ze 
zákazů stanovených nařízením EP a Rady č. 1143/2014, 
kde žadatelé budou povinni splnit řadu náročných 
podmínek, případně dokládat odborné podklady (analýza 
rizik, zajištění karantény nebo pokusného vypuštění) a 
budou tak na ně kladeny poměrně vysoké nároky. Další 
navýšení zátěže ve formě správních poplatků proto není 
adekvátní.   
Na základě čl. 21 nařízení EP a Rady č. 1143/2014 je však 
zaveden princip odpovědnosti za škody a v případě 
prokázaného porušení povinností plynoucích z nařízení by 
měla být vymáhána úhrada veškerých vyvolaných nákladů 
na odstranění invazního nepůvodního druhu a nápravu 
stavu.   
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Ministerstvo 
kultury 

Doporučující připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 5 – poznámka pod čarou č. 58  
V poznámce pod čarou č. 58 doporučujeme za slovo „Například“ 
vložit slova „zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů,“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V poznámce pod čarou uveden pouze příkladmý výčet 
dotčených právních předpisů, jejichž použití je v souvislosti 
s výskytem nepůvodních druhů nejpravděpodobnější a 
které zároveň obsahují úpravu bezprostředně navazující na 
ustanovení a pojmy zákona o ochraně přírody a krajiny (viz 
např. § 23 odst. 1 zákona o lesích, § 4 odst. 2 zákona o 
myslivosti nebo § 12 odst. 6 zákona o rybářství). Dotčenost 
jiných právních předpisů, včetně zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
není vylučována, jeho uvedení v předmětném výčtu 
právních předpisů však není považováno za stěžejní. 

Doporučující připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 9 - § 5 odst. 7               
V § 5 odst. 7 doporučujeme slova „myslivosti nebo“ nahradit 
slovem „myslivosti,“ a za slovo „rybářství“ a vložit slova „nebo 
kulturním bohatství“. 
Doporučujeme tedy mezi výčet chráněných zájmů výslovně 
zahrnout i zájem na kulturním bohatství. V návaznosti na to 
doporučujeme zahrnout zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, i do výčtu zákonů v poznámce 
pod čarou č. 59. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dotčené orgány navrženy vzhledem k předpokládaným 
dopadům stanovovaných opatření k regulaci nepůvodního 
druhu nebo křížence a zároveň výše popsané provázanosti 
právních předpisů v daných oblastech. Stanovením 
opatření podle § 5 odst. 6 zákona o ochraně přírody a 
krajiny samozřejmě mohou být dotčeny i jiné oblasti a 
zájmy zejména vlastníků nebo správců pozemků, 
zohlednění těchto zájmů, které mohou být poměrně široké 
a různorodé, by však mělo dostatečně zajistit uplatnění 
obvyklých správních postupů. 

Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 43 - § 79 odst. 7  
Žádáme o výslovné uvedení zástupce resortu kultury jako člena 
Společné komise, a to zejména vzhledem k možným zásadním 
dopadům právní úpravy na památky zahradního umění. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Složení Společné komise navrhováno s ohledem na 
nutnost posouzení primárně biologických vlastností 
invazních nepůvodních druhů, začleněny tak jsou resorty 
životního prostředí a zemědělství, které mají společně 
přímou gesci ve vztahu k jednotlivým skupinám organismů 
a disponují zároveň v rámci resortů odpovídajícími 
odbornými kapacitami. Současně však není vyloučena (a 
bude potřebná) spolupráce i s dalšími resorty a 
organizacemi při pořizování jednotlivých podkladů (např. 
z hlediska vyhodnocení dopadů, ale i ekonomických a 
jiných efektů jednotlivých druhů. Vzhledem k různorodosti 
dotčených zájmů však bude tato spolupráce řešena 
operativně. Výstupy jednání Společné komise budou 
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sloužit jako podklady pro zpracování navazujících aktů, 
které budou předmětem vlastních řízeních, z nichž např. 
Akční plán nebo Zásady regulace budou podléhat 
speciálně upravenému postupu zveřejnění s možností 
uplatnění připomínek. 

Doporučující připomínka: 
4. K Závěrečné zprávě z hodnocení regulace 
Doporučujeme materiál doplnit o analýzu možných dopadů na 
památky zahradního umění. Dále doporučujeme uvést správce a 
vlastníky památek zahradního umění v bodě 1.4 závěrečné zprávy 
mezi subjekty dotčenými vykonáváním navrhovaného zákona (str. 
18). 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I body 6, 8 a 9 - § 5 odst. 2, 4, 6 až 8 
Nesouhlasíme se zavedením pojmu "nepůvodní druh“, aniž by 
nebyl současně definován také "hospodářsky významný druh", 
tj. takový druh, kde celkový společenský přínos, byť se jedná 
o geograficky nepůvodní druh, převažuje nad případnými negativy 
ve vztahu k přírodě a krajině. 
Návrh: 
Požadujeme, aby předkladatel zpracoval definici "hospodářsky 
významného druhu", a to jak pro lesní dřeviny, tak pro volně 
žijící živočichy, včetně ryb. Režim hospodaření  
s "hospodářsky významnými druhy" požadujeme následně 
zapracovat do příslušných ustanovení novelizovaných právních 
předpisů v rámci předkládaného zákona. 
Odůvodnění: 
Impulzem k adaptaci právního řádu České republiky 
prostřednictvím novely zákona č. 114/1995 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, do níž se vkládají zcela 
nová normativní ustanovení reagující na požadavky přímo 
použitelných předpisů Evropské unie v oblasti prevence, zavlékání 
a vysazování, resp. regulace šíření invazních nepůvodních druhů, 
jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o 
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o 
používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v  akvakultuře. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Projednávanou novelou nedochází k zavedení pojmu 
„nepůvodní druh“. Jedná se o kategorii, která v zákoně o 
ochraně přírody a krajiny je zavedena již v současné době 
(jako „geograficky nepůvodní druh“). V souvislosti 
s regulací invazních nepůvodních druhů zakotvilo nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1143/2014 také závaznou definici pojmu 
„nepůvodní druh“, z toho důvodu se ze stávajícího znění § 
5 odst. 4 ZOPK odstraňuje přívlastek „geograficky“ a 
zároveň se odstraňuje definice této kategorie, která je ve 
vztahu k nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 duplicitní. 
Zároveň je třeba podotknout, že již v současné době zákon 
o ochraně přírody a krajiny podmiňuje záměrné rozšiřování 
nepůvodního druhu do volné krajiny povolením orgánu 
ochrany přírody. Potřeba právně upravit i rozšiřování 
(vysazování) ostatních nepůvodních druhů, nejen těch 
invazních, vyplývá mj. z požadavku čl. 22 písm. b) 
směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. 
směrnice o stanovištích), aby v případě nepůvodních 
druhů, resp. druhů, které nejsou na území členského státu 
původní, bylo vysazení „řízeno tak, aby nedošlo 
k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu 
rozšíření nebo původních volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin“. Zachování odpovídající transpozice 
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Jedná se o invazní nepůvodní druhy, nikoliv jen o nepůvodní 
druhy. 
Pokud je tedy záměrem předkladatele rozšířit oblast změny 
právní úpravy nad rámec požadovaný právními předpisy EU 
i o další český pohled na problematiku, tj. o nepůvodní druhy 
obecně, pak by neměl předkládanou právní úpravou narušit 
právní jistotu subjektů dlouhodobě hospodařících 
s prověřenými nepůvodními druhy, kde celospolečenský 
přínos převažuje nad případnými negativy ve vztahu k přírodě 
a krajině. 

požadavku směrnice o stanovištích je nezbytné. 
Projednávanou novelou se upravuje kompetence orgánu 
ochrany přírody stanovit opatření k regulaci, která se 
uplatní vůči nepůvodním druhům, které lokálně budou 
působit potíže, a to v souladu s působností příslušného 
orgánu ochrany přírody ve vztahu k zájmům chráněným 
zákonem o ochraně přírody a krajiny. V návaznosti na to je 
také doplněna dotčenost orgánu státní správy lesů, 
myslivosti a rybářství tak, aby byla zajištěna koordinace 
jednotlivých zájmů jak při povolování rozšiřování 
nepůvodních druhů, rak v nezbytných případech také pří 
jejich regulaci. 
V dohodě s Ministerstvem zemědělství byla regulace 
hospodářsky významných nepůvodních druhů řešena 
následovně. 
Pokud jde o lesní dřeviny, navrhovaná právní úprava řeší 
výslovně dva nepůvodní druhy, a to modřín opadavý a 
douglasku tisolistou. V § 4 odst. 3 ZOPK je využití těchto 
dvou druhů lesních dřevin mimo zvláště chráněná území a 
území lokalit soustavy Natura 2000 vyňato z posuzování 
orgánem ochrany přírody (viz také navazující úpravy § 27 
odst. 1 lesního zákona). 
Pokud jde o volně žijící živočichy, byly jako dostatečné 
vyhodnoceny navrhované změny zákona o myslivosti, 
podle kterých budou regulovány pouze druhy uvedené 
v prováděcím právním předpisu vydávaném v dohodě 
s Ministerstvem životního prostředí v gesci Ministerstva 
zemědělství. 
Pokud jde o nepůvodní druhy ryb, v zákoně o rybářství se 
taxativně stanoví druhy, pro jejichž využití se nevyžaduje 
povolení k záměrnému rozšiřování nepůvodních druhů do 
krajiny podle § 5 odst. 4 ZOPK. 
 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 21 - § 72b 

VYSVĚTLENO 
Informační systém ochrany přírody je navrhován primárně 
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Do § 72b odstavce 1 požadujeme doplnit větu ve znění: „Na 
území vojenských újezdů stanoví Ministerstvo životního prostředí 
nebo Agentura ve spolupráci s Ministerstvem obrany rozsah 
a obsah dokumentů vkládaných do informačního systému ochrany 
přírody.“. 
Odůvodnění:  
Ve vazbě na poskytované informace a zveřejňování dat v ochraně 
přírody považujeme za nutné stanovit postup a rozsah 
zveřejněných dat ze strany Ministerstva obrany tak, aby 
nedocházelo k negativnímu ovlivnění činnosti vojsk i samotné 
ochraně přírody na území vojenských újezdů. 

jako informační systém státní správy pro "vnitřní" potřeby 
orgánů ochrany přírody (včetně MO, resp. újezdních 
úřadů), který nebude ve většině (přinejmenším v případě 
citlivých údajů) veřejně přístupný. Informační systém by 
měl ve vztahu k veřejnosti umožňovat poskytování 
agregovaných informací a veřejně přístupné budou údaje v 
těch případech, kdy je to právními předpisy vyžadováno 
(viz např. čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 708/2007), a nebo 
jde o již nyní poskytované obecné informace o území 
(údaje o ZCHÚ vedené již v současnosti v rámci ÚSOP). 
Zároveň s ohledem na charakter informací vedených v 
rámci Informačního systému ochrany přírody 
nepředpokládáme, že by mohlo dojít ke konfliktu se zájmy 
obrany státu v rámci vojenských újezdů a nepovažujeme 
za nezbytné toto samostatně upravovat (pokud by nicméně 
taková situace mohla ojediněle nastat, bude možné ji 
individuálně řešit a MŽP bude otevřené případným 
požadavkům MO).     
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I body 46 a 49 - § 87 odst. 1 písm. j) a § 88 

odst. 1 písm. o)  
Nesouhlasíme se zavedením pojmu "nepůvodní druh nebo 
kříženec" a  v  případě, že nebude současně definován také 
"hospodářsky významný druh", tj. takový druh, kde celkový 
společenský přínos, byť se jedná o  geograficky nepůvodní druh, 
převažuje nad případnými negativy ve vztahu k přírodě a krajině 
(připomínky bod 6., bod 8. a bod 9.), požadujeme celé navrhované 
znění tohoto ustanovení vypustit. 
Odůvodnění: 
Totožné jako k připomínce č. 1. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Doplněním navrhované skutkové podstaty přestupku se 
odstraňuje nedostatek současné právní úpravy, která 
nestanoví sankci navazující na porušení stanovené právní 
povinnosti a nenaplňuje tak klasickou a logickou strukturu 
právní normy. 
K otázce zavedení kategorie hospodářsky významných 
druhů viz komentář k vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
4. K části páté, čl. VI bod 13 - § 41 odst. 4 
Předkladatel používá terminologicky nejednotné pojmy. V odstavci 
1 větě první je použit pojem "jednorázově omezit", avšak 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 
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v navrhovaném znění odstavce 4 se zavádí pojem "odstranění".  
Odůvodnění: 
Uvedená terminologická nejednotnost povede ke zmatečnosti 
v rámci aplikace normy v praxi. Požadujeme sjednotit výše 
uvedené pojmy a zároveň doporučujeme revizi odstavce 1 tak, 
aby byl logicky provázaný s doplňovaným odstavcem 4, zejména 
pokud se jedná o vymezení druhu zvěře, který má být regulován.  

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Doporučující připomínka: 
5. K části páté, čl. VI bod 14 - § 42 odst. 1 
Do hlavy IV. zákona o myslivosti upravující dobu lovu zvěře a jeho 
podmínky je opět zaváděna problematika usmrcování živočichů, 
kteří nejsou zvěří. Domníváme se, že tato problematika by měla 
být řešena v samostatné části zákona. 
Rovněž je používán pojem "odlov". Uvedený pojem se váže 
zejména k částečnému výlovu ryb, tedy je díky mnohaleté tradici 
spojován s rybolovem, nikoliv s lovem jiných druhů zvěře, a proto 
doporučujeme, aby se v souvislosti s regulací zvěře používal 
ustálený pojem „lov“. 

VYSVĚTLENO 
Nelze souhlasit s tvrzením, že je do zákona o myslivosti 
„opět“ zaváděna problematika usmrcování živočichů, kteří 
nejsou zvěří. Navrhované úpravy nemají ambici měnit 
celkovou systematiku zákona, vychází ze stávajícího 
znění, které v § 41 a 42 řeší jak problematiku lovu zvěře, 
tak živočichů, kteří nejsou zvěří. Ustanovení § 42 odst. 1 
nastavuje nutnou vazbu mezi oběma režimy, kterou je nyní 
v souvislosti s úpravami prováděnými v zákoně o ochraně 
přírody a krajiny aktualizovat, aby byla funkční.  
Terminologie upravena. Pojem „odlov“ byl součástí 
původního znění ustanovení, nicméně v kontextu 
připomínek MZE a terminologie použité v dalších 
ustanoveních je ve vztahu k živočichům, kteří nejsou zvěří, 
nahrazen pojmem „usmrcení/usmrcování“ tak, aby byl 
odlišen lov zvěře a nakládání s ostatními živočichy. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
6. K části páté, čl. VI bod 15 - § 42 odst. 3 
Požadujeme zdůvodnit, proč je stanovena výjimka z doby lovu 
spárkaté zvěře pouze na samičí zvěř a mláďata.  
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit povolení lovu i samčí zvěře, a to tak, že nové 
znění by dávalo oprávnění orgánu státní správy myslivosti povolit 
výjimku z doby lovu vedle samičí zvěře a mláďat i u samčí zvěře, 
především u mladších kategorií (např. stáří do 2 let). 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění bodu připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
7. K části páté, čl. VI bod 19 - § 46 odst. 3 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Navržená formulace by vedla k „zacyklení“ a nevedla by k 
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V doplňovaném odstavci 3 požadujeme za slova „umožnit 
celoroční usmrcování těchto živočichů i jiným osobám" vložit 
slova „oprávněným podle tohoto zákona usmrcovat jiné 
živočichy, kteří nejsou zvěří,". Doplňovaný odstavec 3 by po  
úpravě zněl takto: 
„(3) Uživatel honitby může povolenku k lovu vydat také 
k usmrcování invazních nepůvodních druhů živočichů a dalších 
živočichů, kteří nejsou zvěří, vyžadujících regulaci, stanovených 
prováděcím právním předpisem, a umožnit celoroční usmrcování 
těchto živočichů i jiným osobám oprávněným podle tohoto zákona 
usmrcovat jiné živočichy, kteří nejsou zvěří, než myslivecké stráži 
a mysliveckému hospodáři.“. 
 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného ustanovení musí být zřejmé, že lov zvěře, resp. 
jakékoliv jiné usmrcování živočichů v honitbě, může provádět 
pouze osoba, která je oprávněna vstupovat do honitby  
s loveckou zbraní -  obdoba ustanovení § 41 odst. 2. 

cíli, kterým je rozšíření možností regulace invazních druhů 
živočichů. V rámci předkládaných změn zákona o 
myslivosti je oprávnění usmrcovat jiné živočichy, kteří 
nejsou zvěří, resp. invazní nepůvodní druhy živočichů 
svěřeno primárně mysliveckému hospodáři a stráži a dále 
samotnému uživateli honitby. Ustanovení § 46 odst. 3 
umožňuje uživateli honitby vydat povolenku dalším 
osobám, ale pokud by zákon odkazoval jen na jím 
stanovené oprávnění k usmrcování těchto živočichů, byly 
by možné povolenku vydat jen uvedené stráží a 
hospodáři… Co je dle připomínky MZe potřebné řešit je to, 
aby byly především naplněny všechny požadavky kladené 
obecně zákonem o myslivosti (tj. kromě povolenky tak 
lovecký lístek, pojištění).  
Konečné znění formulováno v dohodě s Ministerstvem 
zemědělství. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
8. K části šesté, čl. VII nový bod - § 24 odst. 2 a 3 
Ministerstvo obrany je podle zákona o rybářství ústředním 
orgánem státní správy rybářství na území vojenských újezdů. 
Vzhledem k tomu, že újezdní úřady jako orgány státní správy na 
území vojenských újezdů jsou velice dobře seznámeny 
s aktuálním stavem vod a rybníků na jejich území, považujeme za 
vhodné rozdělit kompetence mezi Ministerstvo obrany a újezdní 
úřady v této oblasti. Problematiku jsme projednávali 
s Ministerstvem zemědělství, které s navrženou úpravou souhlasí.  
Proto navrhujeme upravit kompetence takto: 
V § 24 odstavec 2 zní: „(2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, mění 
a zrušuje rybářské revíry na území vojenských újezdů a na návrh 
uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského 
hospodáře a jeho zástupce. Ministerstvo obrany je odvolacím 
orgánem proti rozhodnutím vydaným újezdními úřady podle tohoto 
zákona.“. 
V § 24 odstavec 3 zní: 

AKCEPTOVÁNO  
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„(3) Újezdní úřady v rybářských revírech vyhlášených podle 
odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území 
vojenských újezdů, 
a) povolují výkon rybářského práva,  
b) odnímají výkon rybářského práva,  
c) kontrolují evidenci o hospodaření a o dosaženém 

hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu 
rybářského práva, předávají hlášení o dosaženém 
hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května 
následujícího kalendářního roku, 

d) vyhlašují a zrušují chráněné rybí oblasti a stanovují podmínky 
pro hospodaření v těchto oblastech, povolují výjimky podle 
§ 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto 
ustanoveních stanovených, 

e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovují, odvolávají 
a zrušují rybářskou stráž a vedou evidenci všech rybářských 
stráží v obvodu své působnosti,  

f) vykonávají dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona 
a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných 
na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského 
revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným 
rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu 
byl výkon rybářského práva povolen, 

g) projednávají přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31), 
h) při výkonu dozoru postupují podle zvláštního právního 

předpisu.“. 
 
Odůvodnění: 
Cílem navrhované úpravy je rozdělit kompetence orgánu státní 
správy rybářství mezi Ministerstvo obrany a újezdní úřady na 
území vojenských újezdů, neboť praxe prokázala, že chybí 
prvoinstanční orgán státní správy rybářství. 
Doporučující připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 5 písm. a) 
V ustanovení § 72b odst. 5 písm. a) slovo „opaření“ doporučujeme 
nahradit slovem „opatření“. Rovněž doporučujeme aktualizovat 
odkazy v poznámkách pod čarou – např. zákon č. 169/1949 Sb., 

NEAKCEPTOVÁNO  
Pokud jde text poznámek pod čarou, čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády stanoví, že zpravidla není 
samostatně novelizován. Vzhledem k tomu, že 
poznámkový aparát nemá normativní význam, nepovažuje 

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



Stránka 11 (celkem 183) 

o vojenských újezdech byl zrušen zákonem č. 222/1999 Sb.,  
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a problematika vojenských újezdů je upravena v zákoně 
č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy,  
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských 
újezdů) a jeho prováděcí vyhláškou č. 141/2016 Sb.,  
o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování 
bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů 
(o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů). 

předkladatel jeho aktualizaci za nezbytnou. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 8  
Ustanovení § 72b odst. 8 požadujeme zpřesnit tak, aby bylo 
zřejmé, která vymezení územního systému ekologické stability 
(dále jen „ÚSES“) budou obsahem Registru krajiny.  
Odůvodnění:  
Ohledně vymezení ÚSES existují minimálně tři typy primárních 
zdrojů: 
1) (Historické) generely ÚSES a (nyní zpracovávané) plány 

ÚSES: 
Vymezují ÚSES z odborného hlediska, pořizuje je orgán ochrany 
přírody. Jedná se o koncepční vymezení, které není závazné.  
2) Územně plánovací dokumentace, tedy zásady územního 

rozvoje, územní plány, a popř. též regulační plány: 
Obsahují závazné vymezení ÚSES. Závazné vymezení ÚSES je 
prováděno s ohledem na odborné vymezení v plánech / 
generelech ÚSES, avšak v dílčích partiích se od něj může 
odchýlit.  
3) Pozemkové úpravy: 
Vymezují ÚSES jako součást společných zařízení, a na jejich 
základě je ÚSES realizován. ÚSES v pozemkové úpravě by se 
neměl odchýlit z plochy/koridoru vymezené v územně plánovací 
dokumentaci, avšak v praxi i k těmto případům dochází. 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění bodu připomínka irelevantní. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
2. K části šesté, čl. VII bod 14 - § 34a zákona o rybářství 
Ustanovení § 34a požadujeme vypustit, neboť je duplicitní k 
navrženým úpravám v § 20 a 21 zákona o rybářství.  

AKCEPTOVÁNO 
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Pokud měly být tímto ustanovením založeny další kompetence 
orgánů státní správy rybářství nad rámec kompetencí nově 
založených v § 20 a 21, požadujeme tyto kompetence 
konkretizovat, tj. v hlavě páté zákona o rybářství uvést pro 
všechna taková řízení (či jiné postupy), které orgány státní správy 
rybářství, ve kterých řízeních (či jiných postupech) a podle kterých 
zákonů mají být dotčenými orgány, z jakého hlediska a jakou 
formou se mají vyjadřovat, a v důvodové zprávě pak uvést 
důvody, proč je to v těchto případech požadováno. 
V případě, že budou oproti verzi pro meziresortní připomínkové 
řízení doplněny do hlavy páté další kompetence orgánů státní 
správy rybářství, vyhrazujeme si právo s navrženým řešením 
nesouhlasit v případě, že bychom jej v některých částech (např. 
pro určitý typ řízení) vyhodnotili jako neopodstatněný. 
 
Odůvodnění:  
Navržené ustanovení § 34a je formulováno jako jakýsi bianco šek, 
na jehož základě by mohly být orgány státní správy rybářství 
považovány za dotčený orgán v jakémkoliv řízení podle 
jakéhokoliv zákona, pokud by bylo možné formulovat jakkoliv 
volný vztah daného řízení k rybářství – např. že řízení se týká 
území, které sousedí s jiným územím, v němž je chovný rybník. 
Povinnost vyhodnotit, zda je třeba orgán státní správy rybářství 
oslovit či nikoliv, by náležela orgánu, který by řízení vedl. Dále 
není zřejmé, zda se řízením myslí pouze řízení ve smyslu 
správního řádu, nebo i jiné postupy, např. projednání územně 
plánovací dokumentace (kterýžto proces není řízením podle 
správního řádu, vyskytují se v něm však dotčené orgány a 
stavební zákon pro jednu jeho fázi používá termín „řízení“).  
Ustanovení by tedy vnášelo nejistotu do celé škály řízení a jiných 
postupů ohledně toho, zda měl nebo neměl být orgán státní 
správy rybářství osloven. Preventivní oslovování orgánu státní 
správy rybářství ve všech řízeních a postupech byť jen vzdáleně 
souvisejících s rybářstvím by v prvé řadě nadmíru zatížilo 
samotné orgány státní správy rybářství. Oslovování orgánu státní 
správy rybářství jen v případech evidentně souvisejících se zájmy 
chráněnými zákonem o rybářství, např. jen v případech 
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konkretizovaných v § 20 a 21 zákona o rybářství, není dost dobře 
myslitelné, neboť tím by se orgán vedoucí řízení vystavoval riziku 
úspěšného odvolání, správního přezkumu, popř. žaloby ze strany 
subjektů snažících se o zastavení či procesní pozdržení daného 
řízení či postupu. Nelze se tak ztotožnit s názorem předkladatele 
formulovaném na str. 45 RIA, že vydávání závazného stanoviska 
ze strany orgánů státní správy rybářství bude vydáváno v 
ojedinělých případech a tudíž nenavýší administrativní zátěž 
orgánů státní správy rybářství.  
Dále není vůbec řešeno, který z orgánů státní správy rybářství by 
měl být dotčeným orgánem, ve kterém řízení či postupu a už jen 
tím je navržené ustanovení § 34a zmatečné, neb je de facto 
legálním způsobem nenaplnitelné. 
Vágní formulace navrženého ustanovení je také v rozporu s cíli 
probíhající rekodifikace veřejného stavebního práva, která má za 
cíl, aby působnost dotčených orgánů v oblasti stavebního práva 
byla právními předpisy vymezena jednoznačně, takže bude 
zřejmé: 
− Který orgán je dotčeným orgánem 
− K jakému řízení nebo postupu podle stavebního zákona se 

vyjadřuje 
− Z jakého hlediska 
− Jakou formou  
Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 5  
Doporučujeme vypustit slovo „veřejnosti“ ze slov „vyhodnotí 
Ministerstvo životního prostředí zaslané připomínky veřejnosti“.  
 
Odůvodnění:  
Ustanovení určuje, že připomínky může zaslat každý. Soudíme, 
že slova „každý“ a „veřejnost“ nelze ztotožňovat, resp. lze s 
takovým ztotožněním důvodně polemizovat. Zatímco slovo 
„každý“ je synonymem slova „kdokoliv“, z pojmu „veřejnost“ by 
mohly být při aplikaci předmětného ustanovení vyloučeny např. 
orgány veřejné správy. K odstranění pochybnosti, zda mají být 
vyhodnoceny všechny připomínky, nebo pouze připomínky 
některých subjektů, doporučujeme slovo „veřejnosti“ z 

AKCEPTOVÁNO 
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předmětného ustanovení odstranit. 
Doporučující připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 21 - § 72  
Doporučujeme ve zvláštní části důvodové zprávy vysvětlit, co je 
míněno slovy „údaje o vazbách na ostatní územní prvky“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 21 - § 72a odst. 2 
Doporučujeme doplnit do identifikačních údajů informaci o 
kategorii zvláště chráněného území (národní park, chráněná 
krajinná oblast, národní přírodní památka, přírodní památka, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace).  
Odůvodnění: Navržená právní úprava vyznívá v tom smyslu, že 
veškerá zvláště chráněná území (ZCHÚ) budou v RÚIAN vedena 
jednotně bez rozlišení toho, o jakou kategorii ZCHÚ se jedná, což 
by bylo pro případnou další práci s daty z RÚIAN velmi omezující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Kategorie zvláště chráněného území je součástí názvu 
zvláště chráněného území. 

Doporučující připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 21 - § 72a odst. 6 
Doporučujeme doplnit lokalizační údaje u památných stromů tak, 
aby obsahem bylo nejen ochranné pásmo a jeho definiční bod, ale 
i bodové vymezení těchto prvků, které jasně určí jejich lokalizaci 
(polohu) a to zejména v případech, kdy není ochranné pásmo 
vymezeno. 
Odůvodnění: V opačném případě by u památných stromů bez 
vyhlášeného ochranného pásma nebyly k dispozici žádné 
lokalizační údaje, což by bylo pro využitelnost těchto dat velmi 
omezující. Rovněž z navržené právní úpravy není jasné, zda 
navržené označení definičním bodem ochranného pásma bude 
udávat polohu stromu, nebo zda postačí, když bude definiční bod 
kdekoliv uvnitř ochranného pásma. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Formulace evidovaných údajů u památných stromů 
upravena dle požadavků ČÚZK. 

Doporučující připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 3 
Doporučujeme sjednotit terminologii, konkrétně v psaní velkých 
a malých začátečních písmen u pojmu „ústřední seznam ochrany 
přírody“. V § 42 se vyskytuje pojem „ústřední seznam ochrany 
přírody“ (s malým ú) a je pro něj zavedena legislativní zkratka 
„ústřední seznam“; v § 72b odst. 3 je použit název „Ústřední 
seznam ochrany přírody“ (s velkým Ú). Již nyní je v zákoně 

AKCEPTOVÁNO 
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používáno nejednotně. 
Doporučující připomínka: 
8. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 8 
Doporučujeme slovo „lokální“ ve spojení „lokální úrovně systému 
ekologické stability“ nahradit slovem „místní“, a to s ohledem na 
terminologii vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k redukci navržené právní úpravy připomínka 
irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 10 
Doporučujeme zvážit úpravu znění věty „Evidence opatření péče 
o přírodu a krajinu slouží k evidenci a plánování opatření ke 
zlepšení stavu přírody a krajiny realizovaných z veřejných 
finančních zdrojů.“ Není zřejmé, jak může evidence sloužit 
k plánování. Domníváme se, že k plánování slouží jiné nástroje, 
např. plán péče. Navrhujeme formulaci „Evidence opatření péče 
o přírodu a krajinu slouží k evidenci opatření ke zlepšení stavu 
přírody a krajiny realizovaných z veřejných finančních zdrojů 
a jako podklad pro jejich plánování.“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
10. K části třetí, čl. IV – změna lesního zákona 
V úvodní větě doporučujeme opravit překlep v čísle zákona 
186/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
a doplnit výčet o zákon č. 90/2019 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
11. K části čtvrté, čl. V – změna vodního zákona 
V úvodní větě doporučujeme doplnit výčet o zákon č. 113/2018 
Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínka: 
1. Obecně k návrhu zákona 
a) Doporučujeme prověřit u všech měněných zákonů jejich 

úvodní věty. Například u změny zákona o ochraně přírody a 
krajiny se nejedná o zákon č. 347/1992 Sb., ale o zákonné 
opatření, apod. 

AKCEPTOVÁNO 

b) Doporučujeme provést v celém předpisu revizi nově 
doplňovaných poznámek pod čarou, jelikož jsou v rozporu 

AKCEPTOVÁNO 
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s čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), 
který říká, že v poznámce pod čarou, v níž je právní předpis 
citován poprvé, se uvede úplná citace tohoto právního 
předpisu, tedy označení druhu právního předpisu, pořadové 
číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání, 
zkratka „Sb.“ a uvedení názvu právního předpisu. 

Doporučující připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 1  
Upozorňujeme, že nelze zavést legislativní zkratku v případě, kdy 
je podle čl. 40 odst. 2 LPV v právním předpisu vymezován nový 
právní termín, na konci tohoto vymezení (viz čl. 44 odst. 1 LPV). 
Z tohoto důvodu doporučujeme zavést legislativní zkratku až 
v ustanovení, kde je dotčené slovní spojení použito podruhé. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovením § 2 odst. 2 písm. l) není do zákona o ochraně 
přírody a krajiny zaváděn nový právní termín, čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády se proto na daný případ 
nepoužije. 
 

Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 40 
Upozorňujeme, že nově číslované ustanovení § 79 odst. 5 písm. i) 
odkazuje na již neexistující ustanovení § 42 odst. 5. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
4. Ke srovnávací tabulce k nařízení EP a Rady (EU) 

č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů 

a) Doporučujeme v souladu s bodem 2.2.4 Návodu pro 
zpracování a vkládání srovnávací tabulky dostupného 
v databázi ISAP ve sloupci „Vyhodnocení“ uvést „NA“ ve 
všech případech, kde zpracovatel ve sloupci „Číslo Sb./ID“ 
uvádí číslo ID 8519. „PAD“ se uvádí v případě, kdy je unijní 
předpis implementován zcela a zároveň se uvádí 
implementační ustanovení a jeho citace.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Srovnávací tabulky upraveny na základě připomínek 
OKOM. 

b) Doporučujeme aktualizovat závěrečnou tabulku „Seznam 
návrhů předpisů ČR“ tak, aby v ní byla aktuální data. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Srovnávací tabulky upraveny na základě připomínek 
OKOM. 

Doporučující připomínka: 
5. Ke srovnávací tabulce k nařízení Rady (ES) č. 708/2007 

o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře 

a) Doporučujeme aktualizovat závěrečnou tabulku „Seznam 
návrhů předpisů ČR“ tak, aby v ní byla aktuální data. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Srovnávací tabulky upraveny na základě připomínek 
OKOM. 
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b) Doporučujeme aktualizovat závěrečnou tabulku „Seznam 
návrhů předpisů ČR“ tak, aby v ní byly uvedena ID všech 
návrhů právních předpisů, tj. dodat ID 4591, které je jako 
implementační uvedeno výše v tabulce. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Srovnávací tabulky upraveny na základě připomínek 
OKOM. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 11 
Upozorňujeme, že zmocňovací ustanovení v § 42 odst. 2 (týkající 
se subsystému Ústřední seznam ochrany přírody) se obsahově 
téměř zcela překrývá se zmocňovacím ustanovením v § 72b 
odst. 11 (týkajícího se celého nadřazeného Informačního systému 
ochrany přírody). Požadujeme proto zmocnění v § 42 odst. 2 
upravit tak, aby se obsah zmocňovacích ustanovení nepřekrýval, 
alternativně jej vzhledem k nové úpravě zcela vypustit. 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k redukci právní úpravy připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 6 
Doporučujeme text na konci odstavce „na provedení těchto 
opatření lze poskytnout finanční příspěvek podle § 69 odst. 1“ 
vypustit pro nadbytečnost; za postačující lze v tomto kontextu 
považovat odkaz na § 68 odst. 2. Skutečnost, že v tomto případě 
lze poskytnout finanční příspěvek vyplývá přímo z dikce 
ustanovení § 69 odst. 1. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 7 
Doporučujeme změnit formulaci věty „Orgán ochrany přírody 
může, je-li to účelné, vlastníka nebo uživatele pozemku vyzvat [… 
]“. Upozorňujeme, že § 69 odst. 1, podle kterého má být poskytnut 
finanční příspěvek, předpokládá předchozí uzavření písemné 
dohody, nikoliv pouze výzvu. Doporučujeme tedy do § 13j odst. 7 
doplnit možnost uzavření této dohody mezi orgánem ochrany 
přírody a vlastníkem nebo uživatelem pozemku, podobně jak je 
tomu v předchozím odstavci 6. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 5 písm. h) 
Doporučujeme vypustit slova „rozhodnutí a“ pro nadbytečnost a 
zmatečnost. Osvědčení je v § 54 odst. 4 zavedeno jakožto 
legislativní zkratka pro rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha 
odchovaného v lidské péči, jde tedy fakticky o totéž a nikoliv o 2 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ačkoliv je pro rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha 
odchovaného v lidské péči, zavedena v § 54 odst. 4 ZOPK 
legislativní zkratka „osvědčení“, v aplikační praxi tvoří 
vlastní osvědčení přílohu správního rozhodnutí, proto je 
pro jednoznačnost žádoucí oba akty rozlišovat. Nicméně 
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různé formy, jak by naznačovalo navrhované znění. vzhledem k redukci navržené právní úpravy připomínka 
irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 7 
Upozorňujeme na nejednotné používání pojmenování „Ústřední 
seznam ochrany přírody“ (v plném znění a s velkým počátečním 
písmenem), přičemž v textu předpisu se dříve zavádí legislativní 
zkratka „ústřední seznam“ pro „ústřední seznam ochrany přírody“. 
Doporučujeme v celém textu předpisu sjednotit, tzn. již od prvního 
použití v § 42 odst. 1 používat název s velkým počátečním 
písmenem a zvážit vhodnost zavádění legislativní zkratky, když se 
v §72b používá opět plný název, což působí zmatečně. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
V novelizovaných či nově doplňovaných ustanoveních 
terminologie sjednocena. 

Doporučující připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 39 - § 79 odst. 3 
V zájmu jednoty terminologie právního předpisu doporučujeme 
část „potvrzení o vzniku předkupního práva“ změnit na „potvrzení 
o vzniku předkupního práva státu“, jak je tato forma pojmenována 
v § 61 odst. 1 (novelizační bod 20). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení přeformulováno na základě připomínky 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

Doporučující připomínka: 
7. K části první, čl. II – přechodná ustanovení, bod 4 
Upozorňujeme na chybný odkaz „v odstavci 2“. K dokumentaci 
uložené v ústředním seznamu se vztahuje bod 3 přechodných 
ustanovení. Z hlediska legislativně technického dále 
upozorňujeme, že článek novely obsahující přechodná ustanovení 
se člení na body, nikoliv odstavce, viz čl. 28 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády. Doporučujeme tudíž text „v odstavci 2“ změnit na 
„v bodě 3“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující připomínka: 
8. K části první, čl. II – přechodná ustanovení, bod 5 
V zájmu jednoty terminologie právního předpisu doporučujeme 
užívat přesný a celý název „základní registr územní identifikace, 
adres a nemovitostí“ a nikoliv různé variace a zkrácené verze 
(legislativní zkratka není zavedena) jako „informačního systému 
územní identifikace“ a „základní registr územní identifikace“, což 
působí zmatečně. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informační systém územní identifikace je agendovým 
informačním systémem veřejné správy, jehož 
prostřednictvím se zapisují údaje do základního registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí, tj. nejedná se o 
tentýž systém. 

Doporučující připomínka: 
9. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 8 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění ustanovení na základě požadavku 
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Doporučujeme se v zájmu jednoty terminologie držet zavedené 
legislativní zkratky a změnit „provozovatel odchytových zařízení“ 
na „provozovatel odchytového zařízení“. 

MZE připomínka irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
10. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 9 
Upozorňujeme na chybný odkaz na odstavec 5 a doporučujeme 
nápravu; patrně má jít o odstavec 6. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění ustanovení na základě požadavku 
MZE připomínka irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
11. K části třetí, čl. IV – úvodní věta 
Doporučujeme do výčtu novel zákona č. 289/1995 Sb. doplnit 
zákon č. 90/2019 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
12. K části třetí, čl. IV bod 2 - § 28a odst. 2 
Upozorňujeme, že část „podle zákona upravujícího hospodaření 
s majetkem České republiky a jejím vystupováním“ není 
z jazykového hlediska správně; doporučujeme změnit na „podle 
zákona upravujícího hospodaření s majetkem České republiky 
a její vystupování“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
13. K části třetí, čl. IV bod 2 - § 28b písm. a) 
Upozorňujeme na chybný odkaz „podle odstavce 1“. Ustanovení 
§ 28b není členěno na odstavce; jedná se patrně o některé 
z ustanovení § 28a. Doporučujeme odkaz upravit. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
14. K části třetí, čl. IV bod 4 - § 48a odst. 2 písm. j) 
Doporučujeme slovo „oznamují“ změnit na „oznamuje“; podnětem 
je zde krajský úřad. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
K části čtvrté, čl. V bod 4 – úvodní věta  
Doporučujeme do výčtu novel zákona 254/2001 Sb. doplnit zákon 
č. 113/2018 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
K části páté, čl. VI body 4 a 11 
Upozorňujeme, že tyto novelizační body jsou příliš složité; 
doporučujeme v novelizačních bodech uvést namísto tolika změn 
přímo znění nového ustanovení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
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Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Doporučující připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 52 a čl. III bod 3 
Z formálního hlediska doporučujeme za navrhovaným zněním 
v předmětných novelizačních bodech uvedených odstavců doplnit 
uvozovky a tečku. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
2. K části druhé, čl. III bod 4 [k § 14 odst. 6] 
S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme druhou ze zaváděných legislativních zkratek uvést 
také v jednotném čísle a materiál tak v daném ohledu změnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění ustanovení připomínka irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
3. K části páté, čl. VI bod 21 [k poznámce pod čarou č. 44] 
Upozorňujeme, že na konci předmětné poznámky pod čarou je 
chybně uvedena tečka formou horního indexu. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
4. K části páté, čl. VI bod 27 
S ohledem na skutečnost, že se předmětným novelizačním bodem 
navrhuje doplnit určitá slova na konec nadpisu, tedy nikoli před 
znaménko, nelze použít obrat „na konci textu“ ve smyslu čl. 58 
odst. 9 Legislativních pravidel vlády. S ohledem na uvedené 
doporučujeme slovo „textu“ odstranit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění bodu připomínka irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
5. K části šesté, čl. VII bod 9 a čl. VIII bod 6 
Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“ a slovo 
„textem“ nahradit slovem „slovem“, neboť všechny předmětné 
texty obsahují slova ve smyslu čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 16 - § 13d odst. 5 a 6 
Z důvodové zprávy vyplývá, že § 13d návrhu zákona naplňuje 
kontrolní mechanismy nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014. V této souvislosti navrhujeme, aby byl v rámci 
navrhovaných změn brán zřetel na vnitrostátní právní úpravu, 
konkrétně na to, v jakém právním (procesním) režimu budou 
probíhat jednotlivé kontroly [srov. zákon č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů], 

AKCEPTOVÁNO 
Kontroly prováděné orgánem ochrany přírody podle 
navrhovaného § 13d odst. 5 jsou koncipovány jako 
standardní vnitrostátní kontroly, pro které zákon o ochraně 
přírody a krajiny nestanoví žádný speciální procesní režim, 
předpokládá se tudíž plné použití obecné právní úpravy 
obsažené v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů. 
Naproti tomu úřední kontroly ve smyslu čl. 15 odst. 2 a 3 
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respektive zda bude pro kontrolu stanovena odchylka v podobě 
speciální právní úpravy. Tuto skutečnost navrhujeme zohlednit 
v důvodové zprávě. 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 
mají charakter primárně hraničních kontrol prováděných 
zejména celními orgány v režimu příslušného přímo 
použitelného nařízení EU. 
Uvedené vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. 

Doporučující připomínka: 
2. Obecná připomínka 
Sousloví „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ obecně 
považujeme za nedostačující, neboť umožňuje zveřejnění kdekoli 
na internetu. Doporučujeme proto, aby bylo přesně stanoveno 
místo na internetu, kde budou informace uveřejňovány. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 16 - § 13a odst. 2 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné ustanovení upravující 
Společnou komisi (navrhovaný novelizační bod 43) zařadit 
k prvnímu výskytu tohoto pojmu, tedy do části druhé hlavy II 
zákona č. 114/1992 Sb. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zřizovací ustanovení bývá v právních předpisech v gesci 
MŽP obvykle řazeno v kompetenčních ustanovení a 
upraveno v rámci působnosti MŽP coby zřizovatele - viz 
např. § 11 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách 
provozování zoologických zahrad a o změně některých 
zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění 
pozdějších předpisů, nebo § 28 zákona č. 78/2004 Sb., o 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.  

Doporučující připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 16 - § 13h odst. 3 
Doporučujeme stanovit, že informace budou zveřejňovány také na 
internetových stránkách dotčených obcí a krajů obdobně, jako je 
tomu u informací dle § 13g odst. 3. 

AKCEPTOVÁNO 
Přesunuto do společného ustanovení § 13k odst. 2. 

Doporučující připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 11 
V navrhovaném ustanovení se uvádí, že Ministerstvo životního 
prostředí stanoví vyhláškou mimo jiné podrobný obsah 
informačního systému ochrany přírody. Takový postup by dle 
našeho názoru patrně znamenal doplnění navrhovaného zákona, 
nikoliv jeho provedení, jenž má být primárním účelem prováděcího 
právního předpisu. Považujeme proto za žádoucí, aby obsah 
informačního systému ochrany přírody byl stanoven přímo 
v zákoně. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění ustanovení připomínka irelevantní. 
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Doporučující připomínka: 
6. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 9 
Navrhujeme stanovit, jakým způsobem bude přehled veřejně 
zpřístupněn, popřípadě kde bude přehled zveřejňován. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:  
Doporučující připomínka: 
7. K názvu předpisu 
Dle čl. 30 Legislativních pravidel vlády má název zákona stručně a 
výstižně vyjádřit hlavní obsah právního předpisu. Navrhujeme tedy 
název předpisu zkrátit. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
8. Obecná připomínka 
Je-li citován článek, užívá se zkratka čl. Navrhujeme tuto úpravu 
provést v celém právním předpise. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 8 - § 5 odst. 6 
S ohledem na rozsah prováděných úprav doporučujeme nahradit 
celý odstavec 6. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z hlediska předkladatele není žádoucí nahrazovat celý text 
novelizovaného ustanovení novým zněním. 

Doporučující připomínka: 
10. K části první, čl. I bod 16 - § 13d odst. 3 
Upozorňujeme, že v textu předpisu jsou alternativně užívány 
pojmy „Komise“ a „Evropská komise“. Navrhujeme proto užívání 
těchto pojmů sjednotit. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
11. K části první, čl. I bod 16 – poznámka pod čarou č. 61 
Úplná citace zákona č. 326/2004 Sb. je již v zákoně uvedena, 
navrhujeme proto užít zkrácené citace tohoto předpisu. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
12. K části první, čl. I bod 20 - § 61 odst. 1 
Doporučujeme upravit znění novelizačního bodu dle čl. 58 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády a slovo „doplňují“ nahradit slovem 
„vkládají“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Novelizační bod formulován v souladu s čl. 58 odst. 7 
s odstavcem 8 písm. g) Legislativních pravidel vlády. Část 
věty se doplňuje na konec textu věty. 

Doporučující připomínka: 
13. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 5 
1) V písmeni a) navrhujeme slovo „opaření“ nahradit slovem 

„opatření“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k podstatné redukci ustanovení připomínka 
irelevantní. 
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2) V písmeni i) navrhujeme za text „§ 56 odst. 4“ vložit čárku, 
neboť se jedná o větu vloženou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k podstatné redukci ustanovení připomínka 
irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
14. K části první, čl. I bod 30 - § 78 odst. 8 
V textu novelizačního bodu doporučujeme slovo „textu“ vypustit 
pro nadbytečnost. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
15. K části první, čl. I bod 40 - § 79 odst. 5 
V návaznosti na čl. I bod 18 navrhujeme v písmeni i) upravit odkaz 
a text „§ 42 odst. 5“ nahradit textem „§ 42 odst. 4“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
16. K části první, čl. I bod 54 - § 89 odst. 4 
Čárku mezi slovy „organizaci, a“ doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost, neboť se jedná o slučovací poměr. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
17. K části první, čl. I bod 55 - § 90 odst. 5 
Doporučujeme přeformulovat znění první věty odstavce 5, neboť z 
hlediska větné skladby věta „vyvěsí pouze na své úřední desce“ v 
souvětí neobsahuje určení, co má být vyvěšeno. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pouze na své úřední desce vyvěsí 1) veřejnou vyhlášku, 
kterou se doručuje návrh opatření obecné povahy, a 2) 
veřejnou vyhlášku, kterou se opatření obecné povahy 
oznamuje. 
 
„(5) Vydává-li Ministerstvo životního prostředí opatření 
obecné povahy …, veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje 
návrh opatření obecné povahy, a veřejnou vyhlášku, 
kterou se opatření obecné povahy oznamuje, vyvěsí pouze 
na své úřední desce …“. 

Doporučující připomínka: 
18. K části první, čl. II bod 1 – přechodná ustanovení 
Mezi slova „Sb. ve“ doporučujeme vložit čárku. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
19. K části první, čl. II bod 3 – přechodná ustanovení 
Mezi slova „Sb. ve“ a slova „zákona nejsou“ doporučujeme vložit 
čárku. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující připomínka: 
20. K části druhé, čl. III - úvodní věta 
Navrhujeme opravit chybnou citaci a slova „zákona 
č. 30/1998 Sb.“ nahradit slovy „nálezu Ústavního soudu, 

AKCEPTOVÁNO 
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vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb.“ 
Doporučující připomínka: 
21. K části druhé, čl. III bod 3 - § 14 odst. 4 
Text „f), k), j) a l)“ doporučujeme nahradit textem „f), j), k) a l)“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
22. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 7 písm. a) 
Před slovo „průběžně“ doporučujeme vložit čárku. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění ustanovení připomínka irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
23. K části třetí, čl. IV – úvodní věta 
1) Navrhujeme opravit chybnou citaci a slova „zákona 

č. 344/2013 Sb.“ nahradit slovy „zákonného opatření senátu 
č. 344/2014 Sb.“. Tuto připomínku uplatňujeme také k úvodní 
větě čl. VI. 

AKCEPTOVÁNO 

2) Dále doporučujeme do seznamu novel doplnit zákon 
č. 113/2018 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
24. K části třetí, čl. IV bod 2 - § 28a odst. 2 písm. c)  
Před slovo „realizovaných“ doporučujeme vložit čárku. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
25. K části třetí, čl. IV bod 2 - § 28a odst. 2 písm. e)  
Formulaci „je způsobilá spolupracovat s Ministerstvem životního 
prostředí“ považujeme za nevhodnou a doporučujeme ji 
přeformulovat. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
26. K části páté, čl. VI bod 11 - § 41 odst. 1  
S ohledem na rozsah prováděných úprav doporučujeme nahradit 
celý odstavec 1. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
27. K části páté, čl. VI bod 25 - § 63 odst. 1  
S ohledem na navrhovanou změnu doporučujeme slovo „nebo“ na 
konci písmene a) přesunout na konec písmene b). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 

Doporučující připomínka: 
28. K části páté, čl. VI bod 28 - § 64 odst. 3  
S ohledem na navrhovanou změnu doporučujeme slovo „nebo“ na 
konci písmene d) přesunout na konec písmene e). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 

Ministerstvo Zásadní připomínka: AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
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zahraničních 
věcí 

1. K části první, čl. I bod 49 - § 88 odst. 1 
V § 88 odst. 1 navrhuje MZV doplnit skutkovou podstatu přestupku 
ve znění „z nedbalosti zavleče či vysadí anebo šíří invazní 
nepůvodní druh na unijním seznamu podle čl. 7 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014“.  

Zavinění není znakem odpovědnosti právnických osob (a 
podnikajících fyzických osob) za přestupky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 49 - § 88 odst. 1 písm. o) 
V § 88 odst. 1 písm. o) navrhuje MZV upřesnit předkladatelem 
navrhovanou skutkovou podstatu přestupku doplněním slova 
„záměrně“ na začátek textu („záměrně rozšíří do krajiny jedince 
nepůvodního druhu nebo křížence bez povolení orgánu ochrany 
přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 nebo v rozporu s ním“). 
 
Odůvodnění:  
Podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 1143/2014, o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů (dále jen „nařízení“) členské 
státy učiní veškeré nezbytné kroky k prevenci nezáměrného 
zavlékání či vysazování nebo šíření invazních nepůvodních druhů. 
Ve spojení s čl. 30 nařízení se jedná o ustanovení, jehož porušení 
jsou členské státy povinny sankcionovat. Zatímco pro fyzické 
osoby je porušení ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení sankcionováno 
prostřednictvím § 87 odst. 1 písm. m), pro právnické a fyzické 
podnikající osoby obdobné ustanovení chybí. 
Částečně by se na tuto problematiku sice mohlo vztahovat nově 
doplňované ustanovení § 88 odst. 1 písm. o), kde oproti 
obdobnému ustanovení věnovanému fyzickým osobám (§ 87 
odst. 2 písm. j)) chybí slovo „záměrně“. Zdá se však, že toto 
ustanovení by mělo poněkud užší účinek (např. s ohledem na 
použití slov „šíří“ vs. „rozšíří“). V návaznosti na to pak není vůbec 
zřejmé, proč by mezi úpravou pro fyzické osoby na straně jedné a 
pro právnické (a fyzické podnikající) osoby na straně druhé měla 
panovat takováto dichotomie vedoucí k de facto rozdílnému 
zacházení, které pro konečné adresáty právní úpravy (včetně 
správních úřadů) může být dosti matoucí. Důvodová zpráva žádné 
vysvětlení k uvedeným rozdílům neposkytuje. Zároveň by MZV 
chtělo zdůraznit, že právě zavedení sankcí v souladu s čl. 30 

VYSVĚTLENO 
Zavinění není znakem odpovědnosti právnických osob (a 
podnikajících fyzických osob) za přestupky. 
Ustanovení § 5 odst. 4 a 5 se nevztahují na invazní 
nepůvodní druhy, porušení čl. 7 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 
postihuje skutková podstata v nově doplněném § 88 odst. 1 
písm. s).  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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nařízení je v současném okamžiku předmětem řízení pro porušení 
Smlouvy č. 2018/2315 vedeného Komisí vůči ČR. S ohledem na 
to je nutné, aby úprava sankcí v návrhu zákona byla přesná, 
přehledná a vyčerpávající, tak aby nedošlo v dotčeném řízení 
k negativnímu posunu. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka: 
1. Obecná připomínka 
Žádáme o vyjasnění vztahu pojmu „invazní a nepůvodní druh“ 
v zákoně o ochraně přírody a krajiny a pojmu „druh cizí a místně 
se nevyskytující“ v nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání 
cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, 
resp. o vysvětlení těchto pojmů ve vztahu k nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů. Máme za to, že v českém 
právním řádu by měl být používán pouze jediný termín, rozdíl 
v obou nařízeních vychází především z rozdílných českých 
překladů, obsahově jsou oba pojmy shodné. 

VYSVĚTLENO 
Pojmy „nepůvodní druh“ ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a „cizí druh“ nařízení 
Rady (ES) č. 708/2007 jsou skutečně věcně obdobné, 
resp. liší se pouze v tom, ohledu, že v rámci nařízení Rady 
(ES) č. 708/2007 je, s ohledem na jeho zaměření, pojem 
vztažen pouze na vodní organismy. Nicméně odlišnost je 
založena oficiálními jazykovými verzemi nařízení, které 
byly publikovány v Úředním věstníku EU a zavedení 
společného pojmu v rámci národní právní úpravy by proto 
nebylo vhodné a snížilo by naopak zřejmě ještě více 
přehlednost právní úpravy v této oblasti. Nařízení je přímo 
použitelný právní předpis a, přestože je postup podle 
nařízení poměrně podrobně rozpracován v rámci 
předkládané novely ZOPK, bude i nadále nutné jej 
implementovat v kombinaci obou předpisů -  provozovatel 
akvakultury, jehož se postup podle nařízení Rady (ES) č. 
708/2007 týká, by se tak v rámci ZOPK setkával s pojmem 
„nepůvodní“, ale v rámci nařízení by nadále pracoval 
s pojmem „cizí a místně se nevyskytující druh“, což by 
mohlo vést k nejistotě a vzniku aplikačních nejasností. 
Vztah obou výše uvedených pojmů tak bude blíže 
popsán, vyjasněn v rámci důvodové zprávy, ale 
společný pojem zaváděn nebude.        
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 5 - § 5 odst. 2 
Požadujeme před vkládaná slova „nepůvodní druhy“ doplnit slovo 
„invazní“.  
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Pojem „nepůvodní druh“ je vymezen v čl. 3 bod 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. 
Vzhledem k obecnému pojetí vymezení tohoto pojmu a 
s ohledem na namítanou aplikační nejistotu se vynětí 
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Odůvodnění: 
Upozorňujeme na skutečnost, že vymezení kategorie 
nepůvodních druhů není stanoveno žádným právním předpisem 
a i v rámci odborné diskuse je nejisté a rozkolísané. Mohlo by 
proto docházet k zásadním výkladovým problémům a z toho 
plynoucí právní nejistotě, kdy posouzení toho, zda se jedná 
o zakázané chování podle § 5 odst. 1, bude odviset od vědeckého 
názoru na nepůvodnost konkrétního druhu.  
 
Účelem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů je ochrana původní 
evropské bioty a hospodaření v evropské krajině před negativním 
vlivem invazních nepůvodních druhů. Nepůvodními druhy se 
Nařízení nezabývá. Navrženou úpravou také odstraňujeme zjevný 
nesoulad návrhu úpravy § 5 odst. 2 s úpravou ustanovení § 7 
zákona o ochraně přírody a krajiny (novelizační bod 13), podle 
kterého nejsou z obecné ochrany dřevin rostoucích mimo les 
vyloučeny nepůvodní druhy dřevin, ale jen invazní nepůvodní 
druhy dřevin. Vyčleněním nepůvodních druhů z obecné ochrany 
by byl vyslán matoucí signál české veřejnosti o nerovném přístupu 
při ochraně stejných druhů dřevin (les/mimo les). Tento přístup 
považujeme za škodlivý a nevýchovný také proto, že v kategorii 
památný strom není původ dřeviny rozhodující. 

z obecné druhové ochrany v souladu s uplatněným 
požadavkem uplatní primárně pro kategorii invazních 
nepůvodních druhů. Ve vztahu k nepůvodním druhům se 
oproti původně navrženému znění omezuje pouze na 
případy, kdy dochází k regulaci nepůvodních druhů na 
základě regulačních opatření stanovených orgánem 
ochrany přírody podle § 5 odst. 6 ZOPK tak, aby nevznikal 
při provádění opatření rozpor mezi oběma ustanoveními 
(např. v případě nezbytnosti odstranění lokální populace 
nepůvodního druhu). Tím bude zajištěno, že se úprava 
uplatní pouze u jasně vymezené skupiny invazních 
nepůvodních druhů nebo v případech, v nichž byl uplatněn 
postup podle § 5 odst. 6 ZOPK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 6 - § 5 odst. 4 
Požadujeme nové znění § 5 odst. 4, který bude znít: 
„Záměrné rozšíření nepůvodního druhu do krajiny je možné jen 
s povolením orgánu ochrany přírody, tím nejsou dotčena 
ustanovení jiných právních předpisů58). Za záměrné rozšíření 
nepůvodního druhu do krajiny se nepovažuje hospodaření podle 
schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa 
převzaté lesní hospodářské osnovy nebo hospodaření 
s dlouhodobě prověřenými druhy v souladu s platným 
rozhodnutím o povolení výkonu rybářského práva a hospodaření 
s druhy ryb a vodních organismů uvedených v příloze č. IV 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
Zavedení kategorie „dlouhodobě prověřených druhů“, 
event. „hospodářsky významných druhů“ v navržené 
podobě (v kontextu souvisejících úprav navrhovaných v 
rámci dalších předpisů – viz také připomínky č. 26, 38 a 
41) nelze akceptovat.  
Uplatněný požadavek stanovenou skupinu nepůvodních 
druhů zcela vyjímá z jakéhokoliv povolovacího postupu 
vedeného orgánem ochrany přírody. Jedná se o přímý 
rozpor s požadavkem čl. 22 písm. b) směrnice Rady  
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o 
stanovištích), aby v případě nepůvodních druhů (resp. 
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nevyskytujících druhů v akvakultuře.“. 
 
Odůvodnění: 
V důsledku předpokládaných klimatických změn a měnících se 
přírodních podmínek je nutné přijmout vhodná adaptační opatření, 
mezi která patří i uvolnění obecné legislativní regulace tzv. 
„dlouhodobě prověřených“, hospodářsky významných druhů 
v souladu s mnohem volnějšími a efektivnějšími přístupy k dané 
problematice aplikovanými v okolních státech Evropy.  
 
Navržená změna umožňuje celospolečensky žádoucí legislativní 
úpravu/uvolnění současné regulace vhodných nepůvodních druhů 
prostřednictvím speciálních ustanovení uvedených v jednotlivých 
složkových zákonech (viz poznámka pod čarou č. 58). Navržená 
úprava obecného legislativního předpisu poskytuje prostor pro 
přijetí např. speciální právní úpravy nepůvodních tzv. „dlouhodobě 
prověřených“, hospodářsky významných druhů lesních dřevin či 
ryb formou úpravy dotčeného ustanovení složkových zákonů 
(zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 99/2004 Sb.), ve kterých se 
vhodné nepůvodní druhy lesních dřevin a ryb jmenovitě stanoví, 
respektive pěstování a chov těchto taxativně vyjmenovaných 
nepůvodních druhů dřevin a ryb, na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesů a v rybářských revírech, nebude považováno za 
„záměrné rozšíření nepůvodního druhu do krajiny (viz nově 
doplněný bod 6 v návrhu novely lesního zákona a doplněný bod 7 
v návrhu novely zákona o rybářství). Současný postup při 
regulaci/povolování ostatních nepůvodních druhů dřevin, včetně 
úpravy jejich využití při hospodaření podle schváleného lesního 
hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní 
hospodářské osnovy, zůstávají beze změny. Hospodaření 
v rybářských revírech s dlouhodobě prověřenými druhy ryb 
probíhající dle platného rozhodnutí orgánu státní správy rybářství 
nebude dotčeno. 
 
Stejně tak druhy ryb a vodních organismů uvedených v příloze 
č. IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně 
se nevyskytujících druhů v akvakultuře, které Evropská komise 

druhů, které nejsou na území členského státu původní) 
bylo vysazení "řízeno tak, aby nedošlo k poškození 
přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření 
nebo původních volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin". Uvedený požadavek je v současné době 
transponován ustanovením § 5 odst. 4 ZOPK, podle 
kterého podléhá záměrné rozšíření nepůvodního druhu do 
krajiny povolení orgánu ochrany přírody, a dále stanovením 
základních podmínek ochrany jednotlivých kategorií zvláště 
chráněných území a případným řízením o povolení výjimky 
ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43 
ZOPK. 
Úprava navrhovaná Ministerstvem zemědělství však žádný 
prvek řízení, který by zahrnoval možnost vyhodnocení 
ovlivnění přírodních stanovišť či ostatních (původních) 
druhů, neobsahuje a je navíc formulována tak (v kontextu 
úprav navržených v připomínkách č. 26, 38 a 41 v zákoně 
o lesích, resp. rybářství), že "prolamuje" i základní 
ochranné podmínky zvláště chráněných území a zasahuje 
tak do možnosti zajišťovat plnění cílů i v případě 
nejcennějších a nejpřísněji chráněných území, jako jsou 
národní parky či národní přírodní rezervace. 
Pro upřesnění je nezbytné uvést, že nařízení Rady (ES) č. 
708/2007 neoznačuje druhy uvedené v příloze č. IV 
nařízení za "původní", ale pouze na ně (s ohledem na 
dlouhou dobu jejich využívání v rámci EU) nevztahuje 
požadavky týkající se procesu stanoveného tímto 
nařízením. Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 se navíc 
vztahuje pouze na použití cizích a místně se 
nevyskytujících druhů (včetně druhů uvedených v příloze č. 
IV nařízení) v akvakultuře a nelze tedy vztahovat k jinému 
využití těchto druhů, jako je navrhované rozšíření na oblast 
sportovního rybářství.   
Na základě jednání obou resortů na úrovni náměstků 
ministrů byla problematika lesních dřevin řešena úpravou § 
4 odst. 3 ZOPK a § 27 odst. 1 lesního zákona, pokud jde o 
konkrétní dva stanovené druhy nepůvodních dřevin, a to 
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považuje na území Evropské unie za „původní“ a umožňuje s nimi 
běžně hospodařit v rámci produkčního rybářství. Tyto druhy se 
v produkčním rybářství dlouhodobě osvědčily a mají pro evropské 
producenty ryb stěžejní ekonomický význam. 

modřín opadavý a douglasku tisolistou. V § 4 odst. 3 ZOPK 
je využití těchto dvou druhů lesních dřevin mimo zvláště 
chráněná území a území lokalit soustavy Natura 2000 
vyňato z posuzování orgánem ochrany přírody (viz také 
navazující úprava § 27 odst. 1 lesního zákona). 
Pokud jde o volně žijící živočichy, byly jako dostatečné 
vyhodnoceny navrhované změny zákona o myslivosti, 
podle kterých budou regulovány pouze druhy uvedené 
v prováděcím právním předpisu vydávaném v dohodě 
s Ministerstvem životního prostředí v gesci Ministerstva 
zemědělství. 
Pokud jde o nepůvodní druhy ryb, v zákoně o rybářství se 
taxativně stanoví druhy, pro jejichž využití se nevyžaduje 
povolení k záměrnému rozšiřování nepůvodních druhů do 
krajiny podle § 5 odst. 4 ZOPK. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I body 8 a 9 - § 5 odst. 6 až 8 
Požadujeme z návrhu nového znění § 5 odst. 6 až 8 vypustit text 
„anebo jiného druhu rostliny nebo živočicha“. 
 
Odůvodnění: 
Nově doplněná regulace nepůvodních a jiných (myšleno 
domácích) neinvazivních druhů rostlin a živočichů jde 
zásadním způsobem nad rámec novely zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody a krajiny) v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích 
a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Na orgány státní 
správy a hospodáře v krajině klade novou administrativní zátěž 
a přináší další náklady spojené s novou regulací neinvazivních 
nepůvodních, ale dokonce i domácích druhů rostlin a živočichů 

AKCEPTOVÁNO 
Postup podle § 5 odst. 6 až 8 byl na případy regulace 
i domácích, expanzivních druhů vztažen na základě 
požadavku, který na pracovních jednání vedených 
k přípravě novely uplatnilo samo MZE – pokud to na této 
úpravě netrvá, není nutné ji zařazovat. 
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a tyto náklady částečně přenáší na hospodařící subjekty. 
Současný systém regulace (§ 66 zákona o ochraně přírody 
a krajiny) a provádění opatření (zásahů) ke zlepšení přírodního 
a krajinného prostředí (§ 68 zákona o ochraně přírody a krajiny) je 
plně dostačujícím regulačním nástrojem. Nově navržená úprava 
§ 5 odst. 6 je k výše uvedeným ustanovením duplicitní 
a nadbytečná. Navržená úprava jde nad rámec transpozice IAS. 
Nově navržená úprava § 5 odst. 7 a 8 je procesní úpravou k nově 
zaváděné a nežádoucí regulaci podle § 5 odst. 6, a proto 
navrhujeme její částečnou úpravu ve smyslu vypuštění textu 
týkajícího se regulace neinvazivních rostlin a živočichů. 
Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 14 - § 8 odst. 2 
Věcně souhlasíme s navrženou úpravou výjimky, kdy ke kácení 
dřevin prováděnému v rámci mimořádných rostlinolékařských 
opatření k předcházení šíření nebo k vyhubení škodlivých 
organismů rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, není třeba povolení. Navrhujeme větu 
přeformulovat a za slovo „rámci“ doplnit slova „úředních opatření 
nebo“, v souladu s poznámkou pod čarou se úprava vztahuje i na 
§ 75, který upravuje úřední opatření, nejen na § 76 s úpravou 
mimořádných rostlinolékařských opatření.  
Nelze však souhlasit se začleněním navržené úpravy právě do § 8 
odst. 2 s ohledem na větu třetí tohoto ustanovení, tj. lhůtu 
nejméně 15 dnů předem pro písemné oznámení kácení a další 
zde stanovené podmínky. Navrhujeme, aby v takovém případě 
platil oznamovací režim jako pro kácení dřevin podle § 8 odst. 4. 
Kdo tedy provede kácení dřevin v rámci mimořádných 
rostlinolékařských opatření k předcházení šíření nebo k vyhubení 
škodlivých organismů rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, oznámí je orgánu ochrany přírody do 
15 dnů od provedení kácení.  
Při neprovedení okamžité likvidace napadených rostlin v případě 
karanténních škodlivých organismů může hrozit riziko z prodlení, 
důvody pro kácení dle věty první odstavce 2 a odstavce 4 jsou 
tedy srovnatelné, hrozí nebezpeční z prodlení a škody velkého 
rozsahu. V takovém případě tedy není možné připustit interpretaci, 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Výjimka rozšířena i na úřední opatření, problematika 
přesunuta do § 7 odst. 2 ZOPK (tj. vynětí případů kácení 
prováděných v rámci úředních opatření nebo mimořádných 
rostlinolékařských opatření z ochrany dřevin). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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že by nařízená eradikace prostřednictvím mimořádného 
rostlinolékařského opatření nebo úředního opatření v podobě 
kácení dřeviny musela být odložena o minimální lhůtu pro 
oznámení či mohla být pozastavena, omezena nebo zakázána 
jiným správním orgánem. 
Legislativně navrhujeme přesun věty první § 8 odst. 2 návrhu 
zákona do odstavce 4 téhož paragrafu. Případně je možné 
vytvoření nového odstavce nebo zachování navrhované úpravy 
v odstavci 2 s tím, že oznamovací režim bude specifikován pro 
tento případ obdobně jako v odstavci 4 a ustanovení bude 
přeformulováno, tak aby se věta třetí § 8 odst. 2 nevztahovala 
k větě první. 
Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 14 - § 8 odst. 2 
Požadujeme za slova „prováděném při provozování těchto 
zařízení“ vložit slova „nebo v ochranném pásmu vodovodu nebo 
kanalizace pro veřejnou potřebu“ 
 
Odůvodnění: 
Tato otázka byla s Ministerstvem životního prostředí řešena již 
v listopadu 2018 v rámci meziresortního připomínkového řízení 
k Návrhům na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti 
a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních 
předpisů na ochranu životního prostředí, kdy ministr životního 
prostředí požádal 6. listopadu 2018 ministra zemědělství 
o stanovisko (č.j. MŽP/2018/410/696). K zásadní připomínce MZe 
tehdy Ministerstvo životního prostředí sdělilo, že s ohledem na 
pravidla Ekoauditu, kdy navrhovatelem podnětů mohou být pouze 
zástupci soukromého sektoru, doporučuje Ministerstvu 
zemědělství tuto zásadní připomínku podat až v meziresortním 
připomínkovém řízení k novele zákona č. 114/1992. 
 
MZe zastává názor, že k ochraně a provozování infrastruktury, do 
které vedle elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, rozvodů 
tepelné energie, produktovodů a ropovodů patří i sítě veřejných 
vodovodů a kanalizací, je nutné přistupovat jednotně a je vhodné 
zajistit shodný právní režim kácení dřevin v jejich ochranných 

AKCEPTOVÁNO  
Na základě tzv. Ekoauditu do oznamovacího režimu kácení 
dřevin doplněno kácení dřevin prováděné v rámci 
odstraňování nebo oklešťování stromoví a jiných porostů 
při zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu 
skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů ve smyslu 
§ 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových 
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových 
zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. 
Na základě rozporového jednání na úrovni náměstků 
ministrů obou resortů doplněn oznamovací režim při kácení 
dřevin také pro kácení při provozování vodovodů a 
kanalizací podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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pásmech, jaký dnes požívají ostatní infrastruktury. Opatření 
přispěje ke snížení administrativní zátěže, k ochraně před 
haváriemi veřejných vodovodů a kanalizací a k zajištění veřejného 
zájmu, který společnost na fungování vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu má. 
Zásadní připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 16 - § 13a, § 13b a zejména § 13d 
Zde i v následujících obdobných ustanoveních by mělo být 
alespoň v obecné rovině uvedeno, že správní úřady vydávají 
závazné stanovisko pouze v rozsahu a v případech, které 
odpovídají jejich kompetencím podle jiného právního předpisu. 
Musí být jasněji stanovena gesce, respektive hranice mezi 
působností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského a krajské veterinární správy. Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský může v těchto případech vydávat 
stanovisko pouze k druhům, které mohou mít potenciál jako 
škodlivé organismy. Žádáme o upřesnění, jakých druhů se 
případné vyžádání závazného stanovisko má týkat. 

AKCEPTOVÁNO JINAK  
Pro přesnější specifikaci obsahu závazného stanoviska a 
návaznosti na právní předpisy ve veterinární a fytosanitární 
oblasti se doplňuje odkaz na prováděný požadavek čl. 13 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 
Znění navrhovaného § 13a odst. 2 a § 13b odst. 2 
upraveno tak, že k navrhovanému přesunu cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu bude ve všech případech 
žádáno jak závazné stanovisko Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského, tak závazné stanovisko 
krajské veterinární správy. 
Skutečnost, že uvedené orgány mohou navrhovaný přesun 
posuzovat pouze v rámci své působnosti, je zřejmá 
z ústavního principu enumerativnosti veřejnoprávních 
pretenzí. Limity činnosti obou orgánů vychází z právních 
předpisů, na které je odkazováno v poznámce pod čarou.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
8. K části první, čl. I bod 16 - § 13a odst. 2 a 4 
Obdobně jako v předešlé připomínce i Krajská veterinární správa 
může vydat závazné stanovisko pouze v rozsahu své působnosti 
podle jiných předpisů, tj. zde v případě zařízení, které dozoruje 
a má o něm informace potřebné k vydání závazného stanoviska, 
nikoli k přesunům cizích a místně se nevyskytujících druhů. 
Požadujeme stanovit konkrétní obsah závazného stanoviska.  
 
K možnosti vydání závazného stanoviska krajskou veterinární 
správou Státní veterinární správy (KVS) zdůrazňujeme, že orgány 
veterinární správy neevidují chovy ryb, krabů a raků, kteří mají být 
určení do volné přírody, a tím pádem se KVS nemůže vyjádřit 

VYSVĚTLENO 
K tomu viz vypořádání připomínky č. 7. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
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k nákazové situaci v daných oblastech. K nákazové situaci se 
nemůže vyjádřit ani s ohledem na to, že nákazu, ke které jsou 
ryby, raci a krabi vnímaví, nesleduje na území České republiky.  
 
V České republice ani nejsou chovy ryb, krabů a raků, ve kterých 
by se chovali za účelem chovu, namnožení a vypuštění do volné 
přírody. Určitě existují chovy pro vědecké účely, kde se chovají 
jako indikátory kvality vody (například Jihočeská univerzita v ČB) 
a dále existují hobby chovy krabů a raků v akváriích nebo 
jezírcích. Ani není možno říci, kdo by o takových chovech mohl 
vědět. Český rybářský svaz vede evidenci rybářských revírů 
a Rybářské sdružení ČR se zabývá intenzivním chovem ryb 
(především sdružuje schválené produkční podniky akvakultury). 
 
V případě přesunu korýšů za účelem doplnění stavů z České 
republiky do Evropské unie nebo z Evropské unie do České 
republiky se vydává TRACES certifikát pro přesun vodních 
živočichů pro doplnění stavů. Jedná se o klasický přesun 
z akvakultury do volné přírody, často to tak dělají české rybářské 
svazy u ryb, kdy si vyloví ryby z volné přírody, namnoží je 
a vypustí plůdky (prodají jinému subjektu) do volné přírody (často 
to takto probíhá mezi Českou republikou a Slovenskou 
republikou). 
 
Na území České republiky eviduje KVS pouze dva schválené 
chovy korýšů a to jsou chovy krevet, se kterými se obchoduje. 
Neeviduje žádný registrovaný chov ryb a korýšů. Nákazovou 
situaci ryb a korýšů ve volné přírodě Státní veterinární správa 
nesleduje. 
 
Tento návrh nebyl se Státní veterinární správou projednán. 
Zásadní připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 16 - § 13d odst. 2  
Obdobně jako v připomínkách č. 7 a 8. Krajská veterinární 
správa může vydat závazné stanovisko pouze v případě zařízení, 
které dozoruje a má o něm informace potřebné k vydání 
závazného stanoviska. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 13d odst. 2 odkazuje na posouzení 
podmínek v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 s tím, že 
samozřejmě ze strany krajské veterinární správy se 
předpokládá posouzení podmínek relevantních z hlediska 

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



Stránka 34 (celkem 183) 

  
Při jednáních s Ministerstvem životního prostředí bylo dohodnuto, 
že se bude jednat o případy, kdy ZOO nebo jiná zařízení, např. 
záchranná stanice, požádají o výjimku na chov invazního druhu 
zvířete, a krajská veterinární správa by vydávala závazné 
stanovisko k podmínkám, zabezpečení proti úniku, chovu 
v oddělených prostorách, čištění apod. 

welfare a veterinárních požadavků. Rozsah subjektů, jež 
mohou žádat o povolení výjimky podle článku 8 nařízení, 
se odvíjí od zde uvedených přípustných důvodů, jedná se 
tedy o zařízení provádějící výzkum, ochranu ex situ (tj. 
zejména zoologické zahrady) a případně produkci pro 
medicinální využití. Ve všech případech by tak mělo jít o 
subjekty, kde jde s ohledem na požadavky veterinárních 
předpisů, případě zákona na ochranu zvířat proti týrání 
prováděn dozor ze strany krajské veterinární správy. 
Obdobně by to bylo i v případě uplatnění článku 9 nařízení.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
 

Zásadní připomínka: 
10. K části první, čl. I bod 16 - § 13d odst. 6 
Požadujeme nahradit slova „orgány státní veterinární správy“ 
slovy „krajské veterinární správy“. 
Jedná se o kompetenci k postupu v rámci pohraniční veterinární 
kontroly, kterou podle veterinárního zákona provádí krajská 
veterinární správa, jejíž součástí je pohraniční veterinární stanice. 
 
Pojem „orgány státní veterinární správy“ veterinární zákon nezná. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
11. K části první, čl. I bod 16 - § 13f odst. 1 
Požadujeme nahradit slova „orgány státní veterinární správy“ 
slovy „Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy““.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
12. K části první, čl. I bod 16 - § 13h 
Do § 13h požadujeme za odstavec 3 doplnění odstavce 4 
následujícího znění: „Pro účely stanovení bližších podmínek 
regulace opatřením obecné povahy podle odstavce 2 si orgán 
ochrany přírody v případě, že vydaným povolením nebo 
stanoveným opatřením mohou být dotčeny zájmy na lesním 
hospodaření, myslivosti nebo rybářství, vyžádá závazné 
stanovisko příslušného orgánu státní správy podle jiného právního 
předpisu59).“ 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Uvedený požadavek promítnut do společného ustanovení 
§ 13j odst. 1. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

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



Stránka 35 (celkem 183) 

Obdobně jako v případě rozhodování podle § 5 odst. 4 a 5 
navržené novely zákona č. 114/1992 Sb., mohou být dotčeny 
zájmy chráněné podle jiných právních předpisů, např. lesního 
zákona, zákona o myslivosti a zákona o rybářství. Z uvedeného 
důvodu je třeba zohlednit závazná stanoviska dotčených orgánů.  
Zásadní připomínka: 
13. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 11 
V  novele zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
požadujeme blíže vymezit § 72b odst. 11, který se váže k zřízení 
informačního systému ochrany přírody. Podle návrhu 
předmětného odstavce 11 „Ministerstvo životního prostředí 
stanoví vyhláškou podrobný obsah informačního systému ochrany 
přírody a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání 
dokumentů do informačního systému ochrany přírody, způsob 
a podmínky nakládání s dokumenty a daty v informačním systému 
včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování.“ 
 
Požadujeme, aby způsob zveřejnění informací a minimální 
požadavky na obsah byly zakotveny přímo v zákoně. Lze 
očekávat, že data z informačního systému budou potřebná pro 
budoucí Společnou zemědělskou politiku a z tohoto důvodu 
požadujeme bližší zákonné vymezení.  

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k podstatné redukci navrhované právní úpravy 
informačního systému ochrany přírody připomínka 
irelevantní. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
14. K části první, čl. I bod 28 a 29 - § 77a odst. 7 
Navrhujeme sjednotit vydávání vyjádření k poskytování plateb 
podle jiných právních předpisů všemi dotčenými orgány ochrany 
přírody (obce s rozšířenou působností, vojenské újezdy, Agentura 
ochrany přírody a krajiny, národní parky), tak jak je upraveno pro 
krajské úřady v § 77 a odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb.      
 
V rámci Agroenvironmentální klimatických opatření podle nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření je požadováno 
u vybraných podmínek pro poskytnutí dotace souhlasné vyjádření 
místně příslušného orgánu ochrany přírody (obce s rozšířenou 
působností, vojenského újezdu, Agentury ochrany přírody 
a krajiny, národního parku). Vydávání těchto souhlasných 

VYSVĚTLENO 
Kompetence k vydávání vyjádření (stanovisek) pro účely 
provádění stanovených opatření svěřena do působnosti 
orgánů ochrany přírody na úrovni krajských úřadů, jejich 
působnost ve zvláště chráněných územích vykonávají 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a správy národních 
parků na základě § 78 odst. 1 a 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
 
Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 
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stanovisek není v zákoně č. 114/1992 Sb., upraveno jednotně. 
V případě krajských úřadů vydávají tyto svá vyjádření podle § 77a 
odst. 7. Pokud se jedná o další dotčené orgány ochrany přírody, 
jsou souhlasná stanoviska vydávána v rámci zbytkové působnosti.  
Zásadní připomínka: 
15. K části první, čl. I bod 43 - § 79 odst. 7 
Požadujeme v páté větě za slovní spojení „; statut i jednací řád 
Společné komise vydává Ministerstvo životního prostředí.“ zrušit 
tečku a doplnit „v dohodě s Ministerstvem zemědělství.“ 
 
Navrhovaná úprava sleduje princip zachování parity obou 
spolupracujících rezortů rovněž při vydávání statutu i jednacího 
řádu Společné komise. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
16. K části první, čl. I bod 43 - § 79 odst. 8 
Oproti navrženému textu požadujeme pro určení zařízení, do 
nichž lze umisťovat jedince invazního nepůvodního druhu 
živočicha, dohodu Ministerstva životního prostředí s Ústřední 
veterinární správou Státní veterinární správy.  
 
Bylo by vhodné, aby Ústřední veterinární správa Státní veterinární 
správy na základě ověření zařízení krajskými veterinárními 
správami jednotně poskytla informace k dohodě pro určení tohoto 
zařízení.  

AKCEPTOVÁNO 
 
 

Zásadní připomínka: 
17. K části první, čl. I bod 44 - § 80 odst. 1 
Došlo se v průběhu prací k jinému názoru, než který byl původně 
na vyžádání Státní veterinární správy projednán, odsouhlasen 
a navržen a týkal se stanovení poskytování odborné pomoci, aby 
inspektoři pohraniční veterinární stanice měli možnost obrátit se 
na pracovníky České inspekce životního prostředí v případech, 
kdy po provedení kontroly, zejména dokumentační a identifikační, 
nastanou pochybnosti, zda se jedná o invazní druh či nikoliv. 
  
Pokud se tak nestalo, požadujeme uvedené ustanovení doplnit 
o větu „Inspekce provádí průběžné kontroly podmínek používání 
cizích a místně se nevyskytujících druhů podle nařízení Rady (ES) 

AKCEPTOVÁNO 
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č. 708/2007  o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře a využívání invazních nepůvodních druhů podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů a poskytuje odbornou podporu orgánům státní 
správy vykonávajícím úřední kontroly článku 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů.“. 
Zásadní připomínka: 
18. K části první, čl. I body 45 až 50 - § 87 a 88 
Požadujeme pojmoslovně upravit návrhy nových skutkových 
podstat přestupků. 
 
Návrh nových skutkových podstat přestupků ve vztahu k porušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů vychází z jazykového vyjádření uvedeného 
nařízení, které ovšem neodpovídá pojmosloví správního trestání 
v České republice. Jde zejména o jazykové vyjádření „hrubá 
nedbalost“ v nařízení, které neodpovídá pojmu „nedbalost“ 
v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich. Dále je nezbytné vyloučit nedbalostní spáchání 
u některých skutkových podstat přestupků, protože podle § 15 
odst. 1 zákona o přestupcích postačuje i zavinění z nedbalosti, 
pokud není výslovně uvedeno jinak. 
 
V případě hrubé nedbalosti odpovídá tento pojem situaci podle 
§ 15 odst. 3 písm. a) zákona o přestupcích (navržené znění § 87 
odst. 1 písm. m)), v případě ostatních skutkových podstat by mělo 
být spáchání z nedbalosti výslovně vyloučeno, aby se jednalo jen 
o jednání úmyslné ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o přestupcích. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Formy zavinění u nově zaváděných přestupků revidovány. 
Nedbalostní forma zavinění vyloučena u přestupků podle § 
87 odst. 2 písm. j) a § 87 odst. 3 písm. p). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
19. K části druhé, čl. III bod 1 - § 5 odst. 2 písm. k) – regulace 

jako důvod k usmrcení zvířete 
Požadujeme vypuštění tohoto ustanovení. S předloženým 
návrhem nelze souhlasit hned z několika důvodů.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Stanovení speciálního důvodu k usmrcení odkazujícího na 
implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů 
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Důvodová zpráva k tomuto ustanovení je velmi obecná a obsahuje 
v podstatě jediný argument pro doplnění tohoto ustanovení, a to - 
citujeme: „je z hlediska právní jistoty vhodné opatření týkající se 
invazních nepůvodních druhů uvést samostatně.“ V praxi 
navržená právní úprava právní jistotu nezvýší, ale právě naopak 
povede k zásadnímu snížení právní jistoty adresátů právní úpravy.  
 
Jak uvádí i důvodová zpráva, zákon na ochranu zvířat proti týrání 
již regulaci populace jako důvod pro usmrcení zvířete uvádí. 
Ministerstvo životního prostředí navrhuje ustanovení o regulaci 
populace zopakovat, ale odlišně formulovaným způsobem. V praxi 
pak vznikne problém, co to vlastně regulace populace je, a podle 
kterého z několika ustanovení má být prováděna. Taková úprava 
přinese jak aplikační, tak výkladové problémy. Návrh ustanovení 
ani důvodová zpráva neřeší vzájemný vztah již existujících 
ustanovení a nově navrženého ustanovení.  
 
Z výše uvedeného plyne, že doplnění regulace populace do 
zákona na ochranu zvířat je nadbytečné, neboť tato úprava je již 
v zákoně obsažena.  
 
Navržené ustanovení hovoří o „živočiších“. Upozorňujeme, že 
každý právní předpis vymezuje pojmy pro své účely. Pojmy 
užívané v předpisech Ministerstva životního prostředí nelze bez 
dalšího převádět do zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zákon 
na ochranu zvířat proti týrání se vztahuje na zvířata. Zvířetem se 
rozumí každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod 
nebo embryo. Zákon na ochranu zvířat nezná a nepoužívá pojem 
živočich, kterým se rozumí obratlovci i bezobratlí. Pokud 
Ministerstvo životního prostředí hodlá regulovat bezobratlé, 
nemůže být tato právní úprava v žádném případě zařazena do 
zákona na ochranu zvířat proti týrání.  
 
Pouze poznamenáváme, že zavádění poznámky pod čarou č. 25 
je nadbytečné, neboť se její text shoduje s již existující 
poznámkou pod čarou označenou č. 4c. 

navrhovalo samo Ministerstvo zemědělství v novele 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, projednané jako č. j. OVA 
248/19 dne 24. května 2019, a to s vědomím nutnosti 
zajištění souladu tohoto zákona s výše uvedeným 
nařízením.  
V tomto ohledu nemusí být stávající důvod „depopulace“ 
dostatečný, byť čl. 2 písm. n) nařízení Rady (ES) č. 
1099/2009 do něj zahrnuje i usmrcování zvířat v zájmu 
životního prostředí pod dohledem příslušného orgánu. 
Půjde totiž o usmrcování prováděné v rámci opatření 
v kompetenci orgánů ochrany zvířat. Příslušná opatření 
k izolaci, odstranění nebo regulaci invazních nepůvodních 
druhů, které si mohou vyžadovat také usmrcování 
invazních nepůvodních druhů živočichů, které jsou 
současně zvířetem spadajícím do působnosti zákona č. 
246/1992 Sb., jsou však v gesci příslušných orgánů 
ochrany přírody. Z toho důvodu je nutné zajistit soulad 
obou právních norem a stanovená opatření orgánu 
ochrany přírody zakotvit jako dostačující právní titul 
opravňující k legálnímu usmrcení zvířete, aniž by byla 
vyžadována aprobace dalším orgánem státní správy.  
MŽP návrh obsažený v projednávané novele zákona č. 
246/1992 Sb. z dílny MZE nesouhlasilo, neboť jej 
nepovažovalo za dostatečně určitý, neboť odkazoval 
obecně na postup podle výše uvedeného nařízení. 
Nařízení však samo žádný konkrétní postup, na který by 
tímto způsobem mohlo být odkazováno, nestanoví, v tomto 
ohledu nelze příslušná ustanovení nařízení, byť se jedná o 
přímo použitelný předpis EU, aplikovat přímo, bez 
náležitého provedení adaptačním právním předpisem (viz 
blíže odůvodnění příslušné připomínky). MŽP proto již 
v rámci MPŘ k novele MZE avizovalo záměr upravit nově 
doplňovaný důvod k usmrcení konkrétně v rámci nyní 
projednávaného komplexního materiálu zajišťujícího 
adaptaci právního řádu ČR na výše uvedené nařízení EU. 
Tato úprava přitom bylo připravována a průběžně 
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Připomínáme, že Ministerstvo zemědělství do novely zákona na 
ochranu zvířat (která je nyní projednávána na Úřadu vlády) 
navrhlo následující znění, které však bylo v rámci meziresortního 
připomínkového řízení odmítnuto Ministerstvem životního 
prostředí: 
 
„V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 24 zní: 
„k) postup podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů24). 
___________________ 
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.“.“ 
 
Výše uvedené znění navržené Ministerstvem zemědělství 
považujeme za vhodnější, neboť při jeho použití nevznikají 
výkladové a terminologické problémy. Poznamenáváme, že 
vzhledem k vývoji legislativního procesu by se již v současné době 
nejednalo o poznámku č. 24. 

konzultována s pracovníky MZE a požadavek MŽP v MPŘ 
k novele zákona č. 246/1992 Sb. z dílny MZE byl 
akceptován. 
MŽP je připraveno jednat o případných formulačních 
úpravách, které zajistí efektivní aplikaci příslušného 
ustanovení, nicméně požadavek MZE na jeho úplné 
vypuštění považuje za nepřijatelný a tento názorový obrat 
považuje za přinejmenším nepochopitelný. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

Zásadní připomínka: 
20. K části druhé, čl. III bod 2 - § 6 – opuštění zvířete 
Požadujeme vypuštění novelizačního bodu 2.  
 
Důvodem ke změně tohoto ustanovení není adaptace nařízení, 
ani zapracování ustanovení mezinárodní smlouvy, ale jen soulad 
se zákonem o ochraně přírody a krajiny. S důvody novelizace 
zákona na ochranu zvířat, které uvádí Ministerstvo životního 
prostředí, tedy navržená úprava nijak nesouvisí.  
 
S navrženým doplněním nelze souhlasit i z dalších důvodů: 
 
Navržené doplnění je v rozporu s cílem a smyslem tohoto 
ustanovení. Ustanovení § 6 zákona na ochranu zvířat upravuje 
otázky opuštění zvířete, nikoliv vypuštění zvířete do volné přírody. 

AKCEPTOVÁNO 
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Cílem ustanovení je stanovit, kdy lze a kdy nelze postihnout 
chovatele za opuštění zvířete, nikoliv řešit vypuštění zvířete.  
 
Navržené doplnění pouze deklaruje, že se má postupovat podle 
jiných právních předpisů. V zákoně nemají být obsažena 
ustanovení, která pouze deklarují platnost jiných právních 
předpisů. Doplnění je nadbytečné a matoucí. Uvedený text patří 
do důvodové zprávy k jiným ustanovením, případně do metodiky.  
 
Zdůraznění, že se má jednat o původní druhy zvířat, není 
potřebné. Jednak zákon na ochranu zvířat původní druhy zvířat 
nedefinuje, a jednak již zákon uvádí, že se jedná o vypuštění 
zvířete do jeho přirozeného prostředí. U nepůvodních druhů zvířat 
se nebude jednat o přirozené prostředí. Dále zákon na ochranu 
zvířat hovoří o vhodnosti podmínek prostředí. Tato úprava je 
dostatečná.  
 
Není jasné, co je to původní druh zvířete. Rovněž není uvedeno, 
v kterém právním předpise by měl být původní druh zvířete 
definován, a kde je seznam původních druhů zvířat.  
 
Oddělení ochrany zvířat z praxe nezaznamenalo žádné výkladové 
problémy ve vztahu k tomuto ustanovení.  
Zásadní připomínka: 
21. K části druhé, čl. III bod 3 - § 14 odst. 4 
Požadujeme předestřené ustanovení zásadně přeformulovat 
a podrobně odůvodnit; nebo vypustit, pokud nebude jednoznačně 
uvedeno, které ustanovení nařízení je tímto ustanovením 
adaptováno.  

 
Nově navržené ustanovení stanoví poměrně široké výjimky ze 
zakázaných způsobů odchytu a usmrcování volně žijících zvířat, 
aniž by uvádělo, kdo bude oprávněn tyto výjimky využívat a podle 
jakého právního předpisu bude při jejich používání postupovat. 
Takto formulované ustanovení je příliš široké. Pokud bude 
prokázáno, že toto ustanovení je nezbytné z hlediska adaptace 
nařízení, požadujeme jeho upřesnění, aby bylo zřejmé, kdo, kdy 

VYSVĚTLENO 
Navržené výjimky jsou vztaženy k postupu na základě 
opatření stanovených k odstranění, izolaci či regulaci 
invazních nepůvodních druhů a půjde tak o konkrétní 
postup, upravený v rámci ZOPK (na základě předkládané 
novely), resp. v rámci aktů vydaných na jeho základě, tedy 
správního rozhodnutí či opatření obecné povahy vydaného 
příslušným orgánem ochrany přírody. Postup bude tedy 
jednotlivě konkretizován a projednán v rámci správního 
řízení a za účasti dotčených orgánů. Zároveň předkládaná 
novela řeší návaznost na postup podle zákona o myslivosti 
a zákona o rybářství a v těchto případech bude tedy postup 
konkretizován (kdo, jak) i ve vazbě na tyto předpisy – 
zároveň však, vzhledem k rozlišení pojmů „lov“ zvěře a 
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a za jakých podmínek může tyto výjimky používat.  
 
Zákon na ochranu zvířat proti týrání již nyní umožňuje určité 
výjimky, ale ty jsou vázány na to, že jde o výkon práva upravený 
jinými právními předpisy (zákon o myslivosti, zákon o rybářství). 
V případě výjimek podle § 14 odst. 3 jsou tyto výjimky vázány na 
případy, kdy orgán státní správy myslivosti rozhodne o povolení, 
popřípadě o uložení úpravy stavu zvěře. Uvedené výjimky tedy 
nemůže používat kdokoliv, kdykoliv a jakkoliv.  
 
U jednotlivých výjimek požadujeme doplnit do důvodové zprávy 
vyjádření, proč je každá jednotlivá výjimka nutná, a které 
ustanovení nařízení adaptuje. Důvodová zpráva je příliš stručná. 
 
Navržené ustanovení hovoří o „živočiších“. Upozorňujeme, že 
každý právní předpis vymezuje pojmy pro své účely. Pojmy 
užívané v předpisech Ministerstva životního prostředí nelze bez 
dalšího převádět do zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zákon 
na ochranu zvířat proti týrání se vztahuje na zvířata. Zvířetem se 
rozumí každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod 
nebo embryo. Zákon na ochranu zvířat nezná a nepoužívá pojem 
živočich, kterým se rozumí obratlovci i bezobratlí. Pokud 
Ministerstvo životního prostředí hodlá regulovat bezobratlé, 
nemůže být tato právní úprava v žádném případě zařazena do 
zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

„usmrcení“ ostatních živočichů, nelze bez dalšího využít 
stávající formulaci výjimek v § 14 ZOZT a i proto je 
navrhováno doplnění samostatných ustanovení ve vztahu k 
invazním nepůvodním druhům. 
 
Důvodová zpráva bude adekvátně doplněna a použití 
pojmu „živočich“ revidováno s tím, že je však zároveň 
potřebné, aby zůstala dostatečně zřejmá návaznost na 
úpravu založenou ZOPK.       
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
22. K části druhé, čl. III bod 4 - § 14 odst. 6 
Nesouhlasíme s vypuštěním dosavadního odstavce 6. Nevidíme 
k tomu důvod. Naopak považujeme za zásadní ponechat toto 
ustanovení, které se vztahuje na všechny provozovatele 
odchytových zařízení, např. i v rámci deratizace.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
23. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 7 až 9 
Požadujeme vypuštění tohoto novelizačního bodu.  
 
Nesouhlasíme s tím, aby Státní veterinární správa vykonávala 
kompetence tak, jak navrhuje Ministerstvo životního prostředí. 

AKCEPTOVÁNO 
S ohledem na složitost této úpravy souhlasíme 
s vypuštěním, byť v otázce implementace Dohody 
o mezinárodních normách humánního lovu do pastí mezi 
Evropskou Unií, Kanadou a Ruskou federací bude nutné 
dále věnovat pozornost, a to i v kontextu opatření 
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Z tohoto důvodu je nutné ustanovení vypustit.  
 
Z důvodové zprávy nelze zjistit, proč má být právní úprava 
odchytových zařízení a pastí zařazena právě do zákona na 
ochranu zvířat. Důvodová zpráva neuvádí žádné vysvětlení této 
skutečnosti.  
 
Navržený text § 14 reaguje na Dohodu o mezinárodních normách 
humánního lovu do pastí mezi Evropským společenstvím, 
Kanadou a Ruskou federací. Tato dohoda je dle ISAP (Informační 
systém aproximace práva) od roku 2000 v gesci Ministerstva 
životního prostředí, nikoliv v gesci Ministerstva zemědělství. Není 
jasné, proč tedy Ministerstvo životního prostředí nezapracuje 
dohodu do předpisů, které má v gesci, např. zákon o ochraně 
přírody a krajiny. Požadujeme, aby Ministerstvo životního 
prostředí zapracovalo tuto dohodu do předpisů, které má v gesci.  
 
Dohoda je z roku 1998. Byla tedy podepsána před 20 lety. Proč 
dochází až po uplynutí 20 let k zapracování této dohody? Kdy 
dohoda nabyla účinnosti? Kdy byla ratifikována? Byla dohoda 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv? Na žádnou z těchto 
otázek nelze v důvodové zprávě vztahující se k zákonu na 
ochranu zvířat nalézt odpověď.  
 
Návrh Ministerstva životního prostředí navíc požaduje certifikaci 
pastí nejen pro zvířata uvedená v Dohodě o mezinárodních 
normách humánního lovu do pastí mezi Evropským 
společenstvím, Kanadou a Ruskou federací, ale také certifikaci 
pastí pro druhou skupinu zvířat, a to na nepůvodní druhy 
živočichů. Není jasné, na základě čeho přistupuje Ministerstvo 
životního prostředí k takovému rozšíření právní úpravy, co je jejím 
důvodem a podkladem.  
 
Ustanovení je navíc zpracováno nepřehledně a příliš obecně. 
Také důvodová zpráva je příliš stručná a neposkytuje vodítko pro 
aplikaci právní úpravy.  
 

zaměřených na některé invazní nepůvodní druhy, jako je 
např. mýval severní nebo psík mývalovitý, na které se mj. 
Úmluva vztahuje. Vhodný model naplňování Úmluvy bude 
potřebné nalézt i z hlediska kompetenčního – jde sice o 
předpis, jehož gestorem je MŽP, nicméně jeho předmětem 
je primárně stanovení podmínek pro humánní lov a odchyt, 
tedy problematika ochrany zvířat proti týrání, spadající 
jinak do gesce MZE a orgánů ochrany zvířat. 
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Ustanovení nepřehledně směšuje požadavky na odchytová 
zařízení, požadavky na osoby provádějící odchyt, požadavky na 
certifikaci a požadavky na odbornou způsobilost. Správní řízení, 
které by měla vést Státní veterinární správa, je upraveno naprosto 
nedostatečně. Chybí například náležitosti žádosti. Není jasné, 
jakou roli by ve správním řízení hrála stanoviska, o kterých se 
v ustanovení hovoří – zda by se jednalo o závazná stanoviska 
nebo o nezávazné podklady pro vydání rozhodnutí. Dále není 
zřejmé, co by mělo být obsahem těchto stanovisek. Právní úprava, 
tak jak je formulovaná, je neaplikovatelná. Ministerstvo 
zemědělství jako gestor zákona na ochranu zvířat nemůže 
s takovou právní úpravou souhlasit. 
 
Poukazujeme na to, že chybně řeší návrh také otázku odborné 
způsobilosti. V § 14 odst. 7 písm. a) návrh požaduje pro osobu, 
která má provádět odchyt volně žijících zvířat, osvědčení 
o odborné způsobilosti podle § 42 odst. 2 veterinárního zákona. 
Osvědčení vydávané podle veterinárního zákona se ale vztahuje 
na odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat. Jedná 
se o terminologii používanou občanským zákoníkem, který pro 
označení volně žijících zvířat používá pojmy divoká zvířata, zajatá 
zvířata a zkrocená zvířata. Z toho je zřejmé, že na odchyt volně 
žijících zvířat se uvedené ustanovení veterinárního zákona 
nevztahuje.  
 
Navržená právní úprava nestanoví žádné sankce v případě 
nedodržení nových ustanovení. To platí i ve vztahu k předchozím 
novelizačním bodům.  
 
Vzhledem k počtu odstavců, které jsou již v § 14 obsaženy, nelze 
do tohoto ustanovení další odstavce doplňovat.  
 
Navržené ustanovení obsahuje také řadu terminologických 
nedostatků, kdy je užitá terminologie v rozporu se zákonem na 
ochranu zvířat. Vzhledem k výše uvedenému požadavku na 
vypuštění textu, ale nepovažujeme za nutné tyto připomínky blíže 
specifikovat.  
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Zásadní připomínka: 
24. K části druhé, čl. III bod 6 - § § 22 odst. 2 písm. k) 
Požadujeme vypuštění tohoto novelizačního bodu.  
 
Odůvodnění viz výše k bodu 5. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
25. K části třetí, čl. IV bod 2 - § 28a  
Požadujeme v § 28a odst. 3) písm. d) lesního zákona vypustit 
slova: „a jiných osob“. 
  
Rozsah subjektů, od kterých pověřená osoba přijímá oznámení o 
výskytu a nepříznivých dopadech invazního nepůvodního druhu 
dřeviny a o účinnosti regulačních opatření k minimalizaci dopadů 
invazního nepůvodního druhu dřeviny tj. od orgánů státní správy a 
od vlastníků pozemků považujeme za plně odpovídající 
odbornému obsahu těchto informací a není potřeba dále 
vymezovat kategorii jiných osob.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
26. K části třetí, čl. IV nový bod 3 - § 31 odst. 1 
Za stávající bod 2. požadujeme vložit nový bod 3. tohoto znění: 
„3. V § 31 odst. 1 se za stávající text doplňuje nový text, který 
včetně poznámek pod čarou zní:  
 
„Obnova lesních porostů modřínem opadavým a douglaskou 
tisolistou není považována za záměrné rozšíření nepůvodního 
druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.“ 
 
V důsledku předpokládaných klimatických změn a měnících se 
přírodních podmínek je nutné přijmout vhodná adaptační opatření, 
mezi která patří i uvolnění regulace tzv. „dlouhodobě 
prověřených“, hospodářsky významných druhů dřevin, které lépe 
odolávají extrémním klimatickým poměrům a částečně tak 
nahrazují výpadek produkční funkce domácích dřevin, u kterých 
dochází v důsledku nárůstu teplot a dlouhodobého sucha 
k velkoplošnému chřadnutí. Uvolnění využívání dvou navržených 
nepůvodních druhů dřevin zcela odpovídá cílům stanoveným 
v Národním lesnickém programu a Národním akčním plánu 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na základě jednání obou resortů na úrovni náměstků 
ministrů byla problematika lesních dřevin řešena úpravou § 
4 odst. 3 ZOPK a § 27 odst. 1 lesního zákona, pokud jde o 
konkrétní dva stanovené druhy nepůvodních dřevin, a to 
modřín opadavý a douglasku tisolistou. V § 4 odst. 3 ZOPK 
je využití těchto dvou druhů lesních dřevin mimo zvláště 
chráněná území a území lokalit soustavy Natura 2000 
vyňato z posuzování orgánem ochrany přírody (viz také 
navazující úprava § 27 odst. 1 lesního zákona). 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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adaptace na změnu klimatu, protože tyto dřeviny mají předpoklady 
nejen lépe snášet dopady sucha a zvyšujících se teplot, ale také 
lépe odolávat chorobám a škůdcům postihujícím domácí dřeviny. 
Rovněž naše legislativa spojená s přenosem reprodukčního 
materiálu lesních dřevin velice důsledně dbá na vysokou 
genetickou kvalitu těchto nepůvodních dřevin, zajišťující jejich 
odolnost a zdárný růst. Tyto dřeviny mají ve srovnání s nejvíce 
postiženými domácími jehličnatými druhy dřevin (smrk a borovice) 
prokazatelně vyšší meliorační a zpevňující účinky a přispívají také 
ke zvýšení biodiverzity daných stanovišť. Oba druhy 
navrhovaných nepůvodních dřevin jsou na našem území 
dlouhodobě prověřené a jejich pěstování bylo podrobeno mnoha 
vědeckým studiím jak u nás, tak také v zahraničí. Stanovištní 
nároky, systémy pěstování ve směsích s domácími dřevinami, 
způsoby jejich šíření a meliorační a zpevňující vlastnosti 
navržených dřevin jsou doloženy výsledky výzkumu (např. 
certifikovaná metodika a monografie VULHM „Meliorační 
a zpevňující funkce lesních dřevin“ – kol. autorů, 2017 ISBN 978-
80-7458-102-1; 978-80-7417-148-2 a také výsledky dalších 
vědeckých projektů např. QI 112A172 „Pěstební postupy pro 
zavádění DG do porostních směsí v podmínkách ČR“ ISBN 978-
80-7458-65-9). Navrhované dřeviny jsou dlouhodobě (cca 200 let) 
široce pěstovány i v okolních evropských státech jako je např. 
Německo a Rakousko, a jejich využití v těchto lesnicky vyspělých 
státech není omezováno. Mezi dřeviny meliorační a zpevňující je 
řadí také vyhláška č. 298/2018 Sb. Setrvání na současném stavu 
jejich legislativní regulace není z odborného ani hospodářského 
hlediska nadále obhajitelné a navržená úprava také snižuje 
administrativní zátěž vlastníků lesů spojenou se současnými 
povolovacími procesy při jejich pěstování. 
Zásadní připomínka: 
27. K části páté, čl. VI bod 1 - § 1 odst. 1 písm. j) 
Požadujeme vypuštění slov „tímto zákonem stanovených“.   
 
Jedná se o skutečnost, že podle navržené změny v bodě 7 se 
mění § 14 odst. 1 písm. f) tak, že výčet živočichů bude vymezen 
vyhláškou, tedy nejen zákonem. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Přeformulováno. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Zásadní připomínka: 
28. K části páté, čl. VI bod 2, 9, 18, 20, 25 až 29 - § 1 odst. 1 

písm. j), § 39, § 45 odst. 1 písm. v), § 59 odst. 1 písm. d), 
§ 63 odst. 1, § 63 odst. 3, § 64  

Požadujeme vypustit novelizační body 2, 9, 18, 20, 25, 26, 27, 28 
a 29. 
 
Úprava navržená v předmětných novelizačních bodech jde nad 
rámec adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a 
šíření invazních nepůvodních druhů. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
AKCEPTOVÁNO, pokud jde o § 39, § 45 odst. 1 písm. 
v), § 59 odst. 1 písm. e), § 63 odst. 1 písm. c) a odst. 3 
písm. b), § 64 nadpis, odst. 3 písm. f) a odst. 4 písm. c). 
NEAKCEPTOVÁNO, pokud jde o § 2 písm. c) zákona o 
myslivosti  
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
29. K části páté, čl. VI bod 3 - § 2 písm. d) 
Požadujeme upravit novelizační bod 3 tak, aby v textu § 2 písm. d) 
zákona o myslivosti byla vypuštěna pouze ondatra pižmová.  
 
Navrhované vyškrtnutí tchoře stepního by šlo nad rámec adaptace 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o 
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Úpravy týkající se orebice horské, resp. rudé, není nutné 
zahrnovat, nicméně v případě tchoře stepního se jedná o 
dlouhodobý transpoziční nedostatek ve vztahu ke Směrnici 
92/43/EHS, v rámci níž (v příloze IV) je tchoř stepní 
zahrnut mezi druhy vyžadující přísnou ochranu ve smyslu 
čl. 12 směrnice (v návaznosti na to je zařazen mezi zvláště 
chráněné druhy živočichů podle § 48 odst. 1 ZOPK a 
vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Dosavadní zařazení tchoře 
stepního mezi lovné druhy zvěře tak představuje nejen 
rozpor s uvedeným požadavkem směrnice, ale vytváří také 
značnou právní nejistotu pro osoby postupující podle 
zákona o myslivosti.    
Na základě jednání obou resortů na úrovni náměstků 
ministrů došlo k dohodě o přeřazení tchoře stepního z § 2 
písm. d) do § 2 písm. c), tj. mezi druhy zvěře, které nelze 
lovit podle mezinárodních úmluv. Dále došlo k dohodě 
neprovádět záměnu orebice horské za orebici rudou, jak 
bylo původně navrhováno. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: AKCEPTOVÁNO 
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30. K části páté, čl. VI nový bod 9 - § 38a 
Požadujeme za stávající bod 8. vložit nový bod 9 „Za § 38 se 
vkládá § 38a, který zní: 
„§ 38a 
(1) Ministerstvo vede evidenci záznamů o honitbách 
a mysliveckém hospodaření v nich na území ČR s výjimkou území 
národních parků. Vedením se rozumí shromažďování, zpracování 
a další nakládání se shromážděnými údaji. Podrobnosti o rozsahu 
a způsobu vedení evidence stanoví Ministerstvo prováděcím 
právním předpisem. 
(2) Ministerstvo vedením evidence podle odstavce 1 může 
pověřit organizační složku státu, která 
a) má odbornou a technickou způsobilost, 
b) se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné 
oblasti, 
c) podléhá dohledu a kontrole Ministerstva. 
(3) Za účelem vedení evidence podle odstavce 1 jsou obecní 
úřady povinny poskytovat Ministerstvu nebo pověřené osobě 
podle odstavce 2 nezbytné údaje z evidence podle odstavce 1.“. 
 
V rámci výkonu práva myslivosti podle zákona o myslivosti každý 
uživatel honitby odevzdává hlášení o honitbě a hospodaření v ní, 
a to na formulářích 1 až 8, které jsou vymezeny v přílohách 
vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších 
pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. 
Uvedené informace však nejsou centrálně vedeny a nelze je proto 
vyhodnocovat, včetně eventuálního vývoje na části republiky, 
nebo na celém území.  
 
Součástí evidence je i hlášení o usmrcení živočichů, kteří nejsou 
zvěří a vyžadují regulaci (viz § 1 odst. 1 písm. j)), tedy i invazních 
zavlečených živočichů.  Sledování této evidence a její 
vyhodnocování může napomoci vyhodnocení šíření těchto 
živočichů a dopad jejich výskytu na početní stavy jednotlivých 
druhů zvěře.  
 
Na základě uvedeného se navrhuje vedení této celostátní 
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evidence po jednotlivých honitbách. 
 
Tak, jako např. v zákoně č. 149/2003 Sb., se navrhuje možnost 
pověřit vedením této evidence pověřenou osobu s odpovídajícím 
technickým zázemím. 
Zásadní připomínka: 
31. K části páté, čl. VI bod 11 - § 41 odst. 1  
Požadujeme vypuštění slov „včetně evidence podle § 38“.  
 
Jedná se o nadbytečnou povinnost, pokud půjde o usmrcování 
živočichů vymezených vyhláškou na základě zmocnění v § 14 
odst. 1 písm. f), pak bude hlášení o jejich usmrcení součástí 
hlášení o lovu. Pokud se bude jednat o usmrcení podle zákona č. 
114/1992 Sb., tam je povinnost evidence zakotvena. Ustanovení 
je tedy duplicitní a nadbytečné. 

AKCEPTOVÁNO 
Lze souhlasit, že odkaz na § 38 není v rámci ustanovení § 
41 nezbytný, nicméně je potřebné vyjasnit, zda a na 
základě čeho bude dostatečně zajištěna evidence 
usmrcených živočichů, kteří nejsou zvěří (jestliže se mj. 
poměrně důsledně v rámci novely zavádí rozlišení pojmů 
„lov“ ve vztahu ke zvěři a „usmrcení“ ve vztahu k ostatním 
živočichům).   

Zásadní připomínka: 
32. K části páté, čl. VI bod 13 - § 41 odst. 4 
Navrhujeme vypuštění celého novelizačního bodu 13. 
 
Skutečnost, že se „v případech, kdy postup podle odstavce 1 nebo 
2 není k odstranění nebo regulaci živočichů, kteří nejsou zvěří, 
včetně invazních nepůvodních druhů živočichů, vhodný nebo 
efektivní, postupuje se podle jiných právních předpisů“ vyplývá 
např. z navrženého textu § 5 zákona č. 114/1992 Sb., text je tedy 
duplicitní a nadbytečný. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
33. K části páté, čl. VI bod 14 - § 42 odst. 1 
1) Požadujeme nahrazení slova „odlov“ pojmem „usmrcení“.  
 
V uvedeném případě se nejedná o zvěř, s kterou se pojí 
terminologicky správný pojem „lovů“, ale o jiné živočichy, kteří se 
pojmově „usmrcují“. 

AKCEPTOVÁNO  
 

2) Rovněž trváme na vypuštění závorky včetně textu v poslední 
větě, která je matoucí a vzbuzuje dojem, že usmrcovat 
živočichy může každý držitel loveckého lístku.  

 
Vypuštěním textu bude taková osoba podléhat všem podmínkám 

AKCEPTOVÁNO 
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zákona o myslivosti, tedy zejména podmínce zákonného pojištění, 
co je z hlediska ochrany možných poškozených osob, i z hlediska 
usmrcující osoby nanejvýše žádoucí. 
Zásadní připomínka: 
34. K části páté, čl. VI bod 19 - § 46 odst. 3 
V navrženém textu § 46 odst. 3 se za slova „jiným osobám“ 
vkládají slova „oprávněným podle tohoto zákona“. 
 
Jedná se o zpřesnění výčtu osob, které mohou být pověřeny 
k usmrcování invazních nepůvodních druhů živočichů a dalších 
živočichů, kteří nejsou zvěří, vyžadujících regulaci tak, aby museli 
splňovat veškeré podmínky zákona o myslivosti. Jde zejména 
o pojištění z důvodu ochrany třetích osob pro případ vzniku škody.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
35. K části páté, čl. VI bod 22 - § 60 
Navrhujeme doplnění odůvodnění tohoto novelizačního bodu 
v důvodové zprávě a to tak, že stávající text bude doplněn slovy 
„, která se po novele zákona o myslivosti budou týkat i invazních 
nepůvodních živočichů“. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
36. K části páté, čl. VI bod 23 - § 62 odst. 1 
Požadujeme doplnění odůvodnění tohoto novelizačního bodu 
v důvodové zprávě v tom smyslu, že ve vazbě na zavádění 
příspěvků na zařízení pro selektivní lov (např. ve Skandinávii již 
zavedené selektivní pasti na mývaly), která budou využívána pro 
usmrcení invazních nepůvodních živočichů, je třeba rozšířit 
možnost poskytování příspěvků. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S ohledem na rozlišení pojmu lov (ve vztahu ke zvěři) a 
usmrcení (ve vztahu k ostatním druhům živočichů) je 
možné zařazené doplnění písm. i) v § 62 odst. 1 vztahovat 
pouze na zařízení k lovu zvěře, případně je tedy nezbytné 
nejen doplnit důvodovou zprávu, ale upravit také samotné 
znění ustanovení (např. zařízení pro selektivní lov a odchyt 
či usmrcování invazních nepůvodních druhů a dalších 
živočichů vyžadujících regulaci, tj. s odkazem na zmocnění 
k prováděcímu předpisu). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
37. K části páté, čl. VI bod 24 - § 62  
Požadujeme vypustit stávající odůvodnění bodu 24 a nahradit 
následujícím odůvodněním: „S cílem zvýšit efektivitu regulace 
invazních nepůvodních druhů se mezi předměty podpory zavádí 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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také zařízení pro selektivní lov.“ 
 
Důvodem pro zařazení „zařízení pro selektivní lov“ mezi finanční 
příspěvky je snaha zvýšit možnost regulace invazivních 
nepůvodních druhů prostřednictvím pořízení selektivních pastí. 
Zásadní připomínka: 
38. K části šesté, čl. VII bod 1 - § 2 písm. s) 
Navrhujeme následující znění novelizačního bodu 1: 
 
„V § 2 písmeno s) včetně poznámka pod čarou zní: 
„s) dlouhodobě prověřeným druhem pstruh duhový, siven 
americký, jeseter sibiřský, jeseter ruský, jeseter hladký, jeseter 
hvězdnatý, amur bílý, tolstolobik bílý, tolstolobik pestrý a všechny 
druhy síhů. Za tyto druhy nejsou považovány invazní nepůvodní 
druhy, které byly zařazeny na seznam invazních nepůvodních 
druhů s významným dopadem na Evropskou unii36) (dále jen 
„invazní nepůvodní druh na seznamu).“ 
_____________________________________________________ 
 36)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 
ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.“. 
 
připomínka souvisí s novým novelizačním bodem navrženým 
k doplnění za bod 6. Skupina dlouhodobě prověřených druhů ryb 
je zaváděna z důvodu možnosti hospodaření s uvedenými 
hospodářskými významnými druhy ryb, které jsou dlouhodobě 
v praxi využívány. Tyto druhy jsou využívány jak v produkčním, 
tak i v rekreačním rybářství a z dlouhodobé praxe nebyl prokázán 
jejich plošný významný negativní vliv na vodní prostředí a na něj 
vázané organismy. V případě, že by byl některý z vyjmenovaných 
druhů z kategorie dlouhodobě prověřených zařazen na seznam 
invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na 
Evropskou unii, tento druh bude automaticky vyřazen z této 
kategorie dlouhodobě prověřených druhů ryb. S ohledem na první 
zmínku ohledně seznamu invazivních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Evropskou unii navrhujeme přesunout 
do tohoto ustanovení vytvoření legislativní zkratky a též poznámku 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadovaná úprava zařazena do § 12 odst. 6 zákona o 
rybářství.  
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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pod čarou č. 36. 
Zásadní připomínka: 
39. K části šesté, čl. VII bod 2 - § 3 odst. 4 
Navrhujeme následující znění novelizačního bodu 2: 
 
„V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Součástí evidence o 
hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství 
a o lovu ryb na udici jsou také údaje o invazních nepůvodních 
druzích na seznamu.“.“ 
 
V souvislosti s námi navrhovanou změnou novelizačního bodu 1 
navrhujeme vypuštění zavedení zkratky a poznámky pod čarou č. 
36, neboť tyto navrhujeme zahrnout do novelizačního bodu 1. 
Současně navrhujeme sjednotit znění s navrhovaným zněním § 
11 odst. 5 zákona o rybářství. Toto znění odráží požadavky 
definované v evidenci o hospodaření a o dosaženém 
hospodářském výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici. 
V rámci produkčního rybářství není reálné, vzhledem k možnému 
vysokému výlovku, požadovat údaje o počtu ulovených jedinců 
invazních nepůvodních druhů ryb. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
40. K části šesté, čl. VII bod 4 - § 11 odst. 2 
Navrhujeme nové znění novelizačního bodu 4: 
 
„V § 11 odstavci 2 se za slova „orgán může“ vkládají slova „na 
základě žádosti uživatele rybářského revíru“ a na konci odstavce 
se doplňuje věta „Na základě žádosti uživatele rybářského revíru 
může příslušný rybářský orgán výjimku povolit také v případě, kdy 
je na základě jiného právního předpisu37) nezbytné zajistit 
provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního 
nepůvodního druhu na seznamu.“.“ 
 
Zpřesnění zákona s ohledem na dlouhodobou správní praxi 
a ustálený výklad ohledně povolování výjimek podle zákona 
o rybářství. Zpřesnění je nezbytné i s ohledem na rozšiřování 
počtu možných výjimek a rozšiřování důvodů pro povolení 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Formulačně upravena vazba na důvody povolení výjimky 
vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny a dále na 
základě požadavku MZE doplněn obecný důvod pro 
povolení výjimky. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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výjimek. 
Zásadní připomínka: 
41. K části šesté, čl. VII nový bod 7 - § 12 odst. 6 
Navrhujeme za stávající bod 6 doplnit nový novelizační bod 7: 
 
„V § 12 se v odstavci 6 slovo „vypouštění“ nahrazuje slovem 
„vysazování“ a na konci odstavce se doplňují slova „, s výjimkou 
hospodaření s dlouhodobě prověřenými druhy ryb v rybářském 
revíru, kde je vysazování těchto druhů ryb povoleno v souladu 
s platným rozhodnutím o povolení výkonu rybářského práva 
a druhů ryb a vodních organismů uvedených v příloze č. 4 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v akvakultuře“.“ 
 
Současně navrhujeme zaměnit v první větě slovo „vypouštění“ za 
slovo „vysazování“, neboť z hlediska praktické rybářské 
terminologie je tento termín vhodnější.   
 
Nepovažujeme za vhodné, aby bylo omezováno hospodaření 
s hospodářsky významnými druhy ryb v rybářských revírech, kde 
se hospodaření s nimi dlouhodobě osvědčilo. Hospodaření 
v rybářských revírech probíhá dle platného rozhodnutí orgánu 
státní správy rybářství. Hospodaření s těmito druhy ryb je 
z ekonomického hlediska velice příznivé, což má ve svém 
důsledku pozitivní vliv i na následné zarybňování kvalitním 
násadovým materiálem původních a často nedostatkových druhů 
ryb.  
 
Navíc jsou zde doplněny druhy ryb a vodních organismů 
uvedených v příloze č. IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 
o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře, které Evropská komise považuje na území EU za 
„původní“ a umožňuje s nimi běžně hospodařit v rámci 
produkčního rybářství.  Tyto druhy se v produkčním rybářství 
dlouhodobě osvědčily a mají pro evropské producenty ryb stěžejní 
ekonomický význam.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 12 odst. 6 zákona o rybářství doplněno o 
taxativní výčet druhů, jejichž využití je možné bez povolení 
k záměrnému rozšiřování nepůvodního druhu do krajiny 
podle § 5 odst. 4 ZOPK v případech, kdy je jejich využití 
v souladu s platným povolením výkonu rybářského práva. 
V návaznosti na to byla doplněna nová ustanovení § 8 
odst. 6 a § 9 odst. 9 zákona o rybářství, která začleňují 
orgány ochrany přírody do rozhodování o povolení výkonu 
rybářského práva. 
Pojem „vypuštění“ nahrazen dle návrhu MZE. 
 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Zásadní připomínka: 
42. K části šesté, čl. VII bod 8 - § 13 odst. 4 
Navrhujeme nové znění novelizačního bodu 8: 
 
„V § 13 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, včetně 
odstranění, izolace nebo regulace invazního nepůvodního druhu 
na seznamu. Ministerstvo může na základě žádosti uživatele 
rybářského revíru nebo rybníkáře povolit též výjimku z denní doby 
lovu a rybolovných metod“.“ 
 
Navrhujeme včlenit výjimky, které v současné době může udělovat 
MZe na základě ustanovení § 22 odst. 4 písm. b). Uvedené 
ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) je třeba novelizovat v souvislosti 
se rozšiřováním počtu možných výjimek a důvodů pro udělování 
výjimek podle § 13 odst. 5. V současné době ustanovení § 22 
odst. 4 písm. b) obsahuje veškeré možné výjimky ze zákazů podle 
§ 13 odst. 3. V souvislosti s rozšířením počtu možných výjimek 
uvedených v § 13 odst. 5 MZe navrhuje, aby nadále nebyl souběh 
kompetencí krajských úřadů a MZe ohledně revírů v působnosti 
krajských úřadů. Bylo-li by zachováno současné znění, byl by 
souběh kompetencí ohledně revírů v působnosti krajů pouze 
u některých výjimek podle § 13 odst. 5, což není odůvodnitelné. 
Zároveň ovšem nepovažujeme za vhodné, aby byl souběh 
rozšiřován. Nově by MZe mělo kompetence k udělení veškerých 
výjimek v revírech ve své kompetenci (§ 22  odst. 3 písm. d) 
zákona o rybářství) a ve všech revírech pouze kompetenci 
k udělení výjimek, které nemohou povolit příslušné orgány státní 
správy rybářství, tj. ze zákazu lovu mimo denní dobu lovu 
a z rybolovných metod. Systematicky navrhujeme zařadit toto 
ustanovení do § 13 a § 22 odst. 4 písm. b) by měl nově na toto 
ustanovení pouze odkazovat jako je tomu v rámci § 21 až 24 
i u ostatních výjimkových ustanovení (§ 11 odst. 2, § 13 odst. 5). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na základě dohody náměstků ministrů obou resortů byl do 
§ 13 vložen nový odstavec 4, který stanoví zákaz 
přisvojování si více ryb (co do počtu i hmotnosti), než 
stanoví denní limit. Doplňuje se rovněž zmocnění ke 
stanovení tohoto limitu prováděcím právním předpisem.  
Do stávajícího § 13 odst. 4 (nově odst. 5) se doplňuje 
oprávnění MZE povolit výjimku ze zákazu lovu mimo denní 
dobu lovu. 
 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
43. K části šesté, čl. VII bod 9 - § 13 odst. 5 
„V § 13 odst. 5 se za slova „je oprávněn“ vkládají slova „na 
základě žádosti uživatele rybářského revíru nebo rybníkáře“, text 
„písm. a) a b), k“ se nahrazuje textem „písm. a), b), d), f), g), i) až 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Kompetence příslušného rybářského orgánu k povolování 
výjimek ze zákazů stanovených v § 13 odst. 2 až 4 
zpřesněna na základě požadavků MZE. 
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k) z důvodu“, slova „, jejich záchraně“ se nahrazují slovy „nebo 
jiných vodních organizmů, jejich záchrany“, za slovo „situacích“ se 
vkládají slova „nebo údržby a stavebních úprav plavebních komor, 
přehrad nebo rybích přechodů“ a za slovo „účelům“ se vkládají 
slova „, pro účely provádění monitoringu, včetně sledování 
účinnosti rybích přechodů, k zajištění provádění opatření 
k odstranění, izolaci nebo regulaci zjištěného invazního 
nepůvodního druhu na seznamu nebo k provádění opatření proti 
škodlivým organismům nebo šíření nákaz podle jiného právního 
předpisu38)“.“ 
Poznámka pod čarou č. 38 zní: 
„38)         § 75 a 76 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. § 15 a násl. zákona č. 166/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 
Kompetence povolovat výjimku ze zákazu podle § 13 odst. 3 
písm. c) by nadále měla zůstat pouze na úrovni MZe, neboť tento 
stav je již od počátku platnosti zákona o rybářství a osvědčil se. 
Zachování kompetence MZe na udělování výjimek z denní doby 
lovu považujeme za významné i z hlediska přehledu ústředního 
orgánu státní správy rybářství o udělených výjimkách a pro 
možnost kvalitního vyhodnocení jejich účinnosti. Považujeme za 
žádoucí, aby byla oprávněnému žadateli udělována výjimka 
z důvodu regulace pouze toho invazního nepůvodního druhu, 
který byl ve vodním útvaru prokázán. Současně s nárůstem počtu 
důvodů pro udělení výjimky považujeme za nezbytné zpřesnění 
textu zákona, které zdůrazní, že výjimku lze povolovat toliko na 
základě žádosti. Tento postup odpovídá ustálenému výklad 
a ustálené správní praxi, ze stejného důvodu navrhujeme totožnou 
úpravu i v ustanovení § 11 odst. 2. 

Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
44. K části šesté, čl. VII bod 10 - § 13 odst. 9 
 „V § 13 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „; v povolence 
k lovu se vyznačí také údaje o úlovku invazního nepůvodního 
druhu na seznamu uloveného v rámci provádění opatření k jeho 
odstranění, izolaci nebo regulaci stanovených podle jiného 
právního předpisu37).“ 

AKCEPTOVÁNO 
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Z důvodu evidence výskytu invazních nepůvodních druhů 
v jednotlivých rybářských revírech stanovujeme pro uživatele 
rybářského revíru povinnost vyžadovat od držitele povolenek 
k lovu ryb zaznamenávat do povolenky k lovu ryb úlovky invazních 
nepůvodních druhů. 
Zásadní připomínka: 
45. K části šesté, čl. VII bod 11 - § 20 odst. 4 
Požadujeme vypuštění novelizačního bodu 11. 
 
V rámci zákona o rybářství nemají obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností žádnou agendu spojenou s hospodařením 
v rybářských revírech, jejich vyhlašováním či ohledně výkonu 
rybářského práva. Mají pouze agendu jmenování a odvolávání 
rybářských stráží, vydávání a odebírání rybářských lístků 
a projednávání přestupků. Z uvedeného důvodu nemohou být 
dotčeným orgánem pro otázky navrhované v materiálu. 
Kompetenci dotčeného orgánu v řízení podle § 5 odst. 4 až 6 
a § 13j odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů proto navrhujeme svěřit pouze do kompetence krajských 
úřadů (viz navrhovaná novelizace § 21 zákona o rybářství – nový 
odstavec 5).  
 
Kompetenci dotčeného orgánu v řízení podle  Nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře a § 13c zákona č. 114/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů navrhujeme svěřit příslušnému orgánu státní správy 
rybářství (viz navrhovaná novelizace § 21 odst. 2, § 22 odst. 3, 
§ 23 odst. 1 a § 24 odst. 3 zákona o rybářství). Podle současného 
návrhu by krajské úřady měly kompetenci pouze v revírech v jejich 
kompetenci a v revírech v kompetenci MZe, Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva obrany by kompetenci svěřenou návrhem 
krajským úřadům žádný orgán neměl, neboť návrh počítal se 
zařazením kompetence krajských úřadu v § 21 odst. 2, který 
upravuje pouze rybářské revíry v kompetenci krajského úřadu. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
46. K části šesté, čl. VII bod 12 - § 21 odst. 2 

AKCEPTOVÁNO 
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Navrhujeme nové znění novelizačního bodu 12: 
 
„V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno h), které včetně poznámek pod čarou č. 39 a 40 zní: 
 
„h)  je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření 
proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 708/200739) a o zrušení povolení k přesunu cizího 
nebo místně se nevyskytujícího druhu podle jiného právního 
předpisu40). 

 
39)           Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 
o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře. 
40)           § 13c zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.“.“ 
 
Odůvodnění obsaženo v argumentaci o vypuštění novelizačního 
bodu 11 zákona o rybářství. 
Zásadní připomínka: 
47. K části šesté, čl. VII nové body - § 21 odst. 5, § 22 odst. 3 

písm. i) a § 22 odst. 4 písm. b) 
Navrhujeme vložit za stávající novelizační bod 12 nové 
novelizační body 13, 14 a 15, které zní:  
 
- novelizační bod 13 
„V § 21 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně 
poznámek pod čarou č. 41 a 42 zní:  
 
„(5) Krajský úřad je v obvodu své působnosti dotčeným orgánem 
v řízení o povolení k rozšiřování nepůvodního druhu rostliny nebo 
živočicha do krajiny, v řízení o povolení rozšiřování křížence druhů 
rostlin a živočichů a v řízení o stanovení opatření k regulaci 
nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha anebo křížence druhů 
rostlin či živočichů podle jiného právního předpisu41), a dále při 
vydávání opatření k regulaci značně rozšířeného invazního 
nepůvodního druhu podle jiného právního předpisu42) a vydávání 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Kompetence krajského úřadu coby dotčeného orgánu 
v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
formulována v souladu s požadavkem MZE. Dále upravena 
kompetence MZE, včetně kompetence k povolování 
výjimek, která byla upravena v návaznosti na změny 
provedené v § 13. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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povolení k využívání invazního nepůvodního druhu podle jiného 
právního předpisu.44) 

 
41)         § 5 odst. 4 až 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
42)         § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
44)  § 13j odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 
Odůvodnění je obsaženo v odůvodnění k vypuštění novelizačního 
bodu 11. Podle § 13j odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, je orgán státní správy rybářství dotčeným 
orgánem pro účely vydávání povolení k využívání invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu. 
 
- novelizační bod 14 
 
„V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno h), které zní:  
„i)  je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření 
proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 708/200739) a o zrušení povolení k přesunu cizího 
nebo místně se nevyskytujícího druhu podle jiného právního 
předpisu40).“.“ 
 
Odůvodnění Viz odůvodnění k vypuštění novelizačního bodu 11. 
 
- novelizační bod 15 
 „§ 22 odstavec 4 písm. b) zní: 
„b)  povoluje výjimky podle § 13 odst. 4.“ 
 
S ohledem na změnu § 13 odst. 5 je třeba přizpůsobit též toto 
kompetenční ustanovení. V současné době obsahovalo veškeré 
možné výjimky ze zákazů podle § 13 odst. 3. V souvislosti 
s rozšířením počtu možných výjimek MZe navrhuje, aby nadále 
nebyl souběh kompetencí krajských úřadů a MZE ohledně revírů 
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v působnosti krajských úřadů. Bylo-li by zachováno současné 
znění byl by souběh kompetencí ohledně revírů v působnosti krajů 
pouze u některých výjimek podle §13 odst. 5, což není 
odůvodnitelné. Zároveň ovšem nepovažujeme za vhodné, aby byl 
souběh rozšiřován. Nově by MZe mělo kompetence k udělení 
veškerých výjimek v revírech ve své kompetenci (§ 22  odst. 3 
písm. d) zákona o rybářství) a ve všech revírech pouze 
kompetenci k udělení výjimek, které nemohou povolit příslušné 
orgány státní správy rybářství, tj. ze zákazu lovu mimo denní dobu 
lovu a z rybolovných metod. Systematicky navrhujeme zařadit 
úpravu povolování výjimek do § 13, kde je úprava udělování 
výjimek v současné době především upravena a § 22 odst. 4 
písm. b) by měl nově na toto ustanovení pouze odkazovat jako je 
tomu v rámci § 21 až 24 i u ostatních výjimkových ustanovení 
(§ 11 odst. 2, § 13 odst. 5). 
 
Zásadní připomínka: 
48. K části šesté, čl. VII nový bod - § 22 odst. 6 písm. f) 
Za stávající novelizační bod 13 navrhujeme zařadit nový 
novelizační bod: 
 
„V § 22 se na konci dosavadního odstavce 6 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 
„f)  rybářských revírů; podrobnosti o rozsahu a způsobu vedení 
evidence rybářských revírů stanoví prováděcí právní předpis.“.“ 
 
Z důvodu monitoringu invazních nepůvodních druhů a vybraných 
nepůvodních druhů ryb a vodních organismů chce Ministerstvo 
vytvořit evidenci rybářských revírů, na základě které může 
podrobně vyhodnocovat aktuální stav rozšíření těchto uvedených 
druhů.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na základě požadavku MZE úprava evidence rybářských 
revírů a rybníkářství začleněna do § 22 jako nové odstavce 
8 až 10 ve znění předloženém MZE. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
49. K části šesté, čl. VII nový bod - § 22 odst. 8 a 9 
Za stávající novelizační bod 13. navrhujeme nový novelizační bod: 
 
„V § 22 se za dosavadní odstavec 6 vkládají nové odstavce 8 a 9, 
které znějí: 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na základě požadavku MZE úprava evidence rybářských 
revírů a rybníkářství začleněna do § 22 jako nové odstavce 
8 až 10 ve znění předloženém MZE. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
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„(8) Ministerstvo vedením evidence rybářských revírů může 
pověřit organizační složku státu, která 
a) má odbornou a technickou způsobilost, 
b) se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné oblasti, 
c) podléhá dohledu a kontrole Ministerstva. 
(9)  Za účelem vedení evidence rybářských revírů Ministerstvo 
využívá nebo poskytuje pověřené osobě podle odstavce 8 
nezbytné údaje z evidence podle odstavce 7 písm. a) až e).“.“  
Vedením evidence může Ministerstvo pověřit organizační složku 
státu, která naplňuje požadavky uvedené v odst. 8 pod písm. a) až 
c). Ministerstvo zemědělství musí mít možnost pro převedení 
kompetence na odborně způsobilou servisní organizaci. Posláním 
ministerstva jakožto ústředního orgánu státní správy rybářství pro 
plnění takových odborných činností není samo vybaveno. 

úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

Zásadní připomínka: 
50. K části šesté, čl. VII nové body - § 23 odst. 1 písm. i) a § 24 

odst. 3 písm. j) 
Za stávající novelizační bod 18 navrhujeme nové novelizační body 
19 a 20: 
 
„19. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno i), které zní: 
„i)  je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření 
proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 708/200739) a o zrušení povolení k přesunu cizího 
nebo místně se nevyskytujícího druhu podle jiného právního 
předpisu40).“. 
20. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno j), které zní: 
„j)  je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření 
proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 708/200739) a o zrušení povolení k přesunu cizího 
nebo místně se nevyskytujícího druhu podle jiného právního 
předpisu40).“.“ 
Odůvodnění obsaženo v odůvodnění k vypuštění novelizačního 
bodu 11. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Akceptováno, pokud jde o § 23 odst. 1 písm. i). Pokud jde 
o § 24 odst. 3 písm. j), zakomponováno do nového znění § 
24 odst. 3 požadovaného Ministerstvem obrany jako nová 
kompetence újezdního úřadu. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: AKCEPTOVÁNO 
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51. K části sedmé, čl. VIII – obecně  
K části sedmé, tedy návrhu změny zákona o rostlinolékařské 
péči, je nutno upozornit na skutečnost, že zákon č. 326/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, prochází významnou novelou 
implementačního charakteru, která je aktuálně v rámci 
legislativního procesu předána Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR (sněmovní tisk č. 454) a s její účinností se s ohledem na 
povinnost adaptace počítá od 14. 12. 2019. Řadu navrhovaných 
změn z části sedmé návrhu zákona tedy navrhujeme vypustit, kdy 
návrh zákona je třeba sladit s návrhem zákona, kterým se mění 
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů a další související zákony. 
Zásadní připomínka: 
52. K části sedmé, čl. VIII body 1 a 3 až 6  
Body 1 a 3 až 6 části sedmé návrhu zákona navrhujeme zrušit 
s ohledem na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů a další související zákony, jehož účinnost se navrhuje 
dřívějším datem a nachází se i dále v legislativním procesu. 
Příslušné navrhované změny jsou tak nadbytečné. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
53. K závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
V hodnocení RIA je v rámci shrnutí v subkapitole 3.1 Dopady na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty vyčíslen dopad na 384 
mil. Kč ročně. Jakkoliv je toto číslo zatíženo neurčitostí 
a odborným odhadem je neslučitelné s textem v posledním 
odstavci, cit.: „Vyčíslená administrativní zátěž a další náklady na 
nové kompetence orgánů státní a veřejné správy dle novely 
zákona budou zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit 
a nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených 
kapitolách.“ Toto konstatování je zároveň naprosto neslučitelné se 
současnou finanční situací jak na obcích s rozšířenou působností, 
na krajských úřadech, ale i jednotlivých dotčených rezortech 
a zejména jejich rezortních organizacích. Požadujeme proto tento 
odstavec vypustit anebo nahradit textem, který přizná regulérní 
potřebu navýšení výdajových rámců a potřebu personálního 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
Text Závěrečné zprávy RIA bude ještě revidován, nicméně 
s ohledem na stávající rozpočtové možnosti se 
nepředpokládá jakékoliv navyšování finančních příspěvků 
na výkon státní správy. 
 
Připomínka byla předmětem rozporového jednání na 
úrovni náměstků ministrů MŽP a MZE. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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posílení a to všude tam, kde z vyhodnocení zpracovaného v rámci 
RIA vyplývá.  
 
V uvedené kapitole nebo případně na jiném vhodném místě 
hodnocení RIA by bylo nanejvýš vhodné uvést principiální tezi, že 
náklady na administrativu, regulaci (zejm. široce rozšířených) IAS 
či nepůvodních druhů musí být řádně vyhodnocovány, musí být 
přiměřené a nákladově efektivní (v souladu s požadavky čl. 19 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů) i v dalších, zejména 
v rámci přípravy "zásad regulace" stanovených jako nástroj pro 
upřesnění přístupu k jednotlivým druhům. V rámci přístupu 
k regulaci invazních nepůvodních druhů je nezbytné uplatňovat 
principy adaptivního managementu, přijatá regulační opatření 
přehodnocovat a případně upustit od ekonomicky 
neodůvodněných a věcně neefektivních regulačních opatření. 
Doporučující připomínka: 
54. Obecně  
V novelizačních bodech nejsou ustanovení podtržena a opatřena 
celexovým číslem. Není tedy zřejmé, která ustanovení jsou a která 
nejsou adaptací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a 
šíření invazních nepůvodních druhů. Určité vodítko v tomto směru 
poskytuje důvodová zpráva, ale ani ta neuvádí, které konkrétní 
ustanovení nařízení má být daným ustanovením adaptováno. Ze 
znění návrhu zákona tedy není možné dovodit, co je vlastně 
adaptováno a posoudit rozsah, správnost a opodstatněnost 
adaptace a zásahů do zákona na ochranu zvířat. Požadujeme 
doplnění podtržení, doplnění celexových čísel a doplnění 
důvodové zprávy o konkrétní adaptovaná ustanovení nařízení.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Zřejmě chyba zobrazení, celexy i podtržení obsaženy. 

Doporučující připomínka: 
55. Obecně  
Orgány veterinární správy je třeba v souladu s veterinárním 
zákonem označovat jako „krajské veterinární správy Státní 
veterinární správy“ a „Ústřední veterinární správu Státní 
veterinární správy“. 

AKCEPTOVÁNO 
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Doporučující připomínka: 
56. K části první, čl. I bod 16 - § 13d odst. 1 
Navrhujeme zkontrolovat zavedenou legislativní zkratku „invazní 
nepůvodní druh na unijním seznamu“, dále se v textu vyskytuje 
též „invazní nepůvodní druh“. 

AKCEPTOVÁNO 
Kontrola v rámci finálních revizí materiálu. 

Doporučující připomínka: 
57. K části první, čl. I bod 20 - § 61 odst. 1 
Dáváme ke zvážení zachování stávající právní úpravy a vypuštění 
navrženého novelizačního bodu 20, který se týká úpravy 
předkupního práva státu. Návrh úpravy nepovažujeme za 
vhodný, jde nad rámec novely zákona o ochraně přírody a krajiny 
v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bod zahrnutý na základě jednání s ČÚZK. 

Doporučující připomínka: 
58. K části páté, čl. VI bod 11 - § 41 odst. 1 
Požadujeme slovní spojení „veterinárního orgánu“ nahradit 
pojmem „orgánů veterinární správy“. 

AKCEPTOVÁNO 

Úřad vlády ČR – 
Odbor 
kompatibility 

I. K vykazování transpozičních ustanovení  
Doporučující připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 43 - § 79 odst. 8 
Dle rozdílové tabulky (str. 30) je předmětným ustanovením 
prováděna adaptace na nařízení č. 1143/2014, celex uvedený pod 
tímto ustanovením je tedy nutné opravit. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 44 - § 80 odst. 1 
Dle rozdílové tabulky je předmětným ustanovením prováděna 
adaptace též na nařízení č. 1143/2014, je tedy nutné doplnit pod 
příslušný bod návrhu celex tohoto nařízení. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 52 - § 89 odst. 2 
Předmětné ustanovení jde zřejmě dovoleně nad rámec nařízení 
č. 1143/2014 a není tedy třeba jej vykazovat jako adaptační 
k čl. 31 odst. 3 nařízení č. 1143/2014. Čl. 31 odst. 3 nařízení 

AKCEPTOVÁNO 
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č. 1143/2014 již navíc dle rozdílové tabulky (str. 24) adaptuje 
český právní řád prostřednictvím nově navrhovaného § 13j odst. 4 
návrhu. 
II. K rozdílové tabulce:  
Doporučující připomínka: 
4. Ke straně 24 rozdílové tabulky 
V předmětné části rozdílové tabulky navrhujeme zaměnit ve 
druhém sloupci druhého řádku „§ 13l“ za „13j“. 

AKCEPTOVÁNO 

III. Ke srovnávacím tabulkám:  
Doporučující připomínka: 
5. Ke srovnávacím tabulkám 
Některá ustanovení zákonů novelizovaných návrhem jsou již 
v současnosti vykazována jako implementační vůči směrnicím či 
nařízením ve srovnávacích tabulkách. Je-li návrhem do těchto 
implementačních ustanovení zasahováno, je povinností 
předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu. Změny 
textu v tomto případě nejsou vždy významné pro účely 
implementace, ale text ve starších verzích srovnávacích tabulek 
nebude odpovídat novelizovanému znění. K dotčeným 
ustanovením předpisů EU postačí ve srovnávací tabulce uvést 
místo celého textu novelizovaného ustanovení pouze identifikační 
číslo návrhu. Například se jedná o ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona o ochraně přírody a krajiny, § 42 odst. 1 zákona 
o myslivosti, a další. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
6. Ke srovnávací tabulce k nařízení č. 1143/2014 (Čl. 32): 
Čl. 32 odst. 3 je dle rozdílové tabulky adaptační vzhledem k § 13j 
odst. 2 návrhu, proto je nezbytné doplnit předmětnou část 
srovnávací tabulky o příslušné ID. 

AKCEPTOVÁNO 

IV. Připomínky a případné návrhy změn:  
Doporučující připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 1 - § 2 písm. l) 
Nepovažujeme za vhodné stávající zákon příliš rozmělňovat 
o poznámky pod čarou, na druhou stranu je ale nutné potvrdit, že 
provazba s nařízeními EU je nutná. 
  

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Navržené řešení přijato, znění ustanovení však ponecháno 
ve společném pododstavci. 

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



Stránka 64 (celkem 183) 

Navrhujeme zvážit například toto řešení: 
 
l) prevencí a regulací zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů rostlin a živočichů (dále jen "invazní 
nepůvodní druh") do krajiny podle/v návaznosti na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 
22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů (dále jen "nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014"), a  
m) stanovením podmínek používání cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v akvakultuře podle/v návaznosti na 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 
o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře, v platném znění (dále jen "nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007"). 
 
Nařízení č. 708/2007 již bylo novelizováno, proto by mělo být 
opatřeno o dovětek "v platném znění".  
Uvedená formulace by tak alespoň částečně suplovala nevyužití 
odkazu dle čl. 48 odst. 2 LPV. Pokud by však byl otevírán i § 1 (viz 
i připomínka níže Nad rámec navrhovaných ustanovení), bylo by 
vhodné provést širší úpravu souladnou s LPV. 
Doporučující připomínka: 
8. K části první, čl. I bod 1 - § 2 písm. l) – poznámky pod 

čarou č. 54 až 56 
Příslušné poznámky pod čarou č. 54)-56) v návaznosti na 
předchozí připomínku navrhujeme vy-pustit. Pokud by měly tyto 
poznámky pod čarou v návrhu zůstat, měl by být uveden „bod" 
místo „odst." 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 5 - § 5 odst. 2 – poznámka pod 

čarou č. 57 
Navrhujeme nahradit slovo „odst.“ slovem „bod“. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
10. K části první, čl. I bod 16 - § 13a odst. 2 a 3 
V odst. 3 není jasné, kdo určí, zda je riziko střední či vysoké. Bude 
to Společná komise dle čl. 9 odst. 2 nařízení č. 708/2007? To by 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Určení toho, že riziko spojené s navrhovaným přesunem je 
střední nebo vysoké, vyplývá ze stanoviska Společné 
komise vydaného podle čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 
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mělo být jasné. 
Rovněž je otázkou, nakolik jsou stanoviska Společné komise 
závazná. Nařízení č. 708/2007 podle našeho názoru toto 
nestanoví jasně, určité indicie ale naznačují, že přinejmenším 
musí být stanovisko Společné komise výrazně vzato v potaz (viz 
např. čl. 9 odst. 4 nařízení č. 708/2007). 

 
Dále z návrhu neplyne jasná provazba s čl. 13 a násl. a čl. 19 a 
násl. nařízení č. 708/2007. V § 13a návrhu je totiž uvedeno 
„povolení k přesunu", a navazuje na čl. 8 a 9 nařízení č. 708/2007. 
„Povolení pro vysazení" (s karanténou, bez karantény) podle čl. 
13 a násl. a „povolení k přemístění" (s případným pokusným 
vypuštěním pod kontrolou, karanténa s výhradou schválení 
Komise) podle čl. 19 a násl. tak nemá v návrhu žádné ukotvení. 
Je sice pravda, že „přesunem" nařízení míní vysazení nebo 
přemístění (čl. 3 bod 9) nařízení č. 708/2007), vnitrostátní úprava 
ale není logická; v § 72b odst. 5 mluví o „přesunu podle článku 13 
nebo článku 19" ovšem v předchozích ustanoveních návrhu 
odkazy na čl. 13 nebo 19 u povolení k přesunu absentují, takže 
adresát může být zmaten. Navrhujeme terminologicky upravit.  

708/2007. Dikce § 13a odst. 3 návrhu zákona v tomto 
směru upřesněno (viz věta čtvrtá). 
Stanovisko Společné komise koncipováno jako vyjádření 
podle části čtvrté správního řadu, tj. jako právně nezávazný 
podklad. Půjde nicméně o odborný podklad poradního 
orgánu, u kterého se nepředpokládá, že by se od něj 
rozhodující orgán odchyloval, aniž by k tomu měl 
opodstatněný důvod. Stanovisko není koncipováno jako 
závazné, neboť dle názoru předkladatele není tato forma 
správního aktu adekvátní pro případ podkladu vydávaného 
jiným subjektem, než je správní orgán, a to i z důvodu jeho 
nepřezkoumatelnosti z důvodu neexistence nadřízeného 
správního orgánu. Takto je rozhodující orgán ochrany 
přírody povinen v odůvodnění svého rozhodnutí náležitě 
vysvětlit, jakým způsobem stanovisko Společné komise 
zohlednil, event. z jakých důvodů je nezohlednil, přičemž 
tato správní úvaha je přezkoumatelná v rámci posuzování 
případných opravných prostředků. 
Zvolená terminologie usiluje o co možná největší 
zjednodušení, proto u společné regulace používá 
zastřešující pojem „přesun cizího a místně se 
nevyskytujícího druhu“. Pouze v odůvodněných případech 
odlišuje jeho jednotlivé druhy. V tomto ohledu nutno 
podotknout, že samo nařízení Rady (ES) č. 708/2007 není 
terminologicky konsistentní. Pro jednoznačnost doplněny 
příslušné odkazy na čl. 13 a 19.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Doporučující připomínka: 
11. K části první, čl. I bod 16 - § 13a odst. 5 
Za slovy „rutinního přesunu" doporučujeme uvést „podle čl. 8 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007", aby bylo jasné, na jaký rutinní 
přesun se navazuje. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
12. K části první, čl. I bod 16 - § 13d odst. 3 
Legislativní zkratka „Komise" je pro Evropskou komisi zavedena 

AKCEPTOVÁNO 
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již v § 3 odst. 1 písm. q). Legislativní zkratku je nutné dodržet. 
Doporučující připomínka: 
13. K části první, čl. I bod 16 - § 13e 
V předmětném ustanovení zřejmě chybí v druhé větě čárka před 
slovy „a v jakém rozsahu". Navrhujeme upravit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V nařízení vláda stanoví, jaká z omezení … mají 
být…uplatňována a v jakém rozsahu. 
Slučovací poměr. 

Doporučující připomínka: 
14. K části první, čl. I bod 43 - § 79 odst. 7 a 8 
Stanovení kompetence považujeme za nutné, je ale otázkou, zda 
jednoduché konstatování, že „ministerstvo je příslušným orgánem" 
postačuje. V případě nařízení č. 1143/2014 totiž bude mít 
významné kompetence například i Agentura (§ 13f návrhu), tudíž 
konstatování v § 79 návrhu je zavádějící. Požadujeme vyjasnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je pravdou, že postavení Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR v agendě invazních nepůvodních druhů je 
významné, nicméně svěřené činnosti svým charakterem 
nepřekračují rámec odborné podpory výkonu státní správy, 
kterou Agentura poskytuje v celé oblasti ochrany přírody a 
krajiny (viz zejména § 78 odst. 5 ZOPK). Podobně 
nepostradatelná je např. i úloha České inspekce životního 
prostředí, která plní úlohu speciálního dozorového orgánu i 
pro účely kontroly využívání invazních nepůvodních druhů 
a počítá se také s jejím využitím coby odborné podpory pro 
další dotčené kontrolní orgány (viz doplňovaný § 80 odst. 1 
ZOPK). Naproti tomu stojí odpovědnost MŽP za provádění 
implementovaného nařízení, a to nejenom, pokud jde o 
jeho legislativní zajištění, ale také o nastavení 
strategického rámce pro jednotlivé invazní nepůvodní 
druhy a metodické vedení nejen uvedených resortních 
organizací, ale také stanovených orgánů ochrany přírody, 
pověřených plněním dalších úkolů v agendě invazních 
nepůvodních druhů. Úloha MŽP je v tomto ohledu zjevně 
zastřešující. Nadto je to MŽP jako odpovědný ústřední 
orgán, který je rovněž kontaktním místem vůči příslušným 
orgánům EU. V tomto ohledu považujeme za adekvátní, 
aby jako příslušný orgán ve smyslu implementovaného 
nařízení bylo označeno MŽP. 

V. Nad rámec navrhovaných ustanovení:  
Zásadní připomínka: 
15. K § 1 zákona č. 114/1992 Sb. - poznámka pod čarou č. 1c) 
Navrhujeme zaměnit spojení „Evropských společenství“ za spojení 
„Evropské unie“. 
Směrnice 92/43/EHS uvedená v poznámce pod čarou č. 1c) již 

NEAKCEPTOVÁNO 
Požadavek nad rámec předmětu novely. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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byla novelizována. Předpokládáme, že novely předmětné 
směrnice, resp. alespoň novela 97/62/ES, byly zapracovány 
rovněž do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Aby byl naplněn tzv. referenční odkaz na všechny směrnice, které 
byly transponovány do zákona o ochraně přírody a krajiny, je 
potřeba do-plnit referenční odkaz o skutečně zapracované novely 
směrnice 92/43/EHS, tedy doplnit alespoň slova „ve znění 
směrnice Rady 97/62/ES". 
VI. K adaptaci na nařízení EU:  
Doporučující připomínka: 
16. K adaptaci čl. 11 odst. 1 a 3 nařízení č. 1143/2014 
Z předloženého materiálu není jasné, jakým způsobem bude 
provedena adaptace na čl. 11 nařízení č. 1143/2014, konkrétně 
odst. 1 a 3. Z přiložené srovnávací tabulky k předmětnému 
nařízení vyplývá, že adaptace těchto (fakultativních) ustanovení 
by měla být provedena právě předloženým návrhem, ovšem 
rozdílová tabulka tuto skutečnost nereflektuje. Nelze tak dohledat 
konkrétní adaptační ustanovení. Požadujeme vyjasnit a popřípadě 
doplnit srovnávací tabulku. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující připomínka: 
17. K adaptaci čl. 19 odst. 5 nařízení č. 1143/2014 
Z předloženého materiálu není jasné, jakým způsobem bude 
provedena adaptace na čl. 19 odst. 5 nařízení č. 1143/2014 
upravující riziko rozšíření invazivních nepůvodních druhů do 
jiného členského státu. Z přiložené srovnávací tabulky k 
předmětnému nařízení vyplývá, že adaptace by měla být 
provedena právě předloženým návrhem, ovšem rozdílová tabulka 
tuto skutečnost nereflektuje. Nelze tak dohledat konkrétní 
adaptační ustanovení. Kdo bude neprodleně informovat ostatní 
členské státy a Evropskou komisi – bude to ministerstvo? 
Požadujeme vyjasnit a popřípadě doplnit srovnávací tabulku. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující připomínka: 
18. K adaptaci čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1143/2014 
Z předloženého materiálu není jasné, jakým způsobem bude 
provedena adaptace na čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1143/2014 
upravující informování nekomerčních vlastníků. Požadujeme 
vysvětlit.   

AKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 
Domníváme se, že zajištění adaptace na uvedené 
ustanovení je dostatečně zajištěno prostřednictvím 
stanovení Ministerstva životního prostředí jako příslušného 
orgánu pověřeného uplatňováním nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Zajišťování 
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informování veřejnosti a vzdělávání v otázkách spadajících 
do působnosti resortu obecně je běžnou součástí agendy 
MŽP. Pokud jde o specifickou problematiku dopadů 
implementovaného nařízení na nekomerční vlastníky 
invazních nepůvodních druhů zařazených na unijní 
seznam, s organizovanými dotčenými subjekty (typicky 
zoologické zahrady, ale také různá zájmová sdružení) 
probíhá komunikace týkající se zajišťování požadavků 
nařízení EU průběžně, pokud jde o jednotlivé nekomerční 
vlastníky, MŽP a zejména jeho podřízená organizace 
Agentura ochrany přírody a krajiny pravidelně pořizuje 
různé osvětové materiály zaměřující se na jednotlivé 
invazní nepůvodní druhy. 

Akademie věd 
ČR 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 5 - § 5 odst. 2 věta první  
Vlivem této novelizace má dojít k zúžení tzv. obecné ochrany 
všech druhů rostlin a živočichů tím, že tato obecná ochrana nemá 
být nadále vztažena na „nepůvodní druhy“ ve smyslu příslušného 
evropského nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů (dále jen „Nařízení EP 
a  Rady č. 1143/2014“). Tedy nehodlá vyjmout z obecné ochrany 
pouze invazní nepůvodní druhy, což by bylo zcela namístě, nýbrž 
celou kategorii nepůvodních druhů. 
 
Akademie věd České republiky má vůči této změně závažné 
výhrady. 
 
Za prvé, obecná ochrana rostlin a živočichů byla vždy jedním 
z úhelných kamenů celé ochrany přírody v České republice a takto 
byla vnímána i laickou veřejností. Navrhovaná změna představuje 
nežádoucí signál k celkovému oslabení ochrany přírody u nás, 
a to právě i vůči laické veřejnosti, která rozhodně není a nebude 
schopna rozeznat, na které druhy se vztahuje povinnost ochrany 
a na které nikoliv. Tím spíše, že sama důvodová zpráva připouští, 
že „v České republice počet známých nepůvodních druhů 
přesahuje 2 000“, ale žádný předpis nepodává jejich bližší 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Návrh zákona upraven tak, aby z obecné ochrany vyjímal 
pouze invazní nepůvodní druhy a nepůvodní druhy pak 
pouze v případech, kdy bude postupováno podle § 5 odst. 
6 ZOPK. 
 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
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vymezení nebo seznam.  
 

Za druhé, po právní stránce jde tato změna nad rámec Nařízení 
EP a Rady č. 1143/2014 (Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 se 
podle svého čl. 2 vztahuje pouze na „invazní nepůvodní druhy“ 
a vůči „pouze“ nepůvodním druhům žádnou regulaci nepožaduje). 
 
Za třetí, pokud je cílem tohoto ustanovení umožnit „provádění 
i opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů, 
jejichž cílem je rozšíření těchto druhů omezit, případně i zcela 
eliminovat“ (str. 16 důvodové zprávy), pak sama důvodová zpráva 
přiznává, že cílem je umožnit zásahy proti invazním nepůvodním 
druhům, nikoli proti všem nepůvodním druhům. Z tohoto hlediska 
je změna § 5 odst. 2 věta první zákona č. 114/1992 Sb. 
neodůvodněně oslabující ochranu přírody i nad rámec toho, co je 
cílem tohoto opatření. 
 
Z uvedených důvodů se domníváme, že zamýšleného cíle 
(umožnit zásahy proti invazním nepůvodním druhům) by mělo být 
dosaženo tomu adekvátním způsobem, tj. vynětím z obecné 
ochrany pouze těchto invazních nepůvodních druhů. Navrhujeme 
upravit znění první věty § 5 odst. 2 v následující podobě: 
 
„Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na invazní nepůvodní 
druhy57) a dále na zásahy při hubení rostlin a živočichů upravené 
zvláštními předpisy. 4“ 
 
Případné nutné kroky k omezení nepůvodních druhů jsou pak 
podle našeho názoru dostatečně pokryty navrhovaným § 5 odst. 6 
zákona č. 114/1992 Sb.  
Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I nový bod   
Požadavek na vytvoření národního seznamu invazních druhů 
a pro jednotlivé druhy 
 
V předchozích verzích návrhu předmětného zákona se objevovala 
možnost vytvořit národní seznam invazních druhů a pro jednotlivé 

VYSVĚTLENO 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 zakládá v článku 12 tvorbu národního 
seznamu pouze jako možnost. V rámci přípravy návrhu 
tohoto zákona nebyla na využití tohoto zmocnění nalezena 
meziresortní shoda. Opatření nezbytná k řešení 
nepříznivých vlivů některých nepůvodních druhů 
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druhy poté navrhnout odpovídající management. Se 
znepokojením jsme zaznamenali, že v aktuální verzi návrhu 
zákona tato možnost již není uvedena. 
 
Žádáme, aby se do návrhu novely zákona národní seznam 
invazních druhů opět vrátil.  
 
Odůvodnění:  
Za prvé, v rámci Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 je uvedena 
možnost vytvořit národní seznamy invazních druhů, které jsou pro 
dané území důležité. Jsme si vědomi, že EU seznam nemůže 
z důvodu politických zájmů jednotlivých členských zemí 
a variability prostředí a klimatu obsahovat všechny významné 
invazní druhy. Národní seznam tak umožňuje zahrnout do 
legislativy i druhy v jiných oblastech Evropy původní (které 
nemohou být zahrnuty pod nařízení EU), druhy ekonomicky 
využívané v některých státech (např. norek) nebo druhy 
nezařazené na unijní seznam z jiných důvodů (např. křídlatky). 
 
Za druhé, pro druhy uvedené v tzv. EU seznamu platí velmi přísná 
omezení pro nakládání, transport, pěstování a chov. V národním 
seznamu mají členské státy možnost nastavit jemnější (regionálně 
a stanovištně specifická) pravidla omezení. Národní seznam tak 
umožní nastavit podmínky pro tzv. stratifikovaný přístup, který byl 
představen v návrhu seznamu invazních druhů pro management 
v České republice (Pergl a kol. 2016). 
 
Za třetí, na management (regulaci a likvidaci) vybraných invazních 
druhů je každoročně z rozpočtu obcí, měst, státní správy či 
nevládních organizací věnovány značné prostředky. Národní 
seznam invazních druhů umožňuje podchytit druhy, jejichž 
management je prioritou a zohlednit regionální kontext. Národní 
seznam tak umožňuje dle našeho názoru specifikovat jasně 
podmínky podpory managementu (druhy a regiony/stanoviště). 
Bez legislativní podpory je specifikace obtížná a stejně tak je 
komplikovaná veřejná podpora. 
 

nezařazených na unijní seznam invazních nepůvodních 
druhů bude možné stanovit postupem podle § 5 odst. 6 
ZOPK a zároveň je na základě připomínky OKOM 
doplněna úprava týkající se postupu podle článku 11 
tohoto nařízení, tedy v případě požadavku na regionální 
spolupráci. Tato kombinace nástrojů umožní v potřebných 
případech vznikající problémy řešit, byť bude nutné 
vynaložit metodické úsilí k usměrnění postupu na lokální 
úrovni a zároveň bude nutné řešit samostatné, další 
otázky, jako je prioritizace vynakládání veřejných 
prostředků apod. 
 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
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Za čtvrté, národní seznam je důležitým nástrojem pro 
management druhů v příhraničních oblastech. Nařízení EP a Rady 
č. 1143/2014 v návaznosti na národní seznamy přímo 
předpokládá rozvoj a uplatňování regionální spolupráce. Česká 
republika má mj. značný podíl chráněných území a národních 
parků v blízkosti hranic. Správy současně vynakládají značné 
prostředky na management invazních druhů. Bez existence 
národního seznamu nemají oporu při vyjednávání s okolními státy 
při koordinaci zásahů. Obdobně i naopak bude pro Českou 
republiku obtížné řešit požadavky na regionální spolupráci, 
vznesené v souladu s Nařízením EP a Rady č. 1143/2014 
okolními zeměmi. 
 
Za páté, pokud nebudou mít jednotlivé státy vybudovaný robustní 
systém národních seznamů, je zde riziko, že seznam doplňovaný 
EK EU nebude zohledňovat specifika jednotlivých členských zemí. 
Česká republika se tak de facto vzdává možnosti subsidiárně 
upravit přístup k invazním druhům na vlastním území a bude plně 
závislá pouze na řešeních přijatých na úrovni EU (přičemž úprava 
založená nařízením by s ohledem na značnou přísnost ve vztahu 
k druhům zařazeným na unijní seznam měla být dle našeho 
názoru spíše limitovaná).  
 
Z výše uvedených důvodů Akademie věd České republiky žádá, 
aby byla použita verze návrhu zákona, v níž je zahrnut národní 
seznam invazních druhů a k tomu související opatření. Doufáme, 
že k vypuštění národního seznamu došlo špatným porozuměním 
záměru, aby národní seznam sloužil k nastavení jemné škály 
odpovídajících opatření a podpory (a ve výsledku umožnit např. 
stanovení konkrétních podmínek umožňujících souběžné 
ekonomické využití nepůvodního druhu a jeho 
regulaci/management). 
Připomínky legislativně-technické:  
Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 5 - § 5 odst. 2 věta druhá  
Věta ve znění „Tím nejsou dotčeny podmínky stanovené dále 
v tomto zákoně nebo v jiných právních předpisech58)“ je 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění této části ustanovení připomínka 
irelevantní. 
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z legislativně-technického hlediska nesprávná, protože je zcela 
bezbřehá a v podstatě znamená, že platí všechna ustanovení 
stanovující jakékoli podmínky ve všech platných právních 
předpisech, například těch uvedených v poznámce č. 58. Je nutno 
specifikovat alespoň minimálně, jaké „podmínky“ má předkladatel 
na mysli.  
 
Navrhujeme například následující znění: 
„Tím nejsou dotčeny podmínky ochrany poskytované druhům 
nebo jedincům rostlin a živočichů stanovené dále v tomto zákoně 
nebo v jiných právních předpisech58).“ 
Doporučující připomínka: 
4. K části první, čl. I – opakování plné citace evropského 

nařízení v zákoně č. 114/1992 Sb. 
V textu zákona se v četnosti několika desítek případů (cca 40) 
zbytečně opakuje plná citace příslušného evropského nařízení 
v podobě „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014“. Doporučujeme zavést legislativní zkratku pro tuto 
citaci.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Uvádění odkazů na příslušná nařízení EU je běžnou 
legislativní technikou používanou při adaptaci právního 
řádu na přímo použitelnou legislativu EU. Ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů jsou pouze 
komplementární a teprve ve spojení s příslušným 
ustanovením nařízení EU tvoří úplnou právní normu.  

Doporučující připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 4  
Toto ustanovení „opravňuje“ vlastníka nebo držitele jedince 
invazního nepůvodního druhu živočicha „umístit jej do zařízení 
určeného k tomu MŽP“. Chybí zde řešení soukromoprávní (otázka 
vlastnického práva) a korespondující povinnost (povinnost 
zařízení takového jedince od držitele převzít), která je přitom 
z právního hlediska důležitější.  Doporučujeme ustanovení 
v uvedených směrech doplnit. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Doplněno ustanovení o přechodu vlastnického práva 
k umístěnému jedinci na zařízení. Otázka povinnosti 
jedince převzít, stejně jako povinnost splnit požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  
1143/2014 musí být řešena v rámci „určovacího řízení“, 
kdy MŽP bude moct určit pouze zařízení, která budou 
plnění těchto povinností garantovat. 
 

Doporučující připomínka: 
6. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 7 písm. d) 
Domníváme se, že v tomto ustanovení nelze bez dalšího použít 
termín „týráno“ (provozovatel je povinen „provozovat odchytové 
zařízení tak, aby odchycené zvíře nebylo týráno“), protože pojem 
„týrání zvířat“ je pojmem přesně v zákoně vymezeným.  
 
Z podstaty věci vyplývá, že odchycená zvířata velmi 
pravděpodobně budou „týrána“ ve smyslu definice týrání, 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 
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například budou pravděpodobně umístěna do nevhodných prostor 
apod., a týrání je zákonem č. 246/1992 Sb. tak jako tak zakázáno. 
Naopak by bylo možná vhodné zvážit přidání např. vybraných typů 
zacházení s odchycenými zvířaty do § 4 odst. 2 zákona na 
ochranu zvířat proti týrání (tj. rozšíření seznamu zákroků 
a činností, na něž se zákaz týrání nevztahuje), pokud je to 
vhodné, anebo přeformulovat uvedenou větu tak, aby se pojmu 
„týrání“ vyhnula, například zněním „provozovatel je povinen d) 
provozovat odchytové zařízení tak, aby s odchycenými zvířaty 
bylo nakládáno humánním způsobem“; tento popis ostatně 
používá samo nařízení v několika svých článcích. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 20 - § 61 odst. 1  
Požaduji uvést bod v následujícím znění: 
„20.  V § 61 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „na 
základě potvrzení o vzniku předkupního práva, které vydá 
Ministerstvo životního prostředí a ve kterém uvede výčet pozemků 
označených údaji katastru nemovitostí, ke kterým má Česká 
republika předkupní právo, podle jednotlivých katastrálních území, 
včetně důvodu vzniku předkupního práva“.“. 
Odůvodnění: 
Ustanovení je nezbytné uvést do souladu s požadavky 
katastrálního zákona na zápis věcných práv do katastru 
nemovitostí. Aby mohlo být předkupní právo pro stát do katastru 
zapsáno, je třeba podat návrh na jeho zápis – tedy podat návrh na 
vklad. To je obsaženo již v současném zněním zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Návrh na vklad coby procesní úkon vedoucí 
k zahájení vkladového řízení však musí být podle katastrálního 
zákona povinně doložen vkladovou listinou, přičemž smyslem 
navrhované změny je stanovit tuto listinu tak, aby bylo její získání, 
a tedy i provedení zápisu do katastru nemovitostí reálné. 
Navrhovaná formulace tomu však zcela neodpovídá, když 
nevhodně směšuje návrh na vklad s vkladovou listinou, jako kdyby 
se jednalo o jedinou písemnost, ačkoliv ve skutečnosti se jedná 
zásadně o písemnosti dvě, a to s odlišnými náležitostmi i funkcí. 
To je nezbytné v návrhu zákona vhodným způsobem vyjádřit. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

Zásadní připomínka: AKCEPTOVÁNO JINAK 
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2. K části první, čl. I bod 21 - § 72a  
Požaduji uvést § 72a v následujícím znění:  
„§ 72a 
Evidence chráněných území v základním registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí 
(1) Zvláště chráněná území, ochranná pásma zvláště c hráněných 
území, zóny chráněných krajinných oblastí a národních parků, 
klidová území národních parků, evropsky významné lokality, 
ptačí oblasti, památné stromy včetně jejich ochranných pásem a 
smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy 
včetně jejich ochranných pásem, jsou vedeny v základním 
registru územní identifikace, adres a nemovitostí jako účelové 
územní prvky. Editorem údajů o zvláště chráněných územích 
ochranných pásmech zvláště chráněných území, zónách 
chráněných krajinných oblastí a národních parků, klidových 
územích národních parků, evropsky významných lokalitách, 
ptačích oblastech, památných stromech včetně jejich ochranných 
pásem a smluvně chráněných územích a smluvně chráněných 
památných stromech včetně jejich ochranných pásem je 
Agentura. 
(2) O zvláště chráněném území se v základním registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční číslo 

zvláště chráněného území, pod kterým je vedeno v ústředním 
seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod zvláště 
chráněného území,  

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o právním předpisu, kterým bylo zvláště chráněné území 

vyhlášeno, a datum nabytí jeho účinnosti. 
(3) O zóně chráněné krajinné oblasti nebo národního parku se 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
vedou 
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční 

číslo zóny chráněné krajinné oblasti nebo národního 
parku, pod kterým je vedena v ústředním seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod 

Formulace zakotvení evidence chráněných území v RUIAN 
konzultována s pracovníky ČÚZK po pracovní linii. 
Původně navrhované ustanovení § 72a ZOPK rozděleno 
do § 72a až 72c ZOPK. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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zóny chráněné krajinné oblasti a národního parku, 
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o právním předpisu, kterým byla zóna vyhlášena. 
(4) O klidovém území národního parku se v základním 
registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedou 
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční 

číslo klidového území národního parku, pod kterým je 
vedeno v ústředním seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod 
klidového území národního parku, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o opatření obecné povahy, kterým bylo zvláště 

klidové území národního parku stanoveno.  
(5) O ochranném pásmu zvláště chráněného území se 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční číslo 

ochranného pásma zvláště chráněného území, pod kterým je 
vedeno v ústředním seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod 
ochranného pásma zvláště chráněného území, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o právním předpisu, kterým bylo ochranné pásmo 

zvláště chráněného území vyhlášeno, a datum nabytí jeho 
účinnosti. 

(6) O evropsky významné lokalitě se v základním registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční číslo 
evropsky významné lokality, pod kterým je vedena v ústředním 
seznamu, 
b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod evropsky 
významné lokality, 
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o právním předpisu, kterým byla evropsky významná 
lokalita vyhlášena, a datum nabytí jeho účinnosti. 
(7) O ptačí oblasti se v základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí vedou  
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a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční číslo 
ptačí oblasti, pod kterým je vedena v ústředním seznamu, 
b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod ptačí 
oblasti, 
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o právním předpisu, kterým byla ptačí oblast vyhlášena, a 
datum nabytí jeho účinnosti. 
(8) O památném stromu včetně jeho ochranného pásma se 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční číslo 

památného stromu, pod kterým je veden v ústředním 
seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod 
ochranného pásma památného stromu, je-li ochranné pásmo 
orgánem ochrany přírody vymezeno, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o rozhodnutí o vyhlášení památného stromu a datum 

nabytí jeho právní moci. 
(9) O smluvně chráněném území a smluvně chráněném 
památném stromu včetně jeho ochranného pásma se 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a evidenční číslo 
smluvně chráněného území nebo smluvně chráněného 
památného stromu, pod kterým jsou vedeny v ústředním 
seznamu, 
b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod smluvně 
chráněného území nebo hranice a definiční bod ochranného 
pásma smluvně chráněného památného stromu, 
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
d) údaje o smlouvě, kterou byla ochrana území nebo památného 
stromu zřízena, a datum nabytí její účinnosti. 
(10) Orgány ochrany přírody předávají dokumentaci o  zvláště 
chráněných územích, ochranných pásmech zvláště chráněných 
území, zónách chráněných krajinných oblastí a národních 
parků, klidových územích národních parků, evropsky 
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významných lokalitách, ptačích oblastech, památných stromech 
včetně jejich ochranných pásem a smluvně chráněných územích 
a smluvně chráněných památných stromech včetně ochranných 
pásem Agentuře. Zjistí-li Agentura, že předaná dokumentace 
obsahuje chybné technické údaje, které neumožňují provedení 
evidence v registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 
vyzve příslušný orgán ochrany přírody, aby do 30 dnů zjednal 
nápravu. Do doby zjednání nápravy nelze evidenci provést. 
(11) O údajích ústředního seznamu o vzniku a poloze zvláště 
chráněných území, ochranných pásmech zvláště chráněných 
území, zónách chráněných krajinných oblastí a národních 
parků, klidových území národního parku, evropsky 
významných lokalit, ptačích oblastí, památných stromů včetně 
jejich ochranných pásem a smluvně chráněných území a smluvně 
chráněných památných stromů včetně ochranných pásem se má 
za to, že jsou zapsány v souladu se skutečným právním stavem a 
že jsou úplné.“. 
 
Odůvodnění: 
K odstavci 1, 8 a 9 – vedení památných stromů v RÚIAN: 
Požaduji změnit formulaci týkající se vedení památných stromů a 
jejich ochranných pásem v RÚIAN tak, aby bylo zřejmé, že 
památné stromy budou vedeny v RÚIAN jako účelový územní 
prvek samostatně, ale vždy společně s jeho ochranným pásmem 
(použití slova „včetně“). Na rozdíl od ochranných pásem zvláštně 
chráněných území, která budou v RÚIAN vedena jako samostatný 
účelový územní prvek vedle účelového územního prvku, kterým je 
zvláštně chráněné území, památné stromy musí se svým 
ochranným pásmem tvořit jeden účelový územní prvek, neboť 
„bodová ochrana“ pouze u památného stromu není z logiky pojmu 
územního prvku ani z technických důvodů v RÚIAN možná. S tím, 
že památný strom včetně jeho ochranného pásma bude pouze 
jedním účelovým územním prvkem, počítá i § 72a odst. 8, který 
definuje, které údaje budou o památném stromu a jeho 
ochranném pásmu vedeny. Obdobné platí i u smluvně 
chráněného památného stromu podle § 72a odst. 9.  
K odstavci 1, 3 a 4 – doplnění zón chráněných krajinných oblastí a 

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



Stránka 78 (celkem 183) 

národních parků a klidových území národních parků: 
Podle předloženého návrhu budou zóny chráněných krajinných 
oblastí a národních parků a klidová území národních parků 
uvedeny pouze jako součást lokalizačních údajů krajinných oblastí 
a národních parků. To však není z hlediska vedení tohoto typu 
údajů ani vhodné, ani dostatečně určité. Jelikož v případě zón 
chráněných krajinných oblastí a národních parků a klidových 
území národních parků se z povahy věci jedná vždy o určité 
území, musí být toto území, pokud má být v RÚIAN vedeno, 
samostatným účelovým územním prvkem. Vedení zón chráněných 
krajinných oblastí a národních parků a klidového území národního 
parku jako samostatných účelových územních prvků má mimo jiné 
odůvodnění např. při daňovém řízení, kdy pozemky v I. a II. zóně 
národního parku jsou osvobozeny od daně z nemovitých věcí.   
Pro přehlednost jsou typy územních účelových prvků uvedeny 
v následující tabulce:  
Typ ÚÚP Rozpad 
Zvláště chráněná území Národní park 

Chráněná krajinná oblast 
Národní přírodní 
rezervace 
Národní přírodní 
památka 

Zóny chráněných krajinných 
oblastí a národních parků 

CHKO – I. zóna 
CHKO – II. zóna 
CHKO – III. zóna 
CHKO – IV. zóna 
NP – přírodní zóna 
NP – zóna přírodě blízká 
NP – zóna soustředěné 
péče o přírodu 
NP – zóna kulturní 
krajiny 

Klidová zóna národního 
parku 

Národní park 

Ochranné pásmo Národní park 
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Národní přírodní 
rezervace 
Národní přírodní 
památka 

Evropsky významná lokalita Evropsky významná 
lokalita 

Ptačí oblast Ptačí oblast 
Památný strom včetně 
ochranného pásma 

Památný strom včetně 
ochranného pásma 

Smluvně chráněné území a 
smluvně chráněný památný 
strom včetně jeho 
ochranného pásma 

Smluvně chráněné 
území a smluvně 
chráněný památný strom 
včetně jeho ochranného 
pásma 

 
K odstavci 8 (po výše uvedeném doplnění, původně se jedná o 
odstavec č. 6): 
Předložený návrh počítá s vedením údajů o památných stromech 
a jejich ochranných pásmech pouze v případech, kdy bylo 
ochranné pásmo památného stromu vymezeno orgánem ochrany 
přírody podle § 46 odst. 3 věty první zákona o ochraně přírody a 
krajiny. To by znamenalo, že památné stromy a jejich ochranná 
pásma, která vznikají ze zákona podle § 46 odst. 3 věty druhé 
zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákonná ochranná 
pásma“), nebudou v RÚIAN vedeny. Takovýto částečný způsob 
vedení údajů o památných stromech a jejich ochranných pásmech 
by znamenal zásadní právní nejistotu pro uživatele údajů RÚIAN a 
rovněž významné komplikace při vedení údajů o ochranách 
v katastru nemovitostí, proto jej nelze akceptovat. Jako řešení 
dané situace přichází v úvahu dvě možnosti – buďto nebudou 
údaje o památných stromech a jejich ochranných pásmech 
v RÚIAN vedeny vůbec, což ovšem nepovažuji za žádoucí, nebo 
dojde touto novelou ke změně způsobu, kterým je vymezeno 
zákonné ochranné pásmo tak, aby bylo možné jej efektivně a 
věrohodně evidovat v RÚIAN. Současný způsob vymezení 
zákonného ochranného pásma, které se odvíjí od aktuální 
velikosti kmene stromu, je z evidenčního hlediska nevhodný, 
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neboť takto vymezené ochranné pásmo je proměnlivé. Nabízí se 
tudíž stanovit jednotný rozměr ochranného pásma, který vyjde 
z průměrných hodnot v současnosti známých údajů o velikosti 
těchto pásem. Věta druhá § 46 odst. 3 věty zákona o ochraně 
přírody a krajiny by pak mohla znít například takto: 
„Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve 
tvaru kruhu o poloměru 3 metry (uveden je příklad, konkrétní 
rozměr musí stanovit předkladatel na základě svých znalostí a 
zkušeností) od středu kmene.“ 
Tento fixní způsob stanovení zákonného ochranného pásma 
památného stromu by samozřejmě nebránil tomu, aby v případě, 
že by bylo žádoucí ochranné pásmo větší, menší či jinak 
centrované, bylo jeho vymezení provedeno rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody podle § 46 odst. 3 věty první zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
K odstavcům 2, 5 až 9 – vypuštění části textu o účinnosti či právní 
moci dokumentu, kterým byla příslušná ochrana založena. 
Výslovné uvedené tohoto konkrétního údaje o pokladovém 
právním předpise, rozhodnutí či smlouvě je nadbytečné – je to 
nepochybně jeden ze základních údajů charakterizujících tento 
dokument, a je tak zahrnut již v textu „údaje o právním předpisu, 
kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno“, „údaje o právním 
předpisu, kterým bylo ochranné pásmo zvláště chráněného území 
vyhlášeno“, „údaje o právním předpisu, kterým byla evropsky 
významná lokalita vyhlášena“, „údaje o právním předpisu, kterým 
byla ptačí oblast vyhlášena“, „údaje o rozhodnutí o vyhlášení 
památného stromu“ nebo „údaje o smlouvě, kterou byla ochrana 
území nebo památného stromu zřízena“. Navržené znění je tudíž 
nerovnovážné, když výslovně uvádí pouze jeden z údajů o 
podkladovém dokumentu, zatímco ostatní blíže nespecifikuje. 
Mám za to, že pro účel zákona je vhodnější obecné vymezení, 
které v sobě nepochybně zahrnuje i údaj o účinnosti či právní moci 
příslušného dokumentu. 
Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 39 - § 79 odst. 3 písm. q)  
Požaduji uvést bod v následujícím znění: 
„79. V § 79 odst. 3 se na začátek písmene q) vkládají slova 

AKCEPTOVÁNO 
Vynechán pouze odkaz na příslušné ustanovení zákona o 
ochraně přírody a krajiny, který je zakotven už ve 
stávajícím znění kompetenčního ustanovení. 
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„vydává potvrzení o vzniku předkupního práva státu podle § 61 
odst. 1, podává na jeho základě návrh na zápis předkupního 
práva do katastru nemovitostí a “.“. 
Odůvodnění viz připomínka k čl. I k bodu 20. 
Doporučující připomínka: 
4. K části první, čl. II body 3 a 4  
Upozorňuji, že je potřebné, aby předkladatel vyhodnotil 
v návaznosti na změny požadované v ustanovení § 72a (zejména 
doplnění nových odstavců 3 a 4), zda není potřebné provést 
odpovídající změny i v čl. II. bodu 3 a 4 přechodných ustanovení. 
V této souvislosti je především třeba vyhodnotit, zda jsou 
požadavky na dokumentaci podle čl. II. bodu 3 dostatečné pro to, 
aby na jejím základě mohly být do ústředního seznamu zaneseny 
potřebné údaje tak, aby odtud mohly být převzaty do RÚIAN. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. II bod 5  
Požaduji uvést bod 5 přechodných ustanovení v následujícím 
znění: 
5. Agentura zapíše údaje o zvláště chráněných územích, 
ochranných pásmech zvláště chráněných území, zónách 
chráněných krajinných oblastí a národních parků, klidových 
územích národních parků, evropsky významných lokalitách, 
ptačích oblastech, památných stromech včetně jejich ochranných 
pásem, smluvně chráněných územích a smluvně chráněných 
památných stromech včetně jejich ochranných pásem podle § 39 
do informačního systému územní identifikace nejpozději do 30 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 36 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí Český úřad 
zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Agenturou provedení 
kontrol a odstranění nesouladů mezi údaji o zvláště chráněných 
územích, ochranných pásmech zvláště chráněných území, zónách 
chráněných krajinných oblastí a národních parků, klidových území 
národních parků, evropsky významných lokalitách, ptačích 
oblastech, památných stromech včetně jejich ochranných pásem, 
smluvně chráněných územích a smluvně chráněných památných 
stromech včetně jejich ochranných pásem podle § 39 zapsanými 
do informačního systému územní identifikace a údaji vedenými v 

AKCEPTOVÁNO 
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katastru nemovitostí. Pokud z provedených kontrol vyplyne, že 
v katastru nemovitostí jsou zapsány údaje o již zaniklých zvláště 
chráněných územích, ochranných pásmech zvláště chráněných 
území, zónách chráněných krajinných oblastí a národních parků, 
klidových území národních parků, evropsky významných 
lokalitách, ptačích oblastech, památných stromech včetně jejich 
ochranných pásem, smluvně chráněných územích a smluvně 
chráněných památných stromech včetně jejich ochranných pásem 
podle § 39, oznámí Agentura příslušnému katastrálnímu úřadu 
jejich zánik do 37 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Po provedení kontrol a odstranění nesouladů, nejpozději do 38 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Český úřad 
zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí 
den, kdy dojde k zápisu údajů o poloze zvláště chráněných 
územích, ochranných pásmech zvláště chráněných území, zónách 
chráněných krajinných oblastí a národních parků, klidových 
územích národních parků, evropsky významných lokalitách, 
ptačích oblastech, památných stromech včetně jejich ochranných 
pásem, smluvně chráněných územích a smluvně chráněných 
památných stromech včetně jejich ochranných pásem podle § 39 
do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.“.  
 
Odůvodnění: 
Text přechodných ustanovení je třeba uvést do souladu s textem 
ustanovení § 72a odst. 1 ve znění výše požadovaných úprav. Dále 
je třeba stanovit, jakým postupem budou z katastru nemovitostí 
vymazány údaje o chráněných územích, evropsky významných 
lokalitách, ptačích oblastech a dalších ochranách, které zanikly ze 
zákona podle čl. II., bodu 4.  
Nad rámec novely: 
6. K části první, k § 90 odst. 15 
Navrhuji doplnit na konec textu „a to včetně dálkového přístupu 
k údajům katastru nemovitostí“.  
Odůvodnění: 
Současné znění § 90 odst. 15 (původně 14) zákona o ochraně 
přírody a krajiny neumožňuje, aby ty z orgánů ochrany přírody, 
které nejsou organizačními složkami státu, získávaly údaje 

AKCEPTOVÁNO  
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katastru nemovitostí bezplatně i formou dálkového přístupu. Nárok 
na bezplatné získání těchto údajů sice mají, s ohledem na 
ustanovení § 55 odst. 5 katastrálního zákona však pouze v jiných 
formách, než je forma dálkového přístupu. Doporučuji tuto 
nerovnost mezi jednotlivými typy orgánů ochrany přírody 
vycházející z jejich odlišné organizační formy odstranit. 
 
K důvodové zprávě  
7. K části první, k bod 21 - § 72a a § 72b 
Navrhuji do odůvodnění na konec druhého odstavce doplnit 
následující text: 
„Vedením nových účelových územních prvků tak dojde mimo jiné 
ke snížení administrativní zátěže na straně katastrálních úřadů i 
orgánů ochrany přírody, neboť odpadne dosavadní povinnost 
předávat podklady pro zápis ochran do katastru nemovitostí. Tyto 
údaje budou přebírány do informačního systému katastru 
nemovitostí automaticky z RÚIAN, kam budou zapisovány 
Agenturou, která bude editorem těchto účelových územních 
prvků.“.  

AKCEPTOVÁNO 
  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Doporučující připomínka: 
1. K názvu zákona 
Název zákona opět nesplňuje požadavek Legislativních pravidel 
vlády, aby stručně a výstižně vyjádřil hlavní obsah právního 
předpisu. Možný návrh názvu zákona „Návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v oblasti ochrany životního prostředí v 
souvislosti s implementací předpisů Evropské unie“. 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh zákona zkrácen. 
 

Doporučující připomínka: 
2. K členění zákona 
V zákoně o ochraně přírody a krajiny jsou čísla hlav vyjádřena 
slovem, proto i u nově vkládaných hlav by se mělo použít toto 
číselné označení hlav. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 2 - § 3 odst. 1 písm. b) 
Nahrazované slovo „písmeno f“ je uvedeno v polovičních kulatých 
závorkách, přestože závorky mimo legislativních zkratek nemají 
být v právním předpise použity. Proto se doporučuje odkaz na 
nahrazované písmeno provést nahrazením slov „Zvláště chráněná 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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část přírody je z této definice vyňata (písmeno f)“ slovy „Nejsou 
jimi zvláště chráněné části přírody definované v písmenu h),“. 
Doporučující připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 8  
Protože je pod nahrazením slov skryto i doplnění věty, bylo by 
vhodnější nahradit celý odstavec 6. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
5. K části první, čl. I body 14 a 15 
Pro přehlednost se doporučuje uvedení čísel vět, ve kterých se 
změny provádí. 

NEAKCEPTOVÁNO 
S ohledem na rozšíření počtu vět v důsledku navrhované 
změny § 8 odst. 2 ZOPK se stávající formulace jeví jako 
jednoznačnější.  
Viz připomínka MHMP 

Doporučující připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 30 
Na konec textu odstavce nelze doplnit větu, protože by se tato 
věta doplnila před tečku poslední věty v odstavci, což je 
neproveditelné, a proto se na konec textu doplňují pouze slova. 
Věta bude doplněna na konci odstavce, obdobně jako je doplněna 
v novelizačním bodě 29. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 42a  
Po zrušení odstavce 3 a přeznačení stávajících odstavců 4 a 5 v § 
42 na odstavce 3 a 4 již tento paragraf nemá pátý odstavec, na 
který je v § 79 odst. 5 písm. i) odkaz. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
8. K části druhé, čl. III, k úvodní větě  
Pod číslem 30/1998 Sb. nebyl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, 
ale zákonného opatření Senátu. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
9. K části druhé, čl. III bod 5  
V novém vkládaném odstavci 9 je odkaz na certifikovaná 
odchytová zařízení podle odstavce 5, i když tato zařízení upravuje 
odstavec 6. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
10. K části třetí, čl. IV, k úvodní větě  
Pod číslem 344/2013 Sb. nebyl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, 
ale Nález Ústavního soudu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Opraveno na zákonné opatření. 
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Doporučující připomínka: 
11. K části čtvrté, čl. V, k úvodní větě 
Výčet novel vodního zákona doplnit o zákon č. 113/2018 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
12. K části páté, čl. VI, k úvodní větě  
Pod číslem 344/2013 Sb. nebyl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, 
ale Nález Ústavního soudu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Opraveno na zákonné opatření. 

Doporučující připomínka: 
13. K části páté, čl. VI bod 5  
Slova nadpisu paragrafu je nutno uvést tučně. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Opraveno na zákonné opatření. 

Doporučující připomínka: 
14. K části páté, čl. VI bod 10  
Slova nadpisu paragrafu je nutno uvést tučně. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Opraveno na zákonné opatření. 

Doporučující připomínka: 
15. K části páté, čl. VI bod 25 
Na konci písmene a) bude nutné zrušit slovo „nebo“, které bude 
nutno doplnit na konec textu písmene b). 

AKCEPTOVÁNO  
 

Doporučující připomínka: 
16. K části páté, čl. VI bod 27 
Slova nadpisu paragrafu je nutno uvést tučně. 

AKCEPTOVÁNO  
 

Doporučující připomínka: 
17. K části páté, čl. VI bod 28  
Na konci písmene d) bude nutné zrušit slovo „nebo“, které bude 
nutno doplnit na konec textu písmene e). 

AKCEPTOVÁNO  
 

Hlavní město 
Praha 

Zásadní připomínka: 
1. K části šesté, čl. VII bod 14 - § 34a 
U nově navrženého ustanovení § 34a zákona o rybářství, není 
jasné, o který orgán by se v jednotlivých konkrétních případech 
jednalo, neboť v zákoně o rybářství není upravena tzv. zbytková 
působnost. Důvodová zpráva tuto novou kompetenci nijak 
nevysvětluje.  
Konkrétní případy, kdy je orgán státní správy rybářství dotčeným 
orgánem, jsou v předloženém návrhu uvedeny v bodech 11 a 12. 
Jedná se o § 20 - dotčeným orgánem je obecní úřad obce s 
rozšířenou působností a § 21 - dotčeným orgánem je krajský úřad 
(kraj v přenesené působnosti). S návrhem v těchto bodech 
souhlasíme, neboť se jedná o zajištění funkčnosti nového systému 

VYSVĚTLENO 
Bod vypuštěn, upravena jednotlivá kompetenční 
ustanovení. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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v rámci přijetí nové právní úpravy. 
Požadujeme alespoň dovysvětlit, co nově navržené ustanovení § 
34a konkrétně znamená a v jakých situacích má být uplatněno. 
Doporučující připomínka: 
2. K názvu 
Podle našeho názoru není název předloženého právního předpisu 
v souladu s čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády (dále jen 
„Legislativní pravidla). Název má být stručný a má výstižně vyjádřit 
hlavní obsah právního předpisu. V názvu není třeba citovat 
předpisy Evropské unie.  

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 2 - § 3 odst. 1 písm. b) 
V § 3 odst. 1 doporučujeme na konci textu písmene b) slova 
„(písmeno f)“ zrušit a ve větě poslední za slovo „přírody“ vložit 
slova „vymezená v písmeni h)“. 

AKCEPTOVÁNO  

Doporučující připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 8 - § 5 odst. 6 
Vzhledem k rozsahu navrhované změny doporučujeme pro 
přehlednost nahradit znění celého odstavce 6. Tedy „V § 5 
odstavec 6 zní: „……“.“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 14 - § 8 odst. 2 
Text odstavce 2 je tvořen 3 dlouhými větami, je proto vhodné pro 
přehlednost uvést, v které větě dochází ke změně.  
Dáváme do úvahy rozdělit, s ohledem na přehlednost, odstavec 2 
na dva odstavce. 

NEAKCEPTOVÁNO 
S ohledem na rozšíření počtu vět v důsledku navrhované 
změny § 8 odst. 2 ZOPK se stávající formulace jeví jako 
jednoznačnější. 
Viz připomínka NBÚ. 

Doporučující připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 15 - § 13 odst. 1  
Obdobná připomínka jako k bodu 14. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedinou prováděnou změnou v předmětném ustanovení je 
nahrazení právní formy příslušného správního aktu, 
přičemž prováděná změna je určena zcela jednoznačně. 
Viz také připomínka NBÚ. 

Doporučující připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 16 – poznámka pod čarou č. 63 
Ustanovení § 28a zákona č. 114/1995 Sb., nebylo novelizováno; 
slova „ve znění pozdějších předpisů“ je proto třeba vypustit (čl. 65 
odst. 1 Legislativních pravidel). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka směřuje k § 28a lesního zákona, ne zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 
Ustanovení § 28a do lesního zákona zavádíme 
prováděnou novelou (část třetí návrhu, čl. IV bod 2), tj. 
dosud se v lesním zákoně nevyskytuje. Tj. buď bude odkaz 
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v poznámce pod čarou formulován, jak je navrženo, tj. 
půjde o § 28a lesního zákona ve znění pozdějších 
předpisů, nebo půjde přímo § 28a lesního zákona ve znění 
navrhované novely, jejíž číslo ale neznáme ani do konce 
jejího projednávání znát nebudeme. 

Doporučující připomínka: 
8. K části druhé, čl. III bod 3 -  § 14 odst. 4 
Text „písm. f), k), j) a l)“  je třeba nahradit textem podle pořadí 
písmen v abecedě „písm. f), j), k), a l)“, resp. v souladu s pořadím 
písmen v odstavci 1 § 14. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
9. K části třetí, čl. IV – úvodní věta 
V úvodní větě je třeba slova „zákona č. 344/2013 Sb.“ nahradit 
slovy „zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“. Dále je třeba 
ve výčtu novel zákona doplnit zákon č. 90/2019 Sb. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
10. K části třetí, čl. IV body 2 a 5 – poznámky pod čarou č. 38 

a č. 41 
Slova „ve znění pozdějších předpisů“ je třeba vypustit. Ustanovení 
§ 13h a 13g nebyla novelizována (čl. 65 odst. 1 Legislativních 
pravidel). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stejný princip jako u připomínky č. 7. 

Doporučující připomínka: 
11. K části čtvrté, čl. V – úvodní věta 
Ve výčtu novel zákona doplnit zákon č. 113/2018 Sb. Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
12. K části páté, čl. VI – úvodní věta 
V úvodní větě je třeba slova „zákona č. 344/2013 Sb.“ nahradit 
slovy „zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
13. K části páté, čl. VI bod 4 - § 4 odst. 2 
Pro přehlednost doporučujeme nahradit znění celého odstavce: „V 
§ 4 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 37 a 38 zní: „….“.“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nahrazovat znění odstavce v celém rozsahu není 
z hlediska předkladatele žádoucí. 

Doporučující připomínka: 
14. K části páté, čl. VI bod 11 - § 41 odst. 1 
Pro přehlednost je vhodné číslovat věty, v nichž dochází ke 
změně. 

AKCEPTOVÁNO 
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Doporučující připomínka: 
15. K části páté, čl. VI bod 14 - § 42 odst. 1 
Doporučujeme nahradit znění celého odstavce - „V § 42 odstavec 
1 včetně poznámky pod čarou č. 42 zní „….“.“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nahrazovat znění odstavce v celém rozsahu není 
z hlediska předkladatele žádoucí. 

Doporučující připomínka: 
16. K části páté, čl. VI bod 16 - § 44 odst. 2 
Pro přehlednost je vhodné uvést číslo věty, která je měněna, tj. „ V 
§ 44 odst. 2 se ve větě třetí slova „……“ nahrazují slovy „…..“.“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nahrazovaný text v kontextu rozsahu novelizovaného 
ustanovení určen zcela jednoznačně. 

Doporučující připomínka: 
17. K části páté, čl. VI bod 21 – poznámka pod čarou č. 44 
Ustanovení § 13h zákona č. 114/1995 Sb., nebylo novelizováno; 
slova „ve znění pozdějších předpisů“ je proto třeba vypustit (čl. 65 
odst. 1 Legislativních pravidel). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stejný princip jako u připomínek č. 7 a 10. 

Doporučující připomínka: 
18. K části šesté, čl. VII bod 9 - § 13 odst. 5 
Pro přehlednost doporučujeme nahradit celý odstavec 5. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující připomínka: 
19. K části šesté, čl. VII bod 12 – poznámky pod čarou č. 41 a 

43 
Ustanovení § 13j a 13c zákona č. 114/1995 Sb., nebyla 
novelizována; slova „ve znění pozdějších předpisů“ je proto třeba 
vypustit (čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stejný princip jako u připomínek č. 7, 10 a 17. 

Kraj Jihočeský Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I body 8 a 9 
§ 5 odst. 6 věta první vypustit: “ …anebo jiného druhu rostliny 
nebo živočicha vyžadujícího regulaci,…“ 
 
Jiný druh vyžadující regulaci – v tomto případě jde novela zcela 
mimo rámec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 ze dne 22. října 2014. Zatímco vpředu zmiňované 
nařízení definuje pojem nepůvodního druhu (čl. 3 odst. 1), definice 
pojmu jiný druh vyžadující regulaci není v citovaném nařízení 
obsažena, přičemž ji neobsahuje ani stávající znění, či 
navrhovaná novela zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (dále jen „ZOPK“). Z důvodu jednotnosti výkladu a předejití 
případné libovůle při rozhodování orgánů ochrany přírody navrhuji 
tento vágní termín z novely vypustit, či naopak striktně definovat 

AKCEPTOVÁNO 
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jeho obsah v rámci § 3 ZOPK. 
 
V kompetenčních ustanoveních § 70 an., není založena 
kompetence orgánu ochrany přírody k prevenci či regulaci jiných 
druhů rostlin nebo živočichů vyžadujících regulaci. 
V poslední větě § 5 odst. 6 pak navrhuji za účelem zpřesnění 
výkladu doplnit za slova cizích a místně se nevyskytujících druhů 
slova „v akvakultuře“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

§ 5 odst. 7 věta první vypustit: “ …anebo jiného druhu rostliny 
nebo živočicha vyžadujícího regulaci,…“ 
Z obdobných důvodů jako v případě § 5 odst. 6 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 9  
§ 5 odst. 8 – zrušit 
 
Není blíže vysvětlen pojem „běžné péče“. Nepochybně není 
předmětem běžné péče vlastníka o svůj majetek podílení se na 
regulaci nepůvodního druhu či křížence (nesmyslnost zařazení 
jiného druhu vyžadujícího regulaci viz připomínka 1). Jinými slovy 
pokud bude vlastník regulovat nepůvodní druh v režimu tzv. běžné 
péče, pak tak bude činit o své vůli a není třeba mu to nařizovat. 
V opačném případě půjde o nemístnou ingerenci státu do 
vlastnických práv majitele pozemku (popřípadě do práv nájemce 
nebo jiného uživatele), a to bez práva na náhradu (čili v rozporu s 
ústavou). Zároveň je třeba podotknout, že i vlastní realizací 
opatření prostřednictvím orgánu ochrany přírody bude 
nevyhnutelně docházet k rušení soukromých práv vlastníků nebo 
uživatelů pozemků. Konstruktivnějším řešením by bylo zapojení 
vlastníka do regulace nepůvodního druhu formou veřejnoprávní 
smluv. 
 
V navrhovaném znění ustanovení § 5 odst. 8 se dále mimo jiné 
uvádí: „Nekoná-li vlastník nebo uživatel pozemku v přiměřené 
době, není-li schopen provedení opatření zajistit nebo nelze-li to 
na něm spravedlivě požadovat, zajistí provedení těchto opatření 
orgán ochrany přírody;“ 
 

VYSVĚTLENO 
Pojem „běžné péče“ upřesněn vazbou na druh pozemku a 
požadavky souvisejících právních předpisů. 
K vyloučení neurčitého pojmu „neurčitá doba“ upravena 
koncepce ukládání opatření k regulaci tak, že součástí 
oprávnění orgánu ochrany přírody je také stanovení 
podmínek provedení opatření, v rámci kterých bude orgán 
ochrany přírody moct stanovit konkrétní lhůtu pro 
provedení opatření se zohledněním okolností a specifik 
opatření, regulovaného druhu, místních podmínek apod. 
Úplné vyloučení neurčitých pojmů v konstrukci tohoto 
oprávnění není s ohledem na šíři a různorodost řešených 
problémů možné. Cílem je umožnit flexibilitu při 
posuzování konkrétních případů, nicméně posuzování 
schopnosti provedení opatření či spravedlivého požadavku 
na jejich provedení by mělo být doplněním možnosti 
stanovení podmínek provedení opatření k regulaci 
usnadněno. 
 
 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
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S ohledem na výše uvedenou citaci vyvstává otázka, jak by 
postupovaly orgány ochrany přírody při aplikaci citovaného 
ustanovení vůči uživateli honitby, který by nezajistil nebo odmítl 
ulovit daný druh živočicha v honitbě. Porušily by orgány ochrany 
přírody zákon o myslivosti tím, že by vydaly samy povolenku 
k lovu osobě, která nemá vazbu na uživatele honitby? Současně 
není krajskému úřadu známo, zda jsou orgány ochrany přírody 
kompetentní k narušení pachtovní smlouvy mezi držitelem a 
uživatelem honitby. 
Toto ustanovení zakládá České republice potenciálně hrozbu 
prohraných soudních sporů v této věci, protože využívá 
prostředek, který není přiměřený řešené situaci, tj. narušuje 
proporcionalitu mezi veřejným zájmem na ochraně přírody a 
krajiny, veřejným zájmem na výkonu práva myslivosti a současně 
vlastnickým právem. 
Zásadní připomínka: 
3. K § 73 odst. 2 – povolování výzkumu 
V kompetenčních ustanoveních (§ 75 a následující) chybí 
zpřesnění orgánů oprávněných povolení k výzkumu vydat. Rovněž 
nejsou nikde upraveny tzv. kvalifikační předpoklady. 

VYSVĚTLENO 
Nejde o samostatnou kompetenci, ale limit pro vydávání 
jednotlivých správních aktů pro účely provádění výzkumu. 
 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 55 - § 90 odst. 5  
Nesouhlas s vypuštěním obcí z režimu zveřejňování opatření 
obecné povahy vydávaného prostřednictvím MŽP. Tímto krokem 
by došlo k nemístnému porušení práva na přístup k informacím u 
velkého množství obyvatel ČR (článek 17 Listina základních práv   
svobod).  
Ne každý bydlí v Praze či v krajském městě a ne každý má přístup 
k internetu. Případná domnělá úspora veřejných prostředků 
(vzhledem k existenci veřejné datové sítě) pak nemůže být 
dostatečným důvodem k „osekávání“ tohoto základního práva. 

VYSVĚTLENO 
Vydaní opatření obecné povahy, resp. jeho zveřejňování 
(vč. návrhu opatření) je v případě území, které přesahuje 
území jednoho kraje, značně administrativně náročné a 
zatěžující i pro samotné obce. Návrh se týká právě jen 
výjimečných případů, kdy by MŽP přijalo působnost k 
vydání opatření přesahující působnost kraje, např. v 
případě povolení odchylného postupu dle § 5b odst. 4 či 
výjimek dle § 56 odst. 4. Zveřejněním na úřední desce 
MŽP a úředních deskách krajů, bude informovanost 
občanů zajištěna dostatečně a zároveň to přispěje 
k aplikovatelnosti takového postupu.    
 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka: VYSVĚTLENO 
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5. K části první, čl. I bod 56 - § 90 odst. 20  
Generální výjimka ze ZOPK pro orgány ochrany přírody a pro FO 
a PO v režimu opatření ke zlepšování přírodního prostředí § 68 
odst. 3 ZOPK.  
 
V navrhovaném znění § 90 odst. 20 ZOPK se mimo jiné uvádí: 
„Tyto činnosti mohou provádět jen tehdy, pokud neexistuje jiné 
uspokojivé řešení, prováděné činnosti neovlivní dosažení či 
udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a jsou v 
souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území.“ Obecným, 
respektive esenciálním předpokladem uplatnění daného 
ustanovení je pak konání činností tzv. v zájmu ochrany přírody. V 
minulosti ovšem docházelo k situacím, kdy postup OOP nebyl 
vždy v souladu s výše uvedenými požadavky (viz celá řada 
rozsudků ve sporech mezi neziskovými organizacemi a orgány 
ochrany přírody). Vyvstává tedy otázka, kdo bude nově zaváděné 
ustanovení oprávněn kontrolovat (ČIŽP?, MŽP?). Jak se bude 
pohlížet na jeho porušení? Kdo bude oprávněn udělit sankci? 
Bude se hodnotit jako realizace činností bez příslušných výjimek? 

Oprávnění k dozoru nad výkonem navrhovaného 
oprávnění vyplývá z hierarchického uspořádání státní 
správy a je součástí dozoru nadřízených orgánů v rámci 
struktury orgánů státní správy. 
 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka: 
6. Obecná připomínka 
Zajištění finančních prostředků 
 
Obecně připomínka týkající se financování provádění opatření k 
odstranění a izolaci invazního nepůvodního druhu a opatření k 
regulaci takového druhu, popř. zajištění finančních prostředků pro 
uzavírání dohod s vlastníky (viz ust. § 68). Požadujeme 
vysvětlení, z jakých prostředků budou tyto náklady hrazeny. Podle 
zprávy RIA k předloženému návrhu by mělo zřejmě financování 
probíhat v rámci některých dotačních programů. Prostředky pro 
tyto činnosti by orgánům ochrany přírody měly být poskytnuty (a 
garantovány přímo, v rámci státního rozpočtu. Tyto výdaje by 
neměly zatěžovat rozpočty jednotlivých obcí či krajů. 

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
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programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
 

Zásadní připomínka: 
7. K části šesté, čl. VII bod 11 - § 20 odst. 4 
Navrhované ustanovení § 20 zákona o rybářství se doplňuje o 
odst. 4, který zní „(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je 
dotčeným orgánem v řízení o povolení k rozšiřování nepůvodního 

AKCEPTOVÁNO 
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druhu rostliny nebo živočicha do krajiny, v řízení o povolení 
rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů a v řízení o 
stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu rostliny nebo 
živočicha anebo křížence druhů rostlin či živočichů, pokud 
orgánem ochrany přírody příslušným k jejich stanovení podle 
jiného právního předpisu je obecní úřad obce s rozšířenou 
působností.“  
 
Dle našeho názoru by dotčeným orgánem v řízení o povolení k 
rozšiřování nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha do krajiny, 
v řízení o povolení rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů a 
v řízení o stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu 
rostliny nebo živočicha anebo křížence druhů rostlin či živočichů 
měl být ten orgán státní správy rybářství, který je prvoinstančním 
orgánem pro vyhlašování a rušení rybářského revíru, povolování 
výkonu rybářského práva, stanovování hospodaření v rybářských 
revírech a který vykonává dozor nad dodržováním ustanovení 
zákona o rybářství. Tyto kompetence nevykonávají obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností. Dalším důvodem je i to, že některé 
rybářské revíry přesahují obvod působnosti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností a v tom případě by se mohlo stát, že zde 
bude dotčeným orgánem více obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností. 
Doporučující připomínka: 
8. K části šesté, čl. VII. bod 4 - § 11 odst. 2 
Navrhované ustanovení § 11 odst. 2 zákona o rybářství se 
doplňuje věta „Výjimku může příslušný rybářský orgán povolit také 
v případě, kdy je na základě jiného správního předpisu nezbytné 
zajistit provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci 
invazního nepůvodního druhu na seznamu.“  
 
V ustanovení § 11 odst. 2 zákona o rybářství je uvedeno 
„Příslušný rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě 
zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb 
povolit výjimku z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé 
druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných 
stanovených způsobů lovu.“ Problémem tohoto ustanovení je to, 

AKCEPTOVÁNO 
Bod vypuštěn. 
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že žádné pojmy jako jsou obecně stanovené lovné míry, obecně 
stanovené doby hájení a obecně stanovené způsoby lovu zákon o 
rybářství a jeho prováděcí předpisy dále neuvádějí. V zákoně o 
rybářství se používají pojmy nejmenší lovné míry ryb, denní doby 
lovu ryb a povolené způsoby lovu, které jsou uvedeny v 
ustanovení § 13 zákona o rybářství, kdy toto ustanovení zákona 
o rybářství stanoví, kdy lze z nich udělit výjimku a prováděcí 
právní předpis na základě tohoto ustanovení stanovuje nejmenší 
lovné míry u jednotlivých druhů ryb, denní doby lovu ryb v 
kalendářním roce, povolené způsoby lovu a zároveň stanoví 
konkrétní podmínky pro udělení výjimek z těchto ustanovení. Je 
otázkou, zda rozšiřovat ustanovení zákona, které lze jen těžko v 
praxi aplikovat. 
Doporučující připomínka: 
9. K části šesté, čl. VII - § 12 odst. 6 
Přidat do § 12 odst. 6 zákona o rybářství u slova „nepůvodních 
druhů“ odkaz na Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1143/2014. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující připomínka: 
10. K části šesté, čl. VII bod 9 - § 13 odst. 5 
V ustanovení § 13 zákona o rybářství se rozšiřují možnosti udělení 
výjimek ze zákazů lovu uvedených v ustanovení § 13 odst. 2 a 3 
zákona o rybářství. Dle našeho názoru by bylo účelnější stanovit, 
ve kterých případech určité zákazy neplatí, s tím, že v těchto 
případech by měl uživatel rybářského revíru povinnost písemně 
ohlásit takovýto způsob lovu např. 10 dnů před samotným lovem 
tak, aby měl příslušný rybářský orgán možnost provést kontrolu. 
Bližší podmínky takového ohlášení by stanovil prováděcí právní 
předpis. 

VYSVĚTLENO 
Připomínka nad rámec předmětu novely. 
 
 

Doporučující připomínka: 
11. K části šesté, čl. VII bod 12 - § 21 odst. 2 písm. h) 
Doplnit ustanovení § 21 odst. 2) zákona o rybářství o písmeno h) 
které zní „vydává závazná stanoviska v řízeních podle jiných 
právních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné 
tímto zákonem.“ Totéž doplnit i v § 22 odst. 3 zákona o rybářství 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Kompetenční ustanovení upravena ve vazbě na 
připomínky MZE. 
 

Doporučující připomínka: 
12. K části šesté, čl. VII bod 14 - § 34a 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bod vypuštěn, upravena jednotlivá kompetenční 
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Vzhledem k novému ustanovení § 34a zákona o rybářství je nutno 
upřesnit, kdy a který příslušný správní orgán státní správy 
rybářství je dotčeným orgánem. 

ustanovení. 

Kraj 
Jihomoravský 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 9 - § 5 odst. 8 a § 77 odst. 1 
Požadujeme navrhovanou úpravu doplnit následovně:  
V § 77 odst. 1 písm. g) zní: „v případech stanovených v § 5 odst. 8 
zajišťuje provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo 
křížence podle § 5 odst. 7.“ 
Dosavadní písmena f) až q) se označují jako písmena h) až s). 
 
Odůvodnění:  
K navrhované nové právní úpravě je zapotřebí doplnit kompetenci 
příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je OÚ ORP. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 13 - § 7 odst. 2 
Požadujeme navrhovanou úpravu doplnit následovně: 
V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec, který zní: „(2) 
Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na nepůvodní druhy a na 
invazní nepůvodní druhy dřevin při kácení a dalších zásazích 
nezbytných k předcházení nebo omezení jejich šíření podle § 5 
odst. 7 a podle § 13d až 13j.“. 
 
Odůvodnění:  
Je účelné, aby se výjimka z režimu obecné ochrany dřevin týkala i 
opatření k regulaci nepůvodních druhů uložených orgánem 
ochrany přírody na úrovni OÚ ORP. Na rozdíl od postupů 
týkajících se invazních nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii, mezi které nejsou zahrnuty žádné dřeviny, se 
zde uplatní. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I body 15, 24 a 25 - § 13 odst. 1, § 77 odst. 

1 písm. l) a § 77a odst. 4 písm. c) 
Požadujeme změnit navrhovanou úpravu následovně: 
V § 77 odst. 1 písm. l) zní: „Vydávají opatření obecné povahy, 
kterým se vyhlašuje přechodně chráněná plocha z důvodů 
ochrany zájmů chráněných v části druhé tohoto zákona a dále z 

AKCEPTOVÁNO 
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jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či 
informačních.“ 
V § 77a odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které 
zní: „Vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje 
přechodně chráněná plocha z důvodů ochrany zájmů chráněných 
v části páté tohoto zákona“ 
V souvislosti s uvedeným se změní označení dosavadních písmen 
v § 77 a v § 77a ZOPK. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna přechodu kompetence k vyhlašování 
přechodně chráněných ploch v plném rozsahu z OÚ ORP na 
krajské úřady neodpovídá systematice zákona, tj. rozlišování 
obecné a zvláštní ochrany v rovině kompetenční. Proto 
navrhujeme rozčlenění kompetence ke zřizování přechodně 
chráněných ploch podle toho, zda má být zřizována za účelem 
ochrany obecně či zvláště chráněných hodnot. Tento postup 
nepovede k neúměrnému zatížení krajských úřadů, a přitom jim 
umožní využívat nástroj obecné územní ochrany pro zajištění 
např. zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. Obdobně je 
možnost využití nástrojů obecné ochrany pro zvláštní ochranu v 
ZOPK obsažena ve vtahu k § 5 odst. 1 a odst. 3 ZOPK. A 
samotná novela obdobné postup navrhuje v rámci úpravy 
nepůvodních druhů a kříženců v § 5 odst. 5 ZOPK v rámci 
vydávání povolení k šíření kříženců zvláště chráněných druhů. 
Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13a až 13c, § 77a odst. 

5, § 78 
Požadujeme vypustit nově navrženou kompetenci v § 77a odst. 5 
písm. f), dle které krajské úřady mají rozhodovat o povolení k 
přesunu (vysazení či přemístění) cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu rozhodovat o provedení pokusného 
vypuštění a umístění do karantény, schvalovat pohotovostní plán 
a rozhodovat o uložení vhodných opatření a o zrušení vydaného 
povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu. 
Požadujeme předmětné kompetence včlenit do § 78 jako nový 
odstavce 10 v tomto znění:  

AKCEPTOVÁNO 
Kompetence přesunuta na AOPKČR.  
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„Agentura na celém území České republiky a správy národních 
parků v obvodu své územní působnosti rozhodují o povolení k 
přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu podle článku 
13 nebo 19 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, rozhodují o 
provedení pokusného vypuštění podle § 13a odst. 4 a umístění do 
karantény podle § 13a odst. 5, schvalují pohotovostní plán podle 
§ 13a odst. 6 a rozhodují o uložení vhodných opatření podle § 13c 
odst. 1 a o zrušení vydaného povolení k přesunu cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu podle § 13c odst. 2,“ 
 
Odůvodnění: 
Postupy dle nařízení EU č. 708/2007 doposud zajišťovalo MŽP. 
Podle dostupných údajů nebylo od roku 2008 vydáno žádné 
povolení k přesunu cizího či místně se nevyskytujícího druhu za 
účelem využití v akvakultuře. Lze předpokládat, že po 
implementaci nařízení v ZOPK se situace změní a že chovatelé 
budou pro potřeby zavádění chovu či pěstování vodních 
organismů mimo jejich areál rozšíření v rybníkářství, či jiných 
typech produkce žádat o povolení. Zřejmě se bude jednat 
o jednotky případů, ale současně o velmi složitou (řízení 
o povolení s ingerencí společné meziresortní komise a orgánů na 
úseku rostlinolékařské péče či veterinární správy, rozhodování o 
pokusném či karanténním vypuštění, zajištění posouzení rizik a 
schválení pohotovostního plánu atd.) a odborně (znalost druhů 
vodních organismů, které se u nás nevyskytují a nejsou o nich 
dostupné biologické údaje) náročnou agendu.  
Jako vhodné se proto jeví stěžejní kompetence svěřit Agentuře 
ochrany přírody a krajiny ČR jako správnímu orgánu ochrany 
přírody s celorepublikovou působností. AOPK ČR je k dané 
činnosti nepochybně odborně erudovaná a již nyní vykonává 
agendu náhrady újmy za ztížené hospodaření mimo správní 
obvod svěřených zvláště chráněných území. Rovněž za situace, 
kdy dle důvodové zprávy má být navýšení administrativní zátěže 
pokryto ze stávajících prostředků, se AOPK ČR napojená 
prostřednictvím MŽP na státní rozpočet jeví jako vhodnější. 
Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13j, § 78 

VYSVĚTLENO 
Oproti předchozí připomínce, u které lze akceptovat, že u 
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Změna v určení příslušného orgánu 
Požadujeme vypustit nově navržené kompetence v § 77a odst. 5 
písm. g) a h), které ukládají krajským úřadům závazně stanovit 
bližší podmínky uplatňování zásad regulace značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a povinnost 
zajišťovat tato opatření v případě, kdy je neprovede vlastník či 
uživatel pozemku. 
Požadujeme předmětné kompetence včlenit do § 78 jako nové 
odstavce 11 a 12 v tomto znění:  
„(12) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti vydávají 
opatření obecné povahy, kterým stanoví bližší podmínky 
uplatňování zásad regulace podle § 13h odst. 2, 
(13) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti v případech 
stanovených v § 13j odst. 6 zajišťují provedení opatření k 
odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 
a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014,“. 
 
Odůvodnění: 
Podle návrhu novely má být z povinností vyplývajících z nařízení 
EU č. 1143/2014 svěřena agenda regulace značně rozšířených 
invazních nepůvodních druhů s významnými dopady na EU, a to 
jednak stanovením konkrétních postupů v opatření obecné povahy 
upravujícím bližší podmínky uplatňovaná Zásad regulace MŽP a 
dále faktickou realizací opatření za účelem regulace (tj. zajištění 
úplné eradikace, částečné kontroly či izolace) v případě, kdy je 
nevykoná vlastník či uživatel pozemku. V současné době tzv. 
evropský seznam (nařízení EU č. 2016/2014 ve znění nařízení 
č. 2017/1263) IND obsahuje 15 druhů živočichů či rostlin, které se 
vyskytují na území ČR. U rostlinných druhů jako je netykavka 
žláznatá, bolševník velkolepý, klejicha hedvábná, tokozelka a 
vodní mor americký lze na základě zkušenosti odhadovat o jak 

rozhodování o povolení podle nařízení Rady (ES) č. 
708/2007 bude vhodné svěřit kompetenci jednomu 
subjektu, který v rámce řízení snáze zajistí komunikaci se 
Společnou meziresortní komisí, je v případě regulace 
značně rozšířených invazních nepůvodních druhů klíčová 
především znalost místních poměrů a návaznost na další 
agendy, jako je zajištění péče o ZCHÚ apod. K dispozici 
přitom budou jako podklad zásady regulace, které umožní 
koncepčně a metodicky přístup sjednocovat. V tomto 
případě je tedy na místě zasadit kompetenčně tento postup 
do stávajícího systému tak, aby byl zajišťován rovnoměrně 
na celém území místně příslušnými orgány ochrany 
přírody, tedy jak správami NP, AOPKČR, tak krajskými 
úřady dle rozsahu jejich stanovené územní působnosti. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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organizačně i technicky náročná opatření půjde. Obdobně to platí 
v případě zařazení pajasanu žláznatého. V případě některých 
živočichů pak bude možné na opatřeních spolupracovat 
s příslušnými subjekty (mýval severní, nutrie říční, psík mývalovitý, 
ondatra pižmová, husice nilská – myslivci; američtí raci, krab 
čínský, střevlička východní – rybáři, rybníkáři, správci vodních 
toků). Ti však náročné zásahy zcela jistě budou podmiňovat 
finančním příspěvkem od orgánů ochrany přírody. 
Z uvedeného vyplývá, jak velká zátěž má být opět vložena na 
bedra krajských úřadů. Přesun kompetencí a s nimi spojených 
povinnosti tímto směrem lze již označit za trend (od roku 2004 
svěření naprosté většiny náročných povinností spojených s 
doposud probíhající implementací soustavy Natura 2000, od roku 
2009 celá druhová ochrana, smluvní ochrana, ptačí oblasti 
s národní kategorií ZCHÚ). A rovněž nyní se navrhuje, a to často 
nesystémově, hlavní břímě spojené s novelou navalit na krajské 
úřady (vyhlašování přechodně chráněných ploch, vydávání 
odchylného postupu opatřením obecné povahy, povolování 
přemisťování cizích a místně se nevyskytujících druhů, zajištění 
opaření k regulaci IND, předání podkladů do základního registru 
územní identifikace, a to zřejmě i pro EVL a PO, za jejichž 
vymezení v katastru nemovitostí odpovídá AOPK ČR). Přitom tyto 
povinnosti nebyly a nemají být spojeny s navýšením finančních 
prostředků. 
Přitom Agentura ochrany přírody je od roku 2015 správním 
orgánem s celorepublikovou působností s velkým potenciálem 
vykonávat odborně náročné činnosti i mimo správní obvody 
svěřených ZCHÚ. AOPK ČR se dlouhodobě zabývá ochranou 
před invazními nepůvodními druhy. Za tímto účelem shromažďuje 
informace o výskytu ZCHD, vydává odborné i metodické materiály 
o jejich potlačování, zajišťuje konkrétní projektová opatření. 
Naprosto zásadní je skutečnost, že AOPK ČR je jedním správním 
orgánem, což odpovídá potřebám na koordinaci zásahu proti IND 
v celé ČR. A v neposlední řadě je AOPK ČR napojena na státní 
rozpočet prostřednictvím MŽP. Navrhujeme proto předmětnou 
kompetenci svěřit AOPK ČR. 
Situace, kdy by AOPK ČR, jak je navrženo, pouze prováděla 
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monitoring výskytu IND, a jak je zřejmé, podílela se na návrzích 
na rozšíření evropského seznamu a realizaci opatření by měly 
zajistit krajské úřady je analogická k rozdělení odpovědnosti k 
Natuře 2000, což vede k častým kolizím mezi navrhovaným 
a aplikační praxí. 
Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13j, § 77a odst. 5, 

§ 78 
Striktní požadavek na navýšení finančních prostředků ze státního 
rozpočtu na zajištění nových agend krajskými úřady 
Požadujeme v rámci přijetí nové právní úpravy zajistit navýšení 
příspěvku za státního rozpočtu do rozpočtu krajů na personální i 
finanční zajištění nových náročných agend určených krajským 
úřadům. Jedná se o částky realisticky stanovené krajskými úřady 
v rámci dotazníkového šetření MŽP. Jednotlivé požadavky jsou 
uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace v 
rámci kapitol 3.4 Používání cizích a místně se nevyskytujících 
druhů v akvakultuře (§ 13a až § 13 c) a 3.7 Sledování invazních 
nepůvodních druhů a náklady na zajištění opatření k jejich 
odstranění, regulaci či izolaci (§ 13f až § 13j). Celková roční 
administrativní zátěž krajských úřadů byla stanovena na 10.153 tis 
Kč (725 tis Kč/KrÚ/rok) v případě administrativy spojené s IND 
a 1.667 tis Kč ročně v případě agendy cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v akvakultuře. Řádově vyšší náklady pak 
budou spojeny s realizací opatření k regulaci IND, a to jak na 
zajištění příspěvků pro vlastníky a uživatele pozemků, tak i v 
případě realizace opatření samotnými správními orgány. 
Realistický odhad je 140 mil Kč ročně (10 mil Kč/KrÚ/rok). Je 
nepřípustné a nerealistické předpokládat financování uvedených 
nákladů z rozpočtových příjmů krajů, či odkazovat na dotační 
programy jako OPŽP či PRV, kde se již potvrdila jejich 
nefunkčnost pro financování výkonu státní správy. 
Tato připomínka je zásadní a uplatní se v případě 
neakceptování předchozí připomínky. 
 
Odůvodnění: 
Naprosto nelze souhlasit s argumentací uvedenou v částí G 

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
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důvodové zprávy, dle které administrativní zátěž a další náklady 
vyčíslené v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace by 
měly být zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit a 
nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených 
kapitolách. Toto tvrzení je naprosto zcestné a nemá oporu v 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace a je v naprostém 
rozporu s důvodně predikovanými dopady novely do aplikační 
praxe. 
Stejně tak v rozporu s poznatky z aplikační praxe je ve zmíněné 
části důvodové zprávy uvedené tvrzení o využitelnosti Operačního 
programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova. 
Zkušenosti s implementací soustavy Natura 2000 jasně a 
dlouhodobě ukazují, že dotační prostředky jsou v rámci 
zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany přírody 
využitelné pouze okrajově a s četnými riziky pro chráněné zájmy. 
Bez finanční podpory ze strany státu půjde pouze o formální a 
nefunkční naplnění požadavků legislativy EU, tzn. nedojde k jejich 
implementaci. 

mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
7. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13j, § 77a odst. 5, 

§ 78 
Změna formulace povinnosti správního orgánu provádět opatření 
k regulaci IND 
Požadujeme následující změnu navrhované úpravy: § 77a odst. 5 
písm. h) zní: „v případech stanovených v § 13j odst. 6 jsou 
oprávněny zajistit provedení opatření k regulaci invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 a 
spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014,“. 
Požadujeme v § 13l odst. 7 větu: „Nekoná-li vlastník nebo uživatel 
pozemku v přiměřené době, není-li schopen provedení opatření 
zajistit nebo nelze-li to na něm spravedlivě požadovat, zajistí 
provádění těchto opatření orgán ochrany přírody“ nahradit větou: 
„Nekoná-li vlastník nebo uživatel pozemku v přiměřené době, 
není-li schopen provedení opatření zajistit nebo nelze-li to na něm 

AKCEPTOVÁNO 
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spravedlivě požadovat, je oprávněn zajistit provedení těchto 
opatření orgán ochrany přírody“ 
Tato připomínka je zásadní a uplatní se v případě 
neakceptování předchozích dvou připomínek. 
 
Odůvodnění:  
Pokud nedojde ke změně návrhu kompetencí zejména 
k zajišťování opatření k regulaci IND s významnými dopady na EU 
dle nařízení č. 1143/2014 a povolování přesunu cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v rámci zařízení akvakultury dle nařízení č. 
807/2008 a k navýšení personálních kapacit a finančních 
prostředků tak, jak jsou vyčísleny v Závěrečné zprávě dopadů 
regulace, nebudou krajské úřady schopny zajišťovat nové 
povinnosti v plném rozsahu. Bohužel je zřejmé, že absence 
finančních prostředků povede k nerealizaci opatření k regulaci 
IND. Jedná se o z hlediska cílů ochrany přírody nejpřínosnější, 
bohužel však současně nejnáročnější a současně obtížně 
vynutitelnou činnost. Proto je na místě, za takového stavu 
ignorování odůvodněných požadavků krajských úřadu nastavit 
provádění opatření krajskými úřady jako fakultativní, tj. jako 
oprávnění pro případy, kdy OOP bude schopen je zajistit v rámci 
stávajících personálních i finančních kapacit. 
Zásadní připomínka: 
8. K části první, čl. I bod 27 - § 77a odst. 5 písm. h) 
Požadujeme z navržené formulace § 77a odst. 5 písm. h) vypustit 
slova: „podle § 13g odst. 2 a“. 
 
Odůvodnění:  
Jedná se o zřejmou chybu, neboť zajišťování opatření v případech 
stanovených v § 13j odst. 6 za účelem odstranění invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení nebo 
vysazení anebo výskyt byl včas zjištěn je navrženo v bodě 31 jako 
nová kompetence AOPK ČR (navržený § 78 odst. 10), a toto 
koresponduje i s Důvodovou zprávou a se Závěrečnou zprávou z 
hodnocen dopadů regulace. Jiný výklad je nepřípustný. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 21 - § 72a a čl. II – přechodná 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
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ustanovení 
Požadujeme zrušit body č. 3, 4 a 5 upravující povinnost 
příslušných orgánů ochrany přírody pod hrozbou zrušení zákonné 
ochrany doplnit chybějící údaje v ústředním seznamu ochrany 
přírody. 
 
Odůvodnění:  
Požadavek na doplnění geodeticky zjištěného polygonu, popř. 
zákresu v historické katastrální mapě hranic zvláště chráněných 
území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je obrovský 
a ve stanoveném časovém horizontu nesplnitelný úkol, který ve 
spojení s fikcí, že v případě nedodání požadovaných podkladů do 
dvou let od účinnosti novely, zaniká důvod k územní ochraně 
daného objektu, může vést k historicky největším škodám 
v ochranně cenných přírodních hodnot i k rozporu s naplňováním 
závazků z legislativy EU. 
S výjimkou maloplošných zvláště chráněných území vzniklých pro 
zajištění ochrany evropsky významných lokalit přešly zpravidla 
desítky až stovky ZCHÚ do péče krajských úřadu po jejich 
právních předchůdcích. ZCHÚ byla zpravidla vyhlašována 
okresními národními výbory, či později okresními úřady, není však 
výjimkou, že je zřizovaly ústřední orgány, a to už od 20. let 
minulého století. V průběhu historie pak často docházelo k věcně 
důvodným, avšak často formálně nedotaženým změnám ve 
vymezení. Je tak pochopitelné, že z dnešního úhlu pohledu jsou 
některé historické dokumenty obtížně či vůbec nedohledatelné, 
popř. nedohledatelné v relevantní formě, popř. v době vzniku 
dokumenty, které bychom při dnešním posouzení mohli považovat 
za právně bezvadné, ani nevznikly. To se týká jak vyhlašovacích 
dokumentů, tak i mapových zákresů. 
Jediným postupem k nápravě této situace je tak nové vyhlášení 
ZCHÚ podle platných předpisů, které je však časově (délka řízení 
dle ZOPK), administrativně (korespondence se všemi vlastníky 
pozemků, vypořádávání jejich námitek ve správním řízení) 
i finančně (jen geodetické vytyčení a zaměření představuje 
náklady v řádech statisíců pro jedno území) velmi náročné 
a přináší rizika (ne všichni vlastníci s vyhlášením souhlasí a 

s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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mohou proti němu účinně brojit). Krajské úřady mohou tento úkol 
plnit postupně (JMK přehlašuje ročně dvě až pět území z 230 
ZCHÚ) za podmínky snížení ostatní zátěže spojené např. s 
Naturou 2000 či návrhů výše. Není však reálně možné historicky 
vzniklé problémy vyřešit do dvou let, přičemž rezignace na 
ochranu často těch nejcennějších území je naprostý nesmysl. 
Co se týká evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ty 
vyhlásila vláda svým nařízením, přičemž podklady připravovala 
AOPK ČR. Ta je i dnes zodpovědná za jejich zápis jako objektů 
ústředního seznamu, za poskytování údajů pro územně analytické 
podklady i za hlášení kódu a způsobu ochrany k nemovitostem v 
katastru nemovitostí. Pokud je známo, AOPK ČR pro tyto účely 
disponuje vrstvou vytvořenou v GIS a nikoliv v souladu s předpisy 
na úseku katastru nemovitostí vytvořenými podklady typu záznam 
podrobného měření změn, popř. zákresu hranic EVL či PO v 
mapě katastru nemovitostí, které by probíhaly po hranicích parcel. 
Pořízení takového podkladu není zákonem vyžadováno, je 
naprosto neúčelné, technicky složité, drahé a u velkých lokalit 
i neproveditelné (např. EVL Soutok-Podluží). Pokud bude takový 
požadavek v zákoně, pak orgánem ochrany přírody příslušným k 
předání dokumentace o evropsky významných lokalitách a ptačích 
oblastech bude buď MŽP (vyhlašující orgán), nebo AOPK ČR 
(pověřený orgán). Fikce nedůvodnosti ochrany při nedodání 
podkladů do ústředního seznamu je v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ČR ze směrnic EU. 
Zásadní připomínka: 
10. K části první, čl. I bod 21 - § 72a (§ 72b) 
Požadujeme vypuštění navrhovaného § 72a (§72b)  bez náhrady 
 
Odůvodnění:  
Nesouhlasíme se vznikem informačního systému ochrany přírody 
tak, jak je navržen. Povinnost jeho vytvoření v navrhovaném 
rozsahu nevyplývá z požadavků nařízení EU a ani z požadavku na 
vytvoření základních registrů v rámci elektronizace veřejné správy 
a ve svém důsledku by vedl k nadměrnému zatěžování orgánů 
ochrany přírody evidenční činností. 
Důvodné je naplnění požadavků na reporting údajů o využívání 

VYSVĚTLENO 
Evidence v RUIAN do materiálu zahrnuta na základě 
dohody ministra životního prostředí a předsedy ČÚZK. 
Původně navrhovaný § 72b podstatně redukován, 
v zásadě omezen na co nejjednodušší zakotvení 
základních součástí informačního systému a nezbytných 
informačních povinností, vázaných na plnění 
reportingových povinností vůči orgánům EU. 
 
ROZPOR 
 

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



Stránka 105 (celkem 183) 

povolení dle § 5b a § 56. Ty však zajišťuje celoevropská aplikace 
Habides. Dále pak zřízení evidence naplňování požadavků dle 
nařízení EU č. 708/2008 a č. 1143/2014.  
Vše ostatní však nemá opodstatnění. Navrhovaná evidence 
druhové ochrany je evidencí vydaných rozhodnutí, přičemž při 
jejich zveřejnění by bylo nutné řešit ochranu chráněných 
osobních, obchodních a dalších údajů. Pokud se má jednat o 
analogii zveřejňování soudních rozhodnutí, pak je zapotřebí 
úředníkům orgánů ochrany přírody vytvořit obdobné podmínky 
jako soudcům (soudní úředník, asistent, ochrana soukromí). 
Údaje, které jsou požadovány v rámci Registru krajiny ve vztahu 
k ÚSES, nemají zpravidla orgány ochrany přírody k dispozici a ani 
jimi zákona jejich pořízení neukládá. O evidenci opatření péče o 
přírodu a krajinu platí to samé. Opatření jsou zpravidla evidovány 
ve formě smluv, které jsou již dnes zveřejňovány v registru smluv. 
Vyžadovat jiné dokumenty, než plány péče by znamenalo novou 
a nemalou zátěž pro správní orgány. Propojení s již existujícími 
evidencemi je chiméra. V naprosté většině takové evidence 
neexistují. Navrhovatel novely by měl sledovat cíl zlepšit 
podmínky pro výkon veřejné správy příslušnými orgány, a nikoliv 
je zatěžovat generováním nových neopodstatněných úkolů. 
Zásadní připomínka: 
11. K části páté, čl. VI – změna zákona o myslivosti 
V § 46 odst. 1 doplnit: kdo loví zvěř, nebo usmrcuje invazní 
nepůvodní druhy živočichů a další živočichy, kteří nejsou zvěří, 
vyžadujících regulaci, stanovených prováděcím právním 
předpisem, musí ……. 
 
Odůvodnění:   
V doplněném odstavci 3 sice uživatel může vystavit povolenku k 
lovu k usmrcování invazních nepůvodních druhů živočichů a 
dalších živočichů, kteří nejsou zvěří, vyžadujících regulaci, 
stanovených prováděcím právním předpisem, ale povinnost mít 
povolenku při usmrcování těchto invazních nepůvodních druhů 
živočichů z odstavce 1 nevyplývá. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Formulace upravena ve vazbě na § 41 odst. 1 zákona o 
myslivosti („kdo loví zvěř nebo usmrcuje jiné živočichy) 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
12. K části páté, čl. VI – změna zákona o myslivosti 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bod vypuštěn. 
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§ 59 odst. 1 písm. e) – zrušit a povolení výjimky ze stanovené 
doby lovu stanovit do působnosti obcí (§ 60). 
 
Odůvodnění:  
Předpokládaná větší znalost místních poměrů a stavů zvěře. 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
13. K části šesté, čl. VII – změna zákona o rybářství 
Ke změně § 2 Vymezení pojmů - Pro účely tohoto zákona se 
rozumí  
s) nepůvodní rybou a nepůvodním vodním organizmem 
geograficky nepůvodní nebo geneticky nevhodná anebo 
neprověřená populace ryb a vodních organizmů, vyskytující se na 
území jednotlivého rybářského revíru v České republice méně než 
3 po sobě následující generační populace,  
ts) hydrologickým pořadím řazení toků postupně od pramene 
po proudu, od toku nižšího řádu k vyššímu,  
ut) ochranou mořských rybolovných zdrojů pravidla dovozu 
mořských ryb a mořských živočichů do České republiky, jakož i 
výkon státního dozoru nad dodržováním těchto pravidel.  
 
Navrhujeme doplnit písmeno u) s vysvětlením invazních 
nepůvodních druhů, cizích, místně se nevyskytujících druhů, s 
odkazem na příslušná nařízení EU, s odkazem na invazní 
nepůvodní druh na seznamu. 
 
Odůvodnění:  
Zákon s těmito pojmy dále pracuje, proto by měl být vysvětlen jak 
nepůvodní druh, tak invazní nepůvodní druh, cizí a místně se 
nevyskytující. 

VYSVĚTLENO 
Příslušné odkazy na nařízení EU obsaženy na místech 
prvního výskytu používaných pojmů/kategorií. Technický 
způsob provedení adaptace právního řádu na přímo 
použitelné předpisy EU dán metodickým pokynem Úřadu 
vlády ČR. Podrobnější vysvětlení rozpracováno 
v důvodové zprávě. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
14. K části šesté, čl. VII – změna zákona o rybářství 
Ke změně § 3 Rybníkářství 
(4) Rybníkář je povinen vést evidenci o hospodaření, o 
dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na 
udici a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství 
podle § 19 až 24 (dále jen "příslušný rybářský orgán") nejpozději 
do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Součástí 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Odstavec 5 vypuštěn. 
Odstavec 4 ponechán ve znění upraveném dle připomínky 
MZE a Agrární komory. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

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

aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%252319-24'&ucin-k-dni='30.12.9999'


Stránka 107 (celkem 183) 

evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském 
výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici jsou také údaje 
o počtu ulovených invazních nepůvodních druhů, které byly 
zařazeny na seznam invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Evropskou unii (dále jen „invazní 
nepůvodní druh na seznamu“). 
(5) Rybníkář se v rámci běžného hospodaření podílí na 
provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci 
invazního nepůvodního druhu na seznamu stanovených 
podle jiného právního předpisu; nekoná-li rybníkář 
v přiměřené době, není-li schopen provedení opatření zajistit 
nebo nelze-li to na něm spravedlivě požadovat, umožní jejich 
provedení v souladu s jiným právním předpisem. 
(56) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o  
a) hromadně účinných metodách lovu ryb a vodních 
organizmů,  
b) vedení evidence o hospodaření, o dosaženém 
hospodářském výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici.  
 
Navrhujeme nedoplňovat odstavec 4, ale změnit prováděcí právní 
předpis, na který je odkazováno  
v § 3 odst. 5 písm. b) (nově odst. 6) zákona o rybářství. 
Navrhujeme do § 2 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení 
zákona o rybářství (dále jen vyhláška) doplnit novou tabulku G, 
doplnit povinnost ji předkládat vždy a tuto tabulku vytvořit a doplnit 
do přílohy č. 1 této vyhlášky. 
K § 3 odst. 5 nesouhlasíme s jeho doplněním, tento odstavec se 
jeví jako nadbytečný, opatření k odstranění bude nařizováno dle 
zákona č. 114/1992 Sb., neurčitá podmínka: … „nekoná-li rybníkář 
v přiměřené době,…“ co je přiměřená doba, umožnění plnění 
v souladu s jiným právním předpisem – z jakého důvodu, pokud 
rybníkáři bude nařízeno učinit opatření dle zákona č. 114/1992 Sb. 
umožní rybníkář plnění podle tohoto zákona, není potřeba 
doplnění tohoto odstavce do zákona o rybářství, je to nadbytečné, 
odkazuje se na jiné předpisy. 
Zásadní připomínka: 
15. K části šesté, čl. VII – změna zákona o rybářství 

AKCEPTOVÁNO 
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§ 20 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
(1) Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru 
obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovuje, odvolává či 
zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží 
ve své působnosti (§ 14 odst. 1).  
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a 
odebírá rybářské lístky.  
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává 
přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31).  
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je 
dotčeným orgánem v řízení o povolení k rozšiřování 
nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha do krajiny, 
v řízení o povolení rozšiřování křížence druhů rostlin či 
živočichů a v řízení o stanovení opatření k regulaci 
nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha anebo křížence 
druhů rostlin či živočichů, pokud orgánem ochrany přírody 
příslušným k jejich stanovení podle jiného právního 
předpisu39) je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
Navrhujeme zrušit odst. 4.  
 
Odůvodnění:  
Vzhledem k ostatním kompetencím Obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zejména k výjimkám ze zakázaných 
způsobů lovu, by dotčeným orgánem měl být Krajský úřad. 
Zásadní připomínka: 
16. K části první, čl. I bod 16 - § 13c odst. 3  
Navrhujeme v odstavci 3 místo „závazné stanovisko“ uvést 
vyjádření orgánu státní správy rybářství. Zákon o rybářství pojem 
závazné stanovisko nezná, orgán st. správy rybářství nemůže 
závazným stanoviskem povolit např. výjimku ze zakázaných 
způsobů lovu, proto by bylo vhodné, aby bylo vydáno „pouze 
vyjádření“. 
 

VYSVĚTLENO 
Pravomoc orgánu státní správy rybářství vydat v této věci 
závazné stanovisko zakládá právě novelizované 
ustanovení.  
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Doporučující připomínka: 
17. K části první, čl. I - § 39, § 77a a § 79 

NEAKCEPTOVÁNO 
Požadavek nad rámec předmětu novely. 
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Požadujeme do § 79 odst. 3 vložit nové písmeno l), které zní: 
„sjednává a zrušuje smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 
namísto vyhlášení evropsky významné lokality, nebo její části za 
národní přírodní rezervaci nebo národní přírodní památku a 
předává dokumentaci o těchto územích do ústředního seznamu a 
na základě uzavřených smluv dle § 39 odst. 1 zveřejňuje 
oznámení o vyhlášení těchto území na portále veřejné zprávy. 
 
Odůvodnění: Změnu zákona v roce 2009, která vedla k tomu, že 
jediným příslušným orgánem ochrany přírody ke zřizování smluvní 
ochrany jsou krajské úřady, lze označit za lapsus. Do předmětné 
změny byly k uzavření smlouvy dle § 39 ZOPK kompetentní 
organy ochrany přírody příslušné k vyhlášení evropsky významné 
lokality v kategorii zvláště chráněného území stanoveného 
v nařízení vlády s národním seznamem EVL. K uzavření smlouvy 
pro EVL navržené k vyhlášení v kategorii národní přírodní 
rezervace a národní přírodní památka tak bylo logicky příslušné 
ministerstvo životního prostředí. Tento stave je zapotřebí obnovit, 
neboť ochranu těchto mezinárodně i národně významných území 
by měl zajišťovat orgán ochrany přírody s odpovídajícím 
postavením. 
Doporučující připomínka: 
18. K části první, čl. I bod 56 - § 90 odst. 20 a 22  
Souhlasíme s úpravou § 90 odst. 20 a odst. 22, která řeší 
racionalizaci zákonného režimu pro prospěšné činnosti 
zajišťované na základě zákona orgánem ochrany přírody. 
Navrženou úpravu podporujeme jako účelnou a potřebnou. 

AKCEPTOVÁNO 

Kraj Karlovarský Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 6 
Vypuštění části ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Ze zkušeností z Programu poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji, kdy Karlovarský kraj ze svého 
samosprávného rozhodnutí nese organizační a finanční (cca 80 
ml. Kč) zátěž likvidace bolševníku velkolepého aj. invazních druhů 

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
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v Karlovarském kraji, vyplývá, že krajský úřad, pouze jako orgán 
ochrany přírody v přenesené působnosti, není v závislosti na míře 
rozšíření a druhu nepůvodního fenoménu schopen za stávající 
situace, včetně kvantitativně personální, zvládnout opatření 
k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu 
příslušného rozsahu. Zodpovědnost vlastníka nebo uživatele 
pozemku, zvláště za možnosti získat na opatření finanční 
prostředky ze státního rozpočtu, nesmí být oslabena vědomím, že 
opatření za něho nakonec udělá orgán ochrany přírody („když si to 
vymyslel“).  
 
Návrh nového znění: 
§ 13j odst. 6 - Na provádění opatření k odstranění nebo izolaci 
invazního nepůvodního druhu podle § 13g odst. 2 a opatření k 
regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu podle 
§ 13h odst. 2 se v rozsahu běžné péče podílí vlastník nebo 
uživatel pozemku. Nekoná-li vlastník nebo uživatel pozemku v 
přiměřené době, není-li schopen provedení opatření zajistit nebo 
nelze-li to na něm spravedlivě požadovat, zajistí provádění těchto 
opatření orgán ochrany přírody; ustanovení § 68 odst. 4 se 
použije obdobně. K provedení těchto opatření může orgán 
ochrany přírody uzavřít s vlastníkem nebo uživatelem pozemku 
písemnou dohodu podle § 68 odst. 2. Na provedení těchto 
opatření lze poskytnout finanční příspěvek podle § 69 odst. 1. 

návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
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prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Doporučující připomínka: 
2. K části první, čl. I - § 69 odst. 1 
Doplnění ustanovení (tučně) 
 
Odůvodnění: 
V ustanovení § 69 odst. 1 navrhujeme doplnit i možnost podle 
odkazu na § 13j odst. 6 a tím potvrdit možnost poskytnutí 
finančních prostředků vlastníku nebo uživateli pozemku na 
provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního 
nepůvodního druhu, jako v případě možnosti získání finančních 
prostředků na záměry dle § 68 odst. 2 (a i navrhovaného doplnění 
o odst. 1) v současném znění § 69 odst. 1. Doplnění ustanovení § 
69 odst. 1 o odkaz i na odst. 1 § 68 jmenovitě zvýrazní možnost 
získání finančních prostředků pro vlastníky a nájemce pozemků. 
 
Návrh nového znění: 
§ 69 odst. 1 - K uskutečnění záměrů uvedených v § 13j odst. 6 a 
§ 68 odst. 1 a 2 lze poskytnout finanční příspěvek vlastníkům 
nebo nájemcům dotčených pozemků za předpokladu, že se tito 
zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté práce v zájmu 
zlepšení přírodního prostředí. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Požadované doplnění nadbytečné. Možnost poskytnutí 
finančního příspěvku je vázána na uzavření dohody podle 
§ 68 odst. 2 ZOPK, proto zásadní a plně dostačující je 
zakotvení možnosti uzavřít s vlastníkem či uživatelem 
pozemku tuto dohodu i k provedení opatření k odstranění, 
izolaci nebo regulaci invazních nepůvodních druhů. 

Zásadní připomínka: 
3. K části páté, čl. VI bod 9 - § 39 
Úprava tohoto ustanovení   
 
Odůvodnění: 
Požadujeme v § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, doplnit 
zmocnění orgánu státní správy myslivosti. V případě zrušení 
chovu zvěře, nebo úpravy stavů až na minimální stav, nemůže 
orgán státní správy myslivosti toto řízení vést z moci úřední (z 
vlastního podnětu) a musí se spoléhat na návrhy jiných subjektů, 
potažmo v případě kumulace funkcí (státní správa lesů), posílat 
podnět sám sobě. Požadujeme také doplnění možnosti stanovení 
kontroly lovu (např. předkládání zobáků, markantů apod.), tedy 

VYSVĚTLENO 
Vznesená připomínka jde svým zaměřením nad rámec 
projednávané novely, jež se týká primárně invazních 
nepůvodních druhů (resp. provádění uvedených unijních 
nařízení), ale z pohledu MŽP je plně pochopitelná. S takto 
navrženou změnou § 39 ZOM však nesouhlasí Ministerstvo 
zemědělství a MŽP tak není schopné požadavky vypořádat 
bez toho, aby vznikl rozpor s některým z připomínkových 
míst.          
Na základě jednání mezi ministrem životního prostředí 
a předsedkyní Rady Asociace krajů, paní hejtmankou 
Vildumetzovou i následné korespondenční komunikace 
bylo dohodnuto, že ustanovení § 39 zákona o myslivosti 
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nejenom stanovení podmínek provedení úpravy stavu zvěře. 
Jazyková formulace doplnění § 39 – „včetně stanovení podmínek 
provedení úpravy stavu zvěře“ bude v aplikační a soudní praxi 
způsobovat problémy.  
 
Návrh nového znění: 
Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních 
pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany 
přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet 
některého druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti 
povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu 
zvěře, včetně stanovení podmínek provedení úpravy stavu zvěře 
a kontroly odlovu. Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky 
přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán státní 
správy myslivosti z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka, 
popřípadě nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu 
ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu 
zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, 
který škody působí. 

nebude projednávanou novelou dotčeno. 
V rámci projednávání tzv. kůrovcové novely lesního zákona 
byl nadto přijat pozměňovací návrh, který v zákoně 
o myslivosti zakotvuje oprávnění orgánu státní správy 
myslivosti stanovit plán mysliveckého hospodaření 
(tj. dochází k přenosu plánování z uživatele honitby na 
orgán státní správy - uživatel honitby předkládá podklady, 
tedy návrh), povinnost vypracovávat pravidelně posudek za 
účelem stanovení výše lovu a zároveň stanovuje uživateli 
honitby povinnost plán hospodaření (lovu) naplňovat 
a uvádí kritéria posouzení jeho plnění (vč. povinnosti 
předkládání markantů za účelem kontroly plnění plánu 
lovu) (viz 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=408&CT1=5 
- v souhrnném textu ke všem pozměňovacím návrhům jde 
o návrh označený jako G.7.3 na straně 15 a dále). 
Navržené změny tak do značné míry naplňují (byť jiným 
způsobem, resp. v rámci jiných ustanovení) smysl 
připomínky uplatněné Karlovarským krajem, tedy stanovení 
oprávnění orgánu státní správy myslivosti, aby "z vlastního 
podnětu" mohl ovlivnit provádění lovu zvěře. 
K navrhovanému vzniku oprávnění orgánu státní správy 
myslivosti ovlivňovat výši lovu zvěře dochází v rámci jiných 
ustanovení (§ 36 a 37 ZOM) dle přijatého pozměňovacího 
návrhu.  
Podle současných informací bude dále Ministerstvo 
zemědělství usilovat o předložení ucelené novely zákona 
o myslivosti, která otázky stanovení podmínek a výše lovu 
zvěře upraví nově a koncepčněji (i oproti přijatému 
pozměňovacímu návrhu).    
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Doporučující připomínka: 
4. K části páté, čl. VI bod 11 - § 41 odst. 1 
Úprava tohoto ustanovení 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Změna nad rámec předmětu novely, pouze terminologický 
nedostatek, který lze bez větších obtíží překlenout 
výkladem. 
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Odůvodnění: 
Jde o úpravu reagující na zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský 
zákoník. 
 
Návrh nového znění: 
§ 41 odst. 1 - Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale 
regulovat stavy některého druhu zvěře, popřípadě i jiných 
živočichů na nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto 
pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě nájemců 
a pachtýřů, z podnětu orgánu ochrany přírody, veterinárního 
orgánu nebo z vlastního podnětu orgán státní správy myslivosti. 
Povolit lze lov i mimo dobu lovu. Provedením lovu nebo 
usmrcením orgán státní správy myslivosti pověří uživatele honitby, 
v jejímž obvodu jsou nehonební pozemky, popřípadě uživatele 
nejbližší honitby, kterému také patří ulovená zvěř; v katastrálních 
územích, v nichž není žádný honební pozemek, pověří osoby, 
které mají platné lovecké lístky; ulovená zvěř nebo jiný usmrcený 
živočich patří těmto osobám, není-li jejich držení upraveno jiným 
právním předpisem40) nebo rozhodnutím vydaným na jeho 
základě. Orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví 
podmínky pro provedení lovu nebo usmrcení, zejména určí denní 
dobu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo omezení 
vstupu na veřejná a neveřejná pohřebiště nebo do chatových a 
zahrádkářských osad, včetně podmínek evidence podle § 38. 
Pokud se jedná o nehonební pozemky prohlášené orgánem státní 
správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských (§ 17 
odst. 2), provádí lov na těchto pozemcích organizace v oboru 
působnosti Ministerstva obrany. 
Zásadní připomínka: 
5. K části páté, čl. VI bod 20 - § 59 odst. 1 písm. e) 
Zrušení navrženého ustanovení § 59 odst. 1 písm. e) 
 
Odůvodnění: 
Úprava navrhuje novou kompetenci pro krajské úřady ve věci 
výjimek ze stanovené doby lovu zvěře. Tato kompetence pro 
krajské úřady je z hlediska zákona nesystémová. Všechny úpravy 
lovu a lov jako takový (HLAVA III až V zákona o myslivosti) je vždy 

AKCEPTOVÁNO 
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v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který také přijímá a zpracovává hlášení lovu, 
myslivecké plány a uznává a mění honitby, stejně tak eviduje 
držitele a uživatele honitby. Krajský úřad Karlovarského kraje má 
v působnosti celkem 194 honiteb a nemůže reálně posoudit situaci 
v jednotlivých honitbách bez návaznosti na výše uvedené údaje. 
Navíc jediným důvodem svěření této kompetence krajským 
úřadům je dle Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
pouze „zlepšení aplikační praxe“, kterou lze dosáhnout dozorovou 
činností nejenom Ministerstva zemědělství např. v rámci 
Metodického pokynu orgánům státní správy pro redukci početních 
stavů spárkaté zvěře, ale především dozorovou činností krajských 
úřadů. Navíc je nutné upozornit na vyhodnocení administrativní 
zátěže krajských úřadů v souvislosti s navrhovaným ustanovením, 
které považuje Krajský úřad Karlovarského kraje za velmi 
podhodnocené. V současné době je tato nová právní úprava 
obcházena tzv. sanitárními odlovy podle ustanovení § 40 zákona 
o myslivosti. Jenom v Karlovarském kraji je těchto případů kolem 
cca 50.  
 
Návrh nového znění: 
§ 59 odst. 1 písm. e) - povolení výjimky ze stanovené doby lovu 
(§ 42 odst. 3),   
Zásadní připomínka: 
6. K části páté, čl. VI bod 26 - § 63 odst. 3 
Úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Současnou výši maximální pokuty považuje Krajský úřad 
Karlovarského kraje za neefektivní. Např. nově za nesplnění 
povinností stanovenou orgánem státní správy myslivosti podle 
ustanovení § 39 hrozí fyzické osobě pokuta do výše 30 000 Kč, u 
fyzické osoby podnikající je maximální výše pokuty stanovena na 
200 000 Kč. Podnikatelské subjekty tak raději využívají honitby 
formou pronájmu na fyzickou osobu.  
 
Návrh nového znění: 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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(3) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo  
b) 3100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo 
c) anebo odstavce 2. 
Zásadní připomínka: 
7. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 

kapitola 5, str. 105-108, str. 128-136, str. 138-145 
 
Odůvodnění: 
Nelze souhlasit se závěrem uvedeným na str. 107 Závěrečné 
zprávy cit. „Vyčíslená administrativní zátěž a další náklady na 
nové kompetence orgánů státní a veřejné správy dle novely 
zákona budou zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit 
a nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených 
kapitolách.“ V případě agend státní správy myslivosti a státní 
správy lesů vykonávané krajskými úřady se jedná o navýšení o 
cca 160 hodin, což při běžné pracovní době 8 hodin představuje 
práci na plný úvazek na 1 měsíc, tedy minimálně 0,1 úvazku 
ročně. U státní správy rybářství se jedná o nárůst o odhadovaných 
80 hodin ročně. Navíc jak již bylo uvedeno u připomínky k § 59 
odst. 1 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti považuje 
Krajský úřad Karlovarského kraje vyčíslení administrativní zátěže 
za podhodnocené. U hodnocení v tabulce č. 32 navíc chybí 
vyčíslení administrativní zátěže u vydávání závazných stanovisek 
podle navrhovaného ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Navíc u tabulky č. 1 na str. 132 
není jasné, s jakými krajskými úřady konzultace probíhala a jakou 
formou. Administrativní zátěž krajských úřadů podle tabulky č. 33 
celkově vzroste o odhadovaných 3 280 hodin, což představuje 
navýšení o cca 1,6 úvazku za kalendářní rok. Tento nárůst 
nemůže být zvládnut v rámci stávajících personálních kapacit. 
 
Návrh nového znění: 
Požadujeme přesné vyčíslení nárůstu agendy v přepočtu na 
pracovní úvazek. 
Návrh nového znění: Vyčíslená administrativní zátěž a další 

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
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náklady na nové kompetence orgánů státní a veřejné správy dle 
novely zákona budounemohou být zvládnuty v rámci stávajících 
personálních kapacit a nebudou vyžadovat navýšení výdajových 
rámců, včetně schválených mzdových prostředků a počtu míst 
v dotčených kapitolách, včetně jejich účelové vázanosti. 

kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Zásadní připomínka: 
8. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – Část 

první, kapitola 5, písm. m), str. 107  
Opačný závěr 
 
Odůvodnění: 
K opačnému závěru nás nevedou domněnky, nýbrž vlastní 
zkušenosti z Programu poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji – viz naše zdůvodnění k zásadní připomínce 
k § 13j odst. 6. K organizaci programu musela být pověřena tehdy 
samostatná organizační jednotka kraje - Agentura projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje s vlastním 
personálním zabezpečením a dodavatelským plněním. Jen 
některé úkony zabezpečoval orgán ochrany přírody – odbor ŽP a 
zemědělství krajského úřadu.   
 
Návrh nového znění: 
Vyčíslená administrativní zátěž a další náklady na nové 
kompetence orgánů státní a veřejné správy dle novely zákona 
budounebudou zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit 

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
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a nebudoubudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených 
kapitolách.   

(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Doporučující připomínka: 
9. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – Část 

první, kapitola 5, písm. m), str. 106  
Nesoulad ve vyčíslení mzdových a režijních nákladů celkem.  
 
Odůvodnění: 
V tabulce č. 33 je uvedena celková částka (administrativní zátěže) 
mzdových a režijních nákladů (za všechny kraje) 16,996 
mil. Kč/rok, nikoliv 22,1 mil. Kč/rok, která je uvedena v textu nad 

AKCEPTOVÁNO 
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tabulkou. S touto částkou (cca 17 mil. Kč/rok) pak i počítá výpočet 
celkových nákladů v souvislosti s novelou zákona č. 114/1992 Sb. 
ve výši 157 mil. Kč/rok (str. 106): 10 mil. x 14 krajů = 140 mil. + 17 
mil. = 157 mil. Kč/rok.  
 
Návrh nového znění: 
… Celkové náklady na zajištění jsou vyčísleny na 22,1 16,996 
mil. Kč/rok (viz tab. 33). 

Kraj 
Královéhradecký 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I body 15, 24 a 25 - § 13 odst. 1, § 77 odst. 

1 písm. l) a § 77 a odst. 4 písm. c)  
Požadujeme ponechat stávající právní úpravu.  
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna přechodu kompetencí k vyhlašování 
přechodně chráněných ploch v plném rozsahu z obecních úřadů s 
rozšířenou působností (dále jen „ORP“) na krajské úřady 
neodpovídá systematice zákona, povede k dalšímu neúměrnému 
zatížení krajských úřadů a naruší kontinuitu dosud poměrně hojně 
využívaného nástroje v oblasti ochrany přírody ze strany ORP. 
Krajské úřady nemají detailní informace o všech aspektech 
vyhlášení stávajících přechodně chráněných ploch ze strany ORP, 
znalosti místních podmínek i vazeb mezi ochranou dotčenými 
subjekty (vlastníci či uživatelé pozemků).  Navržená úprava navíc 
formou vydání opatření obecné povahy ve věci posílí v současné 
době zjevně sílící negativní vnímání ochrany přírody a krajiny 
zajišťované ze strany orgánů státní správy veřejností. 

VYSVĚTLENO 
Nová kompetence krajského úřadu vyhlašovat přechodně 
chráněnou plochu omezena na základě připomínek 
některých krajů pouze na případy, kdy k vyhlášení dochází 
z důvodu ochrany zájmů chráněných v části páté zákona o 
ochraně přírody a krajiny (viz připomínka Jihomoravského 
kraje č. 3, připomínka Moravskoslezského kraje č. 3 a 
připomínka Zlínského kraje č. 1). 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13a až 13c, § 77a 

odst. 5, § 78 
Požadujeme vypustit nově navrženou kompetenci v § 77a odst. 5 
písm. f), dle které krajské úřady mají rozhodovat o povolení k 
přesunu (vysazení či přemístění) cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu, rozhodovat o provedení pokusného 
vypuštění a umístění do karantény, schvalovat pohotovostní plán 
a rozhodovat o uložení vhodných opatření a o zrušení vydaného 
povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu. 

AKCEPTOVÁNO 
Kompetence přesunuta na AOPKČR. 
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Požadujeme předmětné kompetence včlenit do § 78 jako nový 
odstavec 10 v tomto znění:  
 
„(10) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti rozhodují o 
povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
podle článku 13 nebo 19 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, 
rozhodují o provedení pokusného vypuštění podle § 13a odst. 4 a 
umístění do karantény podle § 13a odst. 5, schvalují pohotovostní 
plán podle § 13a odst. 6 a rozhodují o uložení vhodných opatření 
podle § 13c odst. 1 a o zrušení vydaného povolení k přesunu 
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu podle § 13c odst. 2,“ 
 
Odůvodnění:  
Postupy podle nařízení EU č. 708/2007 doposud zajišťovalo 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) za odborné 
spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále také 
„AOPK ČR“). Jedná se o velmi složitou, odborně, ale podle 
předloženého návrhu změny zákona i procesně nadbytečně 
komplikovanou agendu (řízení o povolení s ingerencí společné 
meziresortní komise a orgánů na úseku rostlinolékařské péče či 
veterinární správy, rozhodování o pokusném či karanténním 
vypuštění, zajištění posouzení rizik a schválení pohotovostního 
plánu, znalost druhů vodních organismů, které se u nás 
nevyskytují a nejsou o nich dostupné biologické údaje).   
Jako vhodné, procesně úspornější, rychlejší a pro žadatele 
bezesporu celkově efektivnější se proto jeví stěžejní kompetence 
svěřit Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR jako správnímu 
orgánu ochrany přírody s celorepublikovou působností. AOPK ČR 
je k dané činnosti nepochybně odborně erudovaná a již nyní 
vykonává agendu náhrady újmy za ztížené hospodaření mimo 
správní obvod svěřených zvláště chráněných území. Rovněž za 
situace, kdy dle důvodové zprávy má být navýšení administrativní 
zátěže pokryto ze stávajících prostředků, se AOPK ČR napojená 
prostřednictvím MŽP na státní rozpočet jeví jako vhodnější subjekt 
(viz dále odůvodnění bodu 3). 
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Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13j, § 77a odst. 5, 

§ 78 
Požadujeme vypustit nově navržené kompetence v § 77a odst. 5 
písm. g) a h), které ukládají krajským úřadům závazně stanovit 
bližší podmínky uplatňování zásad regulace značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a povinnost 
zajišťovat tato opatření v případě, kdy je neprovede vlastník či 
uživatel pozemku. 
 
Požadujeme předmětné kompetence včlenit do § 78 jako nové 
odstavce 11 a 12 v tomto znění:  
„(12) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti vydávají 
opatření obecné povahy, kterým stanoví bližší podmínky 
uplatňování zásad regulace podle § 13h odst. 2, 
(13) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti v případech 
stanovených v § 13j odst. 6 zajišťují provedení opatření k 
odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 
a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014,“. 
 
Odůvodnění: 
Podle návrhu změny ZOPK má být z povinností vyplývajících z 
nařízení EU č. 1143/2014 svěřena agenda regulace značně 
rozšířených invazních nepůvodních druhů (dále také „IND“) s 
významnými dopady na EU, a to jednak stanovením konkrétních 
postupů v opatření obecné povahy upravujícím bližší podmínky 
uplatňovaná Zásad regulace MŽP a dále zajištěním faktické 
realizace opatření za účelem regulace (tj. zajištění úplné 
eradikace, částečné kontroly či izolace) v případě, kdy je 
nevykoná vlastník či uživatel pozemku, krajským úřadům, resp. ve 
svém důsledku krajům (nepochybně výrazný dopad do rozpočtu 

VYSVĚTLENO 
Oproti předchozí připomínce, u které lze akceptovat, že u 
rozhodování o povolení podle nařízení Rady (ES) č. 
708/2007 bude vhodné svěřit kompetenci jednomu 
subjektu, který v rámce řízení snáze zajistí komunikaci se 
Společnou meziresortní komisí, je v případě regulace 
značně rozšířených invazních nepůvodních druhů klíčová 
především znalost místních poměrů a návaznost na další 
agendy, jako je zajištění péče o ZCHÚ apod. K dispozici 
přitom budou jako podklad zásady regulace, které umožní 
koncepčně a metodicky přístup sjednocovat. V tomto 
případě je tedy na místě zasadit kompetenčně tento postup 
do stávajícího systému tak, aby byl zajišťován rovnoměrně 
na celém území místně příslušnými orgány ochrany 
přírody, tedy jak správami NP, AOPKČR, tak krajskými 
úřady dle rozsahu jejich stanovené územní působnosti. 
 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
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krajů). Z uvedeného návrhu vyplývá předkladatelem jednoznačně 
nesystémově navržené řešení, kterým mají být zatíženy krajské 
úřady, resp. kraje jako územně samosprávné celky. Přenos 
kompetencí a s nimi spojených povinnosti tímto směrem ke krajům 
lze již označit za trend státu, a to bez předpokládaného 
a optimálně účelového navýšení finančních prostředků spojených 
s vykonáváním dané agendy.  
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je přitom od roku 2015 
správním orgánem s celorepublikovou působností s velkým 
personálním i finančním potenciálem vykonávat odborně náročné 
činnosti i mimo správní obvody svěřených zvláště chráněných 
území (dále jen „ZCHÚ“). AOPK ČR se dlouhodobě zabývá 
ochranou před invazními nepůvodními druhy. Za tímto účelem 
shromažďuje informace o výskytu invazních nepůvodních druhů, 
vydává odborné i metodické materiály o jejich potlačování, 
zajišťuje konkrétní projektová opatření. Naprosto zásadní je 
skutečnost, že AOPK ČR je jedním správním orgánem, což 
odpovídá potřebám na koordinaci zásahu proti invazním druhům v 
celé ČR. A v neposlední řadě je AOPK ČR napojena na státní 
rozpočet prostřednictvím MŽP. Navrhujeme proto předmětnou 
kompetenci svěřit AOPK ČR. 
Situace, kdy by AOPK ČR, jak je navrženo, pouze prováděla 
monitoring výskytu invazních druhů, a jak je zřejmé, podílela se na 
návrzích na rozšíření evropského seznamu a realizaci opatření by 
měly zajistit krajské úřady, je analogická k rozdělení odpovědnosti 
k soustavě NATURA 2000, což vede k častým kolizím mezi 
navrhovanou a aplikační praxí.  
Navržená právní úprava bude bezpochyby ve svém důsledku 
znamenat značné celkové navýšení finanční náročnosti při 
vykonávání činností spojených s uvedenou agendu, a to při 
současném snížení efektivity vynakládání finančních prostředků 
ze státního rozpočtu, jež plyne z duplicity vykonávaných činností.   
 
Pokud nebudou shora uvedené zásadní připomínky akceptovány, 
potom požadujeme v rámci přijetí nové právní úpravy zajistit 
navýšení, optimálně formou účelově vázaného finančního 
příspěvku za státního rozpočtu do rozpočtu krajů na personální i 

(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 
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finanční zajištění nových náročných agend stanovených krajským 
úřadům. Jedná se o částky realisticky stanovené krajskými úřady 
v rámci dotazníkového šetření MŽP. Jednotlivé požadavky jsou 
uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace v 
rámci kapitol 3.4 Používání cizích a místně se nevyskytujících 
druhů v akvakultuře (§ 13a až § 13 c) a 3.7 Sledování invazních 
nepůvodních druhů a náklady na zajištění opatření k jejich 
odstranění, regulaci či izolaci (§ 13f až § 13j).  
Celková roční administrativní zátěž krajských úřadů byla 
stanovena na 10.153 tis Kč (725 tis Kč/KrÚ/rok) v případě 
administrativy spojené s invazními druhy a 1.667 tis Kč ročně v 
případě agendy cizích a místně se nevyskytujících druhů v 
akvakultuře.  
Řádově však mnohem vyšší náklady pak budou spojeny 
s realizací opatření k regulaci invazních druhů, a to jak na zajištění 
příspěvků pro vlastníky a uživatele pozemků, tak i v případě 
realizace opatření samotnými správními orgány. Realistický odhad 
je 140 mil Kč ročně (10 mil Kč/KrÚ/rok).  
Je nepřípustné a nerealistické předpokládat financování 
uvedených nákladů z rozpočtových příjmů krajů, či odkazovat na 
dotační programy jako je Operační program životní prostředí (dále 
jen „OPŽP“) či Program rozvoje venkova, kde se již potvrdila jejich 
nefunkčnost pro financování zajištění výkonu státní správy.  
Naprosto nelze souhlasit s argumentací uvedenou v částí G 
důvodové zprávy, dle které administrativní zátěž a další náklady 
vyčíslené v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace by 
měly být zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit a 
nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených 
kapitolách. Toto tvrzení je minimálně nepravdivé, ze strany 
předkladatele návrhu nejspíše účelové a nemá oporu ani v 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, a je v naprostém 
rozporu s důvodně predikovanými dopady novely do aplikační 
praxe. 
Stejně tak v rozporu s poznatky z aplikační praxe je ve zmíněné 
části důvodové zprávy uvedené tvrzení o využitelnosti Operačního 
programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova, jak je již 
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výše uvedeno. Praktické zkušenosti s implementací soustavy 
Natura 2000 jasně a dlouhodobě ukazují, že dotační prostředky 
jsou v rámci zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany 
přírody využitelné pouze okrajově a s četnými riziky jak pro 
žadatele, tak i pro chráněné zájmy. 
Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13j, § 77a odst. 5, 

§ 78 
Požadujeme následující změnu navrhované úpravy: § 77a odst. 5 
písm. h) zní: „v případech stanovených v § 13j odst. 6 jsou 
oprávněny zajistit provedení opatření k regulaci invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 a 
spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014,“. 
 
Požadujeme v § 13l odst. 7 větu: „Nekoná-li vlastník nebo uživatel 
pozemku v přiměřené době, není-li schopen provedení opatření 
zajistit nebo nelze-li to na něm spravedlivě požadovat, zajistí 
provádění těchto opatření orgán ochrany přírody“ nahradit větou: 
„Nekoná-li vlastník nebo uživatel pozemku v přiměřené době, 
není-li schopen provedení opatření zajistit nebo nelze-li to na něm 
spravedlivě požadovat, je oprávněn zajistit provedení těchto 
opatření orgán ochrany přírody“ 
 
Odůvodnění:  
(Tato připomínka se uplatní v případě neakceptování 
připomínky uvedené v bodu 3) 
Pokud nedojde ke změně návrhu kompetencí zejména 
k zajišťování opatření k regulaci IND s významnými dopady na EU 
dle nařízení č. 1143/2014 a povolování přesunu cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v rámci zařízení akvakultury dle nařízení č. 
807/2008 a k nezbytnému navýšení personálních kapacit 
a finančních prostředků tak, jak jsou vyčísleny v Závěrečné zprávě 
dopadů regulace - nebudou krajské úřady schopny zajišťovat nové 
povinnosti v plném požadovaném rozsahu. Je nepochybné, že 
absence finančních prostředků povede k nerealizaci nezbytných 

AKCEPTOVÁNO 
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opatření k regulaci IND. Proto je nezbytné nastavit provádění 
opatření krajskými úřady jako fakultativní, tj. jako oprávnění pro 
případy, kdy orgán ochrany přírody nebude schopen je zajistit v 
rámci stávajících personálních i finančních kapacit. 
Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 21 - § 72a a čl. II – přechodná 

ustanovení 
Požadujeme zrušit body č. 3, 4 a 5 upravující povinnost 
příslušných orgánů ochrany přírody pod hrozbou zrušení zákonné 
ochrany stávajících zvláště chráněných území v případech 
nedoplnění chybějících údajů v ústředním seznamu ochrany 
přírody. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek na doplnění geodeticky zjištěného polygonu, popř. 
zákresu v historické katastrální mapě hranic zvláště chráněných 
území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je v 
předkládaném návrhu zákona stanoveném časovém horizontu 
nesplnitelný úkol, který ve spojení s fikcí, že v případě nedodání 
požadovaných podkladů do dvou let od účinnosti novely, zaniká 
důvod k územní ochraně daného objektu, může vést k 
nenahraditelným škodám v ochraně cenných přírodních hodnot 
území. S výjimkou maloplošných zvláště chráněných území 
vzniklých pro zajištění ochrany evropsky významných lokalit byly 
převedeny desítky ZCHÚ (na území ČR stovky území) do péče 
krajských úřadů, resp. krajů po jejich právních předchůdcích 
(okresních úřadech, statutárních městech). ZCHÚ byla zpravidla 
vyhlašována okresními národními výbory, či později okresními 
úřady, není však výjimkou, že je zřizovaly ústřední orgány státní 
správy. Je tak pochopitelné, že z dnešního úhlu pohledu, jsou 
některé historické dokumenty právně nekonzistentní se ZOPK, to 
se týká jak vyhlašovacích dokumentů, tak i mapových podkladů.  
Jediným postupem k nápravě této situace je tak nové vyhlášení 
(přehlášení) ZCHÚ podle současně platných předpisů, které je 
však časově (délka řízení dle ZOPK), administrativně 
(korespondence se všemi vlastníky pozemků, vypořádávání jejich 
námitek ve správním řízení) i finančně (jen geodetické vytyčení a 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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zaměření představuje náklady mnohdy v řádech statisíců pro 
jedno území) velmi náročné a přináší rizika (ne všichni vlastníci s 
vyhlášením souhlasí a mohou proti němu účinně brojit). Krajské 
úřady mohou tento úkol plnit jen postupně (např. Královéhradecký 
kraj „přehlašuje“ dle svých možností ročně zpravidla jedno až dvě 
ZCHÚ. Není však reálně možné (technicky ani finančně) historicky 
vzniklé problémy vyřešit do dvou let, přičemž rezignace na 
ochranu často velmi cenných území jde i proti smyslu ZOPK.   
Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 21 - § 72a  (§ 72b)  
Požadujeme vypuštění navrhovaného § 72a (§ 72b) bez náhrady 
 
Odůvodnění:  
Nesouhlasíme se vznikem informačního systému ochrany přírody 
tak, jak je předkladatelem navržen. Povinnost jeho vytvoření v 
navrhovaném rozsahu nevyplývá z požadavků nařízení EU, ani z 
požadavku na vytvoření základních registrů v rámci elektronizace 
veřejné správy a ve svém důsledku by vedl k nadměrnému 
zatěžování orgánů ochrany přírody evidenční činností s dalším 
vynakládáním finančních prostředků (snad důvodné je naplnění 
požadavků na reporting údajů o využívání povolení dle § 5b a § 
56; tyto však zajišťuje celoevropská aplikace Habides). 
Předkladatelem navržená úprava není důvodná. Navrhovaná 
evidence druhové ochrany je zejména evidencí vydaných 
rozhodnutí, přičemž při jejich zveřejnění by bylo nutné řešit 
ochranu chráněných osobních, obchodních a dalších údajů. 
Údaje, které jsou požadovány v rámci Registru krajiny ve vztahu k 
ÚSES, nemají zpravidla orgány ochrany přírody k dispozici a ani 
jimi zákona jejich pořízení neukládá. O evidenci opatření péče o 
přírodu a krajinu platí to samé. Opatření jsou zpravidla evidována 
ve formě smluv, které jsou již dnes zveřejňovány v registru smluv. 
Vyžadovat jiné dokumenty, než plány péče by znamenalo novou a 
nemalou administrativní a personální zátěž pro správní orgány. 
 
Předkladatel novely ZOPK by měl obecně sledovat cíl zlepšit 
podmínky pro výkon veřejné správy v oblasti ochrany přírody 
příslušnými orgány, snažit se zefektivnit jejich činnost a nikoliv je 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny tak, aby stanovená lhůta mohla být 
dodržena. 
 
ROZPOR 
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zatěžovat generováním dalších nových a neodůvodněných úkolů. 
Kraj Liberecký Zásadní připomínka: 

1. K části první, čl. I bod 27 - § 77a odst. 5 písm. h) 
Nelze souhlasit s rozšířením působnosti krajů podle nově 
navrhovaného ustanovení § 77a písm. h) zákona, dokud nebude 
personálně a finančně výkon státní správy zajištěn.  
Nelze souhlasit se závěrem ze závěrečné zprávy RIA (str. 7-8), že 
Vyčíslená administrativní zátěž a další náklady na nové 
kompetence orgánů státní a veřejné správy dle novely zákona 
budou zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit a 
nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených 
kapitolách. 
Toto pak nekoresponduje s textem na str. 75 stejné zprávy týkající 
se zatížení krajských úřadů, kde je uvedeno: Je však zřejmé, že 
zajištění provádění opatření k odstranění, izolaci či regulaci 
invazních nepůvodních druhů dle požadavků nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 bude vyžadovat systematičtější přístup 
a představuje (spolu se všemi výše uvedenými administrativními 
úkony) novou samostatnou agendu, která se neobejde bez 
odpovídajícího personálního a finančního zabezpečení. 
 
Nelze souhlasit se závěry RIA pod bodem 3.4 Dopady na územní 
samosprávné celky (obce, kraje): kdy je uvedeno, že dojde ke 
Snížení v současnosti vynakládaných nákladů na péči o pozemky 
(v případě omezení šíření invazních druhů), případně omezení 
škod přímo s invazními druhy souvisejících (např. poškození 
břehů a hrází norováním nutrie říční). 
Jedná se o velmi zavádějící výklad, neboť obce a kraje, jako 
vlastníci pozemků s výskytem invazních druhů, budou naopak 
muset navýšit finanční prostředky na likvidaci těchto druhů. Kraje 
pak navíc budou muset zajistit výkon přenesené působnosti – viz 
ustanovení § 13j odst. 6 zákona, tj. zajistit provádění opatření 
odstranění nebo izolaci invazních druhů za vlastníky pozemků. To 
koresponduje se závěry na str. 76 zprávy RIA, kde je uvedeno: 
Mimo to je třeba počítat s náklady cca 10 mil. Kč/KÚ/rok k 
zajištění opatření k regulaci, odstranění nebo izolaci invazních 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Kompetence k provedení opatření k odstranění nebo 
izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 
(jedná se o včasný výskyt nově zjištěného invazního 
nepůvodního druhu) ponechána pouze na AOPKČR, na 
krajských úřadech ponechána pouze ve vztahu 
k opatřením k regulaci invazního nepůvodního druhu (tj. 
značně rozšířeného), přičemž kompetence relativizována – 
pravomoc pouze fakultativní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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nepůvodních druhů a obnově jimi dotčených ekosystémů (formou 
dohod s vlastníky či uživateli pozemků). 
Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 21 - § 72b odst. 5 
Zde je zásadní připomínka k odst. 5, tzv. Evidenci druhové 
ochrany, kam mají orgány ochrany přírody zaznamenávat de facto 
veškeré správní akty, které v oblasti druhové ochrany vydají (v 
případě KÚLK  min. 150 správních rozhodnutí ročně).  
Považujeme zavedené takové evidence za nadbytečné, zatěžující 
příslušné orgány ochrany přírody (ORP, KÚ) a to bez zjevného 
smyslu či přínosu pro faktickou ochranu přírody. Navíc není jasný 
obsah tohoto systému, ten bude teprve stanoven MŽP vyhláškou 
(viz odst. 11) a to včetně technického způsobu vkládání, což může 
být opět velký problém (neexistence jednotného softwarové 
i hardwarové vybavení KÚ, ORP, pověřených obecních úřadu). 
Také není jasné, kdo bude mít přístup do tohoto systému. Zda jen 
dotčené orgány státní správy nebo i veřejnost? Vzhledem k 
množství citlivých dat, které budou součástí systému, je i toto 
zásadní. 
 
Není také jasné, zda tento systém plně nahradí hlášení HABIDES, 
které každoročně krajské úřady zpracovávají, tj. zda to bude 
alespoň nějakým přínosem oproti dosavadní praxi. Ve zprávě RIA 
je sice uvedeno, že systém bude dále provázán na reportingové 
postupy v rámci dalších předpisů EU v oblasti ochrany přírody 
(vazba na systém Habides). Tzn., že si bude MŽP již samo z 
tohoto systému filtrovat podklady pro Habides? Požadujeme jasně 
deklarovat, že po zavedení informačního systému už nebude po 
krajských úřadech vyžadováno žádné další hlášení. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Původně navrhovaný § 72b podstatně redukován, 
v zásadě omezen na co nejjednodušší zakotvení 
základních součástí informačního systému a nezbytných 
informačních povinností, vázaných na plnění 
reportingových povinností vůči orgánům EU. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. II – přechodná ustanovení 
Zásadní připomínku má krajský úřad k čl. II Přechodná 
ustanovení, odst. 4). Zde je uvedeno, že pokud nebude do dvou 
let od účinnosti tohoto zákona dokumentace ke zvláště 
chráněnému území, EVL, ptačí oblasti, památných stromů atd. v 
ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) doplněna o 
požadované doklady (viz odst. 3 písm. a) a b) čl. II), bude se mít 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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za to, že důvody pro jejich ochranu zanikly a jejich evidence v 
ÚSOP bude k tomuto datu ukončena. Co to tedy bude znamenat z 
hlediska právního?! Výmazem z ústředního seznamu nelze zrušit 
nařízení kraje o zřízení nějakého maloplošného chráněného 
území! Zápis s ÚSOP je technikálie, ale nemá žádné právní 
důsledky, takže ani neexistence chráněného území či stromu v 
ÚSOP nezakládá jeho neexistenci a zrušení ochrany (např. zrušit 
ochranu památného stromu lze jen postupem dle § 46 odst. 4 
zákona, nikoliv výmazem z ÚSOP).  Toto přinese v praxi jen 
zmatek, neboť chráněná území, památné stromy atd. budou 
existovat a jejich ochrana bude dle zákona relevantní, jen 
nebudou vedeny v ÚSOP, což ale na faktickou ochranu nemá 
žádný dopad. 
Zásadní připomínka: 
4. K části páté, čl. VI bod 20 - § 59 odst. 1 písm. e) 
Nelze souhlasit s navrhovaným zmocněním krajů rozhodovat o 
povolení výjimky z doby lovu dle § 42 odst. 3 zákona o myslivosti. 
Jedná se o agendu, která zcela systematicky zapadá na úroveň 
ORP. ORP je příslušná i k jiným správním aktům obdobného 
účelu a má lepší dostupné údaje o aktuálním stavu a lovu zvěře 
v honitbách. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
5. K části páté, čl. VI bod 8 - § 35 odst. 4 písm. e) 
V současné době je v ZOM toto: § 35 odst. 4 písm. e) k oprávnění 
mysliveckého hospodáře - usmrcovat toulavé psy a kočky, další 
zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá domácí zvířata a volně se 
pohybující zvířata z farmových chovů zvěře podle § 14 odst. 1 
písm. e) a g). 
V tomto § 14 (což je odkaz na mysliveckou stráž) je uvedeno toto:  
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého 
vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti 
sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost 
umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho 
oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a 
loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a 
služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti 
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud 

VYSVĚTLENO 
Oprávnění mysliveckého hospodáře usmrcovat invazní 
nepůvodní druhy živočichů a další živočichy, kteří nejsou 
zvěří, vyžadující regulaci, stanovené prováděcím právním 
předpisem, je založeno přímo v doplňovaném ustanovení § 
35 odst. 4 písm. e) zákona o myslivosti. Odkaz na § 14 
odst. 1 písm. e) a g) směřuje k podmínkám, za kterých je 
oprávněn usmrcovat toulavé psy a zdivočelá hospodářská 
zvířata a volně se pohybující označená zvířata z farmových 
chovů zvěře (zejména dodržení stanovené vzdálenosti 
apod.), ale vlastní oprávnění pro mysliveckého hospodáře 
je založeno i pro tyto případy v § 35 odst. 4 písm. e). Pro 
usmrcování invazních nepůvodních druhů živočichů a 
dalších živočichů, kteří nejsou zvěří, stanovených 
prováděcím právním předpisem, nejsou stanoveny 
podmínky ani pro případ jejich usmrcování mysliveckou 
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je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se 
vzdálenost od jeho oplocení, 
f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka 
amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené 
zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, 
g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému 
obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se 
pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve 
vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž 
je farmový chov provozován. 
 
Nyní je v návrhu toto znění - V § 35 odst. 4 písm. e) se slova 
„další zvířata škodlivá myslivosti“ nahrazují slovy „invazní 
nepůvodní druhy živočichů a další živočichy, kteří nejsou zvěří 
vyžadující regulaci, stanovené prováděcím právním předpisem“. 
 
Závěr: tato změna nic neřeší ve vztahu k mysliveckému 
hospodáři, protože pokud tam zůstane stále odkaz na § 14 odst. 1 
písm. e) a g), tak se to týká odlovu psů, koček (písm. e), 
zdivočelých hospodářských zvířat (písm. g), ale už tam není to 
písm. f) – kde jsou právě uvedeny ty invazní druhy. Je tedy nutné 
v novele ještě udělat tu změnu že „§ 14 odst. písm. e) a g)“ bude 
změněn na „§ 14 odst. 1 písm. e) až g)“. 

stráží (viz bod 7 této části návrhu – nové znění § 14 odst. 1 
písm. f/), rozšíření odkazu tedy není důvodné. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Doporučující připomínka: 
6. K části šesté, čl. VII bod 11 - § 20 odst. 4 
V § 20 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou 
č. 39 zní: Obecní úřad obce s rozšířenou působností je dotčeným 
orgánem v řízení o povolení k rozšiřování nepůvodního druhu 
rostliny nebo živočicha do krajiny, v řízení o povolení rozšiřování 
křížence druhů rostlin či živočichů a v řízení o stanovení opatření 
k regulaci nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha anebo 
křížence druhů rostlin či živočichů, pokud orgánem ochrany 
přírody příslušným k jejich stanovení podle jiného právního 
předpisu39) je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Je otázkou, proč je v zákoně o rybářství takto obšírná působnost, 
když se případné vyjadřování bude zjevně týkat pouze úzkého 
okruhu rostlin a živočichů, vše ve vazbě na vodní prostředí. Nebo 

NEAKCEPTOVÁNO 
Orgány státní správy rybářství budou o závazné stanovisko 
žádány pouze v případech, kdy regulovanou činností 
budou moci být dotčeny zájmy rybářského hospodaření – 
k tomu viz příslušné formulace v zákoně o ochraně přírody 
a krajin (§ 5 odst. 7, § 13j odst. 1). 
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se předpokládá, že se bude úředník státní správy rybářství 
vyjadřovat např. k norkovi či mývalovi? Zvážit přeformulování. 

Kraj 
Moravskoslezský 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 9 - § 5 odst. 8 a § 77 odst. 1  
Požadujeme navrhovanou úpravu doplnit následovně:  
V § 77 odst. 1 se vkládá nové písmeno g), které zní:  
„g) v případech stanovených v § 5 odst. 8 zajišťují provedení 
opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle § 5 
odst. 7,“ 
Dosavadní písmena g) až q) se označují jako písmena h) až r). 
   
Odůvodnění: 
K navrhované nové právní úpravě je zapotřebí doplnit kompetenci 
příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je OÚ ORP. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 13 - § 7 odst. 2 
Požadujeme navrhovanou úpravu doplnit následovně 
(o zvýrazněný text): 
 V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
„(2) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na nepůvodní druhy 
a na invazní nepůvodní druhy dřevin při kácení a dalších zásazích 
nezbytných k předcházení nebo omezení jejich šíření podle § 5 
odst. 7 a podle § 13d až 13j.“. 
 
Odůvodnění: 
Je účelné, aby se výjimka z režimu obecné ochrany dřevin týkala 
i opatření k regulaci nepůvodních druhů uložených orgánem 
ochrany přírody na úrovni OÚ ORP. Na rozdíl od postupů 
týkajících se invazních nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii, mezi které nejsou zahrnuty žádné dřeviny, se 
zde uplatní. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I body 15, 24 a 25 - § 13 odst. 1, § 77 

odst. 1 písm. l) a § 77a odst. 4 písm. c) 
Požadujeme změnit navrhovanou úpravu následovně: 
V § 77 odst. 1 písmeno l) zní:  
„l) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje 

AKCEPTOVÁNO 
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přechodně chráněná plocha z důvodů ochrany zájmů chráněných 
v části druhé tohoto zákona a dále z jiných vážných důvodů, 
zejména vědeckých, studijních či informačních,“ 
V § 77a odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které 
zní:  
„c) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje 
přechodně chráněná plocha z důvodů ochrany zájmů chráněných 
v části páté tohoto zákona,“ 
V souvislosti s uvedeným se změní označení dosavadních písmen 
v § 77 a v § 77a. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna přechodu kompetenci k vyhlašování 
přechodně chráněných ploch v plném rozsahu z OÚ ORP na 
krajské úřady neodpovídá systematice zákona, tj. rozlišování 
obecné a zvláštní ochrany v rovině kompetenční. Proto 
navrhujeme rozčlenění kompetence ke zřizování přechodně 
chráněných ploch podle toho, zda má být zřizována za účelem 
ochrany obecně či zvláště chráněných hodnot. Tento postup 
nepovede k neúměrnému zatížení krajských úřadů, a přitom jim 
umožní využívat nástroj obecné územní ochrany pro zajištění 
např. zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. Obdobně je 
možnost využití nástrojů obecné ochrany pro zvláštní ochranu 
v ZOPK obsažena ve vztahu k § 5 odst. 1 a odst. 3 ZOPK. 
A samotná novela obdobné postupy navrhuje v rámci úpravy 
nepůvodních druhů a kříženců v § 5 odst. 5 ZOPK v rámci 
vydávání povolení k šíření kříženců zvláště chráněných druhů 
Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13a až 13c, § 77a odst. 5 

ve spojení s § 78 
Požadujeme vypustit nově navrženou kompetenci v § 77a odst. 5 
písm. f), podle které krajské úřady mají rozhodovat o povolení 
k přesunu (vysazení či přemístění) cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu, rozhodovat o provedení pokusného 
vypuštění a umístění do karantény, schvalovat pohotovostní plán 
a rozhodovat o uložení vhodných opatření a o zrušení vydaného 
povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu. 

AKCEPTOVÁNO 
Kompetence přesunuta na AOPKČR. 
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Požadujeme předmětné kompetence včlenit do § 78 jako nový 
odstavec 10 v tomto znění:  
„(10) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti rozhodují 
o povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
podle článku 13 nebo 19 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, 
rozhodují o provedení pokusného vypuštění podle § 13a odst. 4 
a umístění do karantény podle § 13a odst. 5, schvalují 
pohotovostní plán podle § 13a odst. 6 a rozhodují o uložení 
vhodných opatření podle § 13c odst. 1 a o zrušení vydaného 
povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
podle § 13c odst. 2,“ 
 
Odůvodnění: 
Postupy dle nařízení EU č. 708/2007 doposud zajišťovalo MŽP. 
Podle dostupných údajů nebylo od roku 2008 vydáno žádné 
povolení k přesunu cizího či místně se nevyskytujícího druhu za 
účelem využití v akvakultuře. Lze předpokládat, že po 
implementaci nařízení v ZOPK se situace změní a že chovatelé 
budou pro potřeby zavádění chovu či pěstování vodních 
organismů mimo jejich areál rozšíření v rybníkářství, či jiných 
typech produkce žádat o povolení. Zřejmě se bude jednat 
o jednotky případů, ale současně o velmi složitou (řízení 
o povolení s ingerencí společné meziresortní komise a orgánů na 
úseku rostlinolékařské péče či veterinární správy, rozhodování 
o pokusném či karanténním vypuštění, zajištění posouzení rizik 
a schválení pohotovostního plánu atd.) a odborně náročnou 
(znalost druhů vodních organismů, které se u nás nevyskytují 
a nejsou o nich dostupné biologické údaje) agendu.  
Jako vhodné se proto jeví stěžejní kompetence svěřit Agentuře 
ochrany přírody a krajiny ČR jako správnímu orgánu ochrany 
přírody s celorepublikovou působností. AOPK ČR je k dané 
činnosti nepochybně odborně erudovaná a již nyní vykonává 
agendu náhrady újmy za ztížené hospodaření mimo správní 
obvod svěřených zvláště chráněných území. Rovněž za situace, 
kdy dle důvodové zprávy má být navýšení administrativní zátěže 
pokryto ze stávajících prostředků, se AOPK ČR napojená 
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prostřednictvím MŽP na státní rozpočet jeví jako vhodnější. 
Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13a, § 77a odst. 5 

ve spojení s § 78 
Změna v určení příslušného orgánu 
Požadujeme vypustit nově navržené kompetence v § 77a odst. 5 
písm. g) a h), které ukládají krajským úřadům závazně stanovit 
bližší podmínky uplatňování zásad regulace značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a povinnost 
zajišťovat tato opatření v případě, kdy je neprovede vlastník či 
uživatel pozemku. 
Požadujeme předmětné kompetence včlenit do § 78 jako nové 
odstavce 11 a 12 v tomto znění:  
„(11) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti vydávají 
opatření obecné povahy, kterým stanoví bližší podmínky 
uplatňování zásad regulace podle § 13h odst. 2, 
(12) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti v případech 
stanovených v § 13j odst. 6 zajišťují provedení opatření 
k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 
a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014“. 
 
Odůvodnění: 
Podle návrhu novely má být z povinností vyplývajících z nařízení 
EU č. 1143/2014 svěřena agenda regulace značně rozšířených 
invazních nepůvodních druhů s významnými dopady na EU, a to 
jednak stanovením konkrétních postupů v opatření obecné povahy 
upravujícím bližší podmínky uplatňovaná Zásad regulace MŽP 
a dále faktickou realizací opatření za účelem regulace (tj. zajištění 
úplné eradikace, částečné kontroly či izolace) v případě, kdy je 
nevykoná vlastník či uživatel pozemku, krajským úřadům. 
V současné době tzv. evropský seznam (nařízení EU 

VYSVĚTLENO 
Oproti předchozí připomínce, u které lze akceptovat, že u 
rozhodování o povolení podle nařízení Rady (ES) č. 
708/2007 bude vhodné svěřit kompetenci jednomu 
subjektu, který v rámce řízení snáze zajistí komunikaci se 
Společnou meziresortní komisí, je v případě regulace 
značně rozšířených invazních nepůvodních druhů klíčová 
především znalost místních poměrů a návaznost na další 
agendy, jako je zajištění péče o ZCHÚ apod. K dispozici 
přitom budou jako podklad zásady regulace, které umožní 
koncepčně a metodicky přístup sjednocovat. V tomto 
případě je tedy na místě zasadit kompetenčně tento postup 
do stávajícího systému tak, aby byl zajišťován rovnoměrně 
na celém území místně příslušnými orgány ochrany 
přírody, tedy jak správami NP, AOPKČR, tak krajskými 
úřady dle rozsahu jejich stanovené územní působnosti. 
 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
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č. 2016/2014 ve znění nařízení č. 2017/1263) IND obsahuje 15 
druhů živočichů či rostlin, které se vyskytují na území ČR. U 
rostlinných druhů jako je netykavka žláznatá, bolševník velkolepý, 
klejicha hedvábná, tokozelka a vodní mor americký lze na základě 
zkušenosti odhadovat, o jak organizačně i technicky náročná 
opatření půjde. Obdobně to platí v případě zařazení pajasanu 
žláznatého. V případě některých živočichů pak bude možné 
na opatřeních spolupracovat s příslušnými subjekty (mýval 
severní, nutrie říční, psík mývalovitý, ondatra pižmová, husice 
nilská – myslivci; američtí raci, krab čínský, střevlička východní – 
rybáři, rybníkáři, správci vodních toků). Ti však náročné zásahy 
zcela jistě budou podmiňovat finančním příspěvkem od orgánů 
ochrany přírody. 
Z uvedeného vyplývá, jak velká zátěž má být opět vložena na 
bedra krajských úřadů. Přesun kompetencí a s nimi spojených 
povinnosti tímto směrem lze již označit za trend (od roku 2004 
svěření naprosté většiny náročných povinností spojených 
s doposud probíhající implementací soustavy Natura 2000, 
od roku 2009 celá druhová ochrana, smluvní ochrana, ptačí 
oblasti s národní kategorií ZCHÚ). A rovněž nyní se navrhuje, a to 
často nesystémově, hlavní břímě spojené s novelou svěřit 
krajským úřadům (vyhlašování přechodně chráněných ploch, 
vydávání odchylného postupu opatřením obecné povahy, 
povolování přemisťování cizích a místně se nevyskytujících druhů, 
zajištění opaření k regulaci IND, předání podkladů do základního 
registru územní identifikace, a to zřejmě i pro EVL a PO, za jejichž 
vymezení v katastru nemovitostí odpovídá AOPK ČR). Přitom tyto 
povinnosti nebyly a nemají být spojeny s navýšením finančních 
prostředků. 
Přitom Agentura ochrany přírody je od roku 2015 správním 
orgánem s celorepublikovou působností s velkým potenciálem 
vykonávat odborně náročné činnosti i mimo správní obvody 
svěřených ZCHÚ. AOPK ČR se dlouhodobě zabývá ochranou 
před invazními nepůvodními druhy. Za tímto účelem shromažďuje 
informace o výskytu ZCHD, vydává odborné i metodické materiály 
o jejich potlačování, zajišťuje konkrétní projektová opatření. 
Naprosto zásadní je skutečnost, že AOPK ČR je jedním správním 

naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 
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orgánem, což odpovídá potřebám na koordinaci zásahu proti IND 
v celé ČR. A v neposlední řadě je AOPK ČR napojena na státní 
rozpočet prostřednictvím MŽP. Navrhujeme proto předmětnou 
kompetenci svěřit AOPK ČR. 
Situace, kdy by AOPK ČR, jak je navrženo, pouze prováděla 
monitoring výskytu IND, a jak je zřejmé, podílela se na návrzích 
na rozšíření evropského seznamu a realizaci opatření by měly 
zajistit krajské úřady, je analogická k rozdělení odpovědnosti 
k soustavě NATURA 2000, což vede k častým kolizím s aplikační 
praxí. 
 
Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13a, § 77a odst. 5 

ve spojení s § 78 
Striktní požadavek na navýšení finančních prostředků ze 
státního rozpočtu na zajištění nových agend krajskými úřady 
Požadujeme v rámci přijetí nové právní úpravy zajistit navýšení 
příspěvku za státního rozpočtu do rozpočtu krajů na personální 
i finanční zajištění nových náročných agend určených krajským 
úřadům. Jedná se o částky realisticky stanovené krajskými úřady 
v rámci dotazníkového šetření MŽP. Jednotlivé požadavky jsou 
uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
v rámci kapitol 3.4 Používání cizích a místně se nevyskytujících 
druhů v akvakultuře - § 13a až § 13 c) a 3.7 Sledování invazních 
nepůvodních druhů a náklady na zajištění opatření k jejich 
odstranění, regulaci či izolaci - § 13f až § 13j. Celková roční 
administrativní zátěž krajských úřadů byla stanovena na 10.153 tis 
Kč (725 tis Kč/KÚ/rok) v případě administrativy spojené s IND 
a 1.667 tis Kč ročně v případě agendy cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v akvakultuře. Řádově vyšší náklady pak 
budou spojeny s realizací opatření k regulaci IND, a to jak na 
zajištění příspěvků pro vlastníky a uživatele pozemků, tak 
i v případě realizace opatření samotnými správními orgány. 
Realistický odhad je 140 mil Kč ročně (10 mil Kč/KÚ/rok). Je 
nepřípustné a nerealistické předpokládat financování uvedených 
nákladů z rozpočtových příjmů krajů, či odkazovat na dotační 
programy jako OPŽP či PRV, kde se již potvrdila jejich 

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
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nefunkčnost pro financování výkonu státní správy. 
Tato zásadní připomínka se uplatní v případě neakceptování 
předchozí, tj. 5. zásadní připomínky. 
 
Odůvodnění: 
Naprosto nelze souhlasit s argumentací uvedenou v části G 
důvodové zprávy, dle které administrativní zátěž a další náklady 
vyčíslené v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace by 
měly být zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit 
a nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených 
kapitolách. Toto tvrzení je naprosto zcestné a nemá oporu 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace a je 
v naprostém rozporu s důvodně predikovanými dopady novely do 
 plikační praxe. 
Stejně tak v rozporu s poznatky z aplikační praxe je ve zmíněné 
části důvodové zprávy uvedené tvrzení o využitelnosti Operačního 
programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova. 
Zkušenosti s implementací soustavy Natura 2000 jasně 
a dlouhodobě ukazují, že dotační prostředky jsou v rámci 
zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany přírody 
využitelné pouze okrajově a s četnými riziky pro chráněné zájmy. 
Bez finanční podpory ze strany státu půjde pouze o formální 
a nefunkční naplnění požadavků legislativy EU, tzn., že nedojde 
k jejich implementaci. 

součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 

Zásadní připomínka: 
7. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13a, § 77a odst. 5 

ve spojení s § 78 
Změna formulace povinnosti správního orgánu provádět 
opatření k regulaci IND 
Požadujeme následující změnu navrhované úpravy: § 77a odst. 5 
písm. h) zní: „h) v případech stanovených v § 13j odst. 6 jsou 
oprávněny zajistit provedení opatření k regulaci invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 
a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014,“. 

AKCEPTOVÁNO 
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Požadujeme v § 13l odst. 7 větu: „Nekoná-li vlastník nebo uživatel 
pozemku v přiměřené době, není-li schopen provedení opatření 
zajistit nebo nelze-li to na něm spravedlivě požadovat, zajistí 
provádění těchto opatření orgán ochrany přírody“ nahradit větou: 
„Nekoná-li vlastník nebo uživatel pozemku v přiměřené době, 
není-li schopen provedení opatření zajistit nebo nelze-li to na něm 
spravedlivě požadovat, je oprávněn zajistit provedení těchto 
opatření orgán ochrany přírody“. 
Tato zásadní připomínka se uplatní v případě neakceptování 
předchozích dvou zásadních připomínek, tedy 5. a 6. zásadní 
připomínky. 
 
Odůvodnění: 
Pokud nedojde ke změně návrhu kompetencí zejména 
k zajišťování opatření k regulaci IND s významnými dopady na EU 
dle nařízení č. 1143/2014 a povolování přesunu cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v rámci zařízení akvakultury dle nařízení 
č. 807/2008 a k navýšení personálních kapacit a finančních 
prostředků tak, jak jsou vyčísleny v Závěrečné zprávě dopadů 
regulace, nebudou krajské úřady schopny zajišťovat nové 
povinnosti v plném rozsahu. Bohužel je zřejmé, že absence 
finančních prostředků povede k nerealizaci opatření k regulaci 
IND. Z hlediska cílů ochrany přírody se jedná o nejpřínosnější, 
bohužel však současně nejnáročnější a obtížně vynutitelnou 
činnost. Proto je na místě, za takového stavu ignorování 
odůvodněných požadavků krajských úřadů nastavit provádění 
opatření krajskými úřady jako fakultativní, tj. jako oprávnění pro 
případy, kdy OOP bude schopen je zajistit v rámci stávajících 
personálních i finančních kapacit. 
Zásadní připomínka: 
8. K části první, čl. I bod 27 - § 77a odst. 5 písm. h) 
Požadujeme z navržené formulace vypustit slova: „podle § 13g 
odst. 2 a“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o zřejmou chybu, neboť zajišťování opatření v případech 
stanovených v § 13j odst. 6 za účelem odstranění invazního 

AKCEPTOVÁNO 
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nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení nebo 
vysazení anebo výskyt byl včas zjištěn, je navrženo v bodě 31 
jako nová kompetence AOPK ČR (navržený § 78 odst. 10), a toto 
koresponduje i s důvodovou zprávou a se Závěrečnou zprávou 
z hodnocení dopadů regulace. Jiný výklad je nepřípustný. 
Zásadní připomínka: 
9. K části první, čl. I nový bod - § 79 odst. 3 
K § 39, § 77a a § 79 
Požadujeme do § 79 odst. 3 vložit nové písmeno l), které zní:  
„l) sjednává a zrušuje smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 
namísto vyhlášení evropsky významné lokality, nebo její části za 
národní přírodní rezervaci nebo národní přírodní památku 
a předává dokumentaci o těchto územích do ústředního seznamu 
a na základě uzavřených smluv dle § 39 odst. 1 zveřejňuje 
oznámení o vyhlášení těchto území na portále veřejné zprávy,“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu zákona v roce 2009, která vedla k tomu, že jediným 
příslušným orgánem ochrany přírody ke zřizování smluvní ochrany 
jsou krajské úřady, lze označit za lapsus. Do předmětné změny 
byly k uzavření smlouvy dle § 39 ZOPK kompetentní organy 
ochrany přírody příslušné k vyhlášení evropsky významné lokality 
v kategorii zvláště chráněného území stanoveného v nařízení 
vlády s národním seznamem EVL. K uzavření smlouvy pro EVL 
navržené k vyhlášení v kategorii národní přírodní rezervace 
a národní přírodní památka tak bylo logicky příslušné Ministerstvo 
životního prostředí. Tento stav je zapotřebí obnovit, neboť 
ochranu těchto mezinárodně i národně významných území by měl 
zajišťovat orgán ochrany přírody s odpovídajícím postavením. 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 
Připomínka nad rámec předmětu novely. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka: 
10. K části první, čl. I bod 21 - § 72a a čl. II – přechodná 

ustanovení 
Požadujeme zrušit body č. 3, 4 a 5 upravující povinnost 
příslušných orgánů ochrany přírody pod hrozbou zrušení zákonné 
ochrany doplnit chybějící údaje v ústředním seznamu ochrany 
přírody. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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Odůvodnění: 
Požadavek na doplnění geodeticky zjištěného polygonu, popř. 
zákresu v historické katastrální mapě hranic zvláště chráněných 
území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je 
nadměrný, ve stanoveném časovém horizontu nesplnitelný, který 
ve spojení s fikcí, že v případě nedodání požadovaných podkladů 
do dvou let od účinnosti novely, zaniká důvod k územní ochraně 
daného objektu, může vést k historicky největším škodám 
v ochranně cenných přírodních hodnot i k rozporu s naplňováním 
závazků z legislativy EU. 
S výjimkou maloplošných zvláště chráněných území vzniklých pro 
zajištění ochrany evropsky významných lokalit přešly zpravidla 
desítky až stovky ZCHÚ do péče krajských úřadů po jejich 
právních předchůdcích. ZCHÚ byla zpravidla vyhlašována 
okresními národními výbory, či později okresními úřady, není však 
výjimkou, že je zřizovaly ústřední orgány, a to už od 20. let 
minulého století. V průběhu historie pak často docházelo k věcně 
důvodným, avšak často formálně nedotaženým změnám 
ve vymezení. Je tak pochopitelné, že z dnešního úhlu pohledu 
jsou některé historické dokumenty obtížně či vůbec 
nedohledatelné, popř. nedohledatelné v relevantní formě, popř. 
v době vzniku dokumenty, které bychom při dnešním posouzení 
mohli považovat za právně bezvadné, ani nevznikly. To se týká 
jak vyhlašovacích dokumentů, tak i mapových zákresů. 
Jediným postupem k nápravě této situace je tak nové vyhlášení 
ZCHÚ podle platných předpisů, které je však časově (délka řízení 
dle ZOPK), administrativně (korespondence se všemi vlastníky 
pozemků, vypořádávání jejich námitek ve správním řízení) 
i finančně (jen geodetické vytyčení a zaměření představuje 
náklady v řádech statisíců pro jedno území) velmi náročné 
a přináší rizika (ne všichni vlastníci s vyhlášením souhlasí 
a mohou proti němu účinně brojit). Krajské úřady mohou tento 
úkol plnit postupně (MSK přehlašuje ročně 1 – 2 ZCHÚ) za 
podmínky snížení ostatní zátěže spojené např. 
se soustavou NATURA 2000 či návrhů výše. Není však reálně 
možné historicky vzniklé problémy vyřešit do dvou let, přičemž 
rezignace na ochranu často těch nejcennějších území je naprostý 
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nesmysl. 
Co se týká evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ty 
vyhlásila vláda svým nařízením, přičemž podklady připravovala 
AOPK ČR. Ta je i dnes zodpovědná za jejich zápis jako objektů 
ústředního seznamu, za poskytování údajů pro územně analytické 
podklady i za hlášení kódu a způsobu ochrany k nemovitostem 
v katastru nemovitostí. Pokud je známo, AOPK ČR pro tyto účely 
disponuje vrstvou vytvořenou v GIS a nikoliv v souladu s předpisy 
na úseku katastru nemovitostí vytvořenými podklady typu záznam 
podrobného měření změn, popř. zákresu hranic EVL či PO 
v mapě katastru nemovitostí, které by probíhaly po hranicích 
parcel. Pořízení takového podkladu není zákonem vyžadováno, je 
naprosto neúčelné, technicky složité, drahé a u velkých lokalit 
i neproveditelné. Pokud bude takový požadavek v zákoně, pak 
orgánem ochrany přírody příslušným k předání dokumentace 
o evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech bude buď 
MŽP (vyhlašující orgán), nebo AOPK ČR (pověřený orgán). Fikce 
nedůvodnosti ochrany při nedodání podkladů do ústředního 
seznamu je v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ČR ze směrnic 
EU. 
Zásadní připomínka: 
11. K části první, čl. I bod 21 - § 72a (§ 72b) 
Požadujeme vypustit navrhovaný § 72a (§ 72b) bez náhrady 
 
Odůvodnění:  
Nesouhlasíme se vznikem informačního systému ochrany přírody 
tak, jak je navržen. Povinnost jeho vytvoření v navrhovaném 
rozsahu nevyplývá z požadavků nařízení EU a ani z požadavku na 
vytvoření základních registrů v rámci elektronizace veřejné správy 
a ve svém důsledku by vedl k nadměrnému zatěžování orgánů 
ochrany přírody evidenční činností. 
Důvodné je naplnění požadavků na reporting údajů o využívání 
povolení dle § 5b a § 56. Ty však zajišťuje celoevropská aplikace 
Habides. Dále pak zřízení evidence naplňování požadavků dle 
nařízení EU č. 708/2008 a č. 1143/2014.  
Vše ostatní však nemá opodstatnění. Navrhovaná evidence 
druhové ochrany je evidencí vydaných rozhodnutí, přičemž při 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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jejich zveřejnění by bylo nutné řešit ochranu chráněných 
osobních, obchodních a dalších údajů. Pokud se má jednat 
o analogii zveřejňování soudních rozhodnutí, pak je zapotřebí 
úředníkům orgánů ochrany přírody vytvořit obdobné podmínky 
jako soudcům (soudní úředník, asistent, ochrana soukromí). 
Údaje, které jsou požadovány v rámci Registru krajiny ve vztahu 
k ÚSES, nemají zpravidla orgány ochrany přírody k dispozici a ani 
jim zákon jejich pořízení neukládá. O evidenci opatření péče 
o přírodu a krajinu platí to samé. Opatření jsou zpravidla 
evidována ve formě smluv, které jsou již dnes zveřejňovány 
v registru smluv. Vyžadovat jiné dokumenty než plány péče by 
znamenalo novou a nemalou zátěž pro správní orgány. Propojení 
s již existujícími evidencemi je chiméra. V naprosté většině takové 
evidence neexistují. Navrhovatel novely by měl sledovat cíl zlepšit 
podmínky pro výkon veřejné správy příslušnými orgány, a nikoliv 
je zatěžovat generováním nových neopodstatněných úkolů. 
Zásadní připomínka: 
12. K části páté, čl. VI bod 20 - § 59 odst. 1 písm. e)  
Navrhovanou kompetenci doporučujeme svěřit do působnosti 
orgánů státní správy myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností, nikoliv na úrovni krajských úřadů.  
 
Odůvodnění: 
Z podnětu Ministerstva zemědělství je v § 42 odst. 3 zákona 
o myslivosti doplněno oprávnění orgánu státní správy myslivosti 
povolit výjimku ze stanovených dob lovu u některých kategorií 
spárkaté zvěře. Tato úprava by měla v případě potřeby umožnit 
flexibilněji reagovat na potřeby omezení nepříznivých dopadů 
vysokých stavů spárkaté zvěře. Lze částečně souhlasit se zněním 
§ 42 odst. 3 zákona o myslivosti, nicméně doporučujeme upravit 
navrhované znění a tuto kompetenci svěřit na úroveň obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností, neboť právě obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností mají bližší informace (z vedených 
správních řízení s uživateli honiteb např. dle § 36 odst. 5, § 39 
zákona o myslivosti) a povědomí o situaci v konkrétních honitbách 
ve svém správním obvodu. Je nutno si uvědomit, že v působnosti 
např. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bod vypuštěn. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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celkem 390 honiteb a z personálního hlediska i z hlediska 
financování je další navýšení agendy zcela vyloučeno. 
Zásadní připomínka: 
13. K části šesté, čl. VII bod 14 - § 34a  
Navrhovanou kompetenci doporučujeme svěřit do působnosti 
orgánů státní správy rybářství na úrovni obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností, nikoliv na úrovni jiných rybářských 
orgánů (včetně krajských úřadů). 
 
Odůvodnění: 
Dle nově navrženého ustanovení má platit, že „V řízení podle 
jiných právních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy 
chráněné tímto zákonem, jsou orgány státní správy rybářství 
dotčenými orgány.“. Zákon o rybářství nezná tzv. zbytkovou 
působnost, jako mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
při obdobné právní úpravě v zákoně o myslivosti. 
K navrhovanému ustanovení § 34a zákona o rybářství zcela 
absentuje kompetenční ustanovení. Doporučujeme tedy tuto 
kompetenci svěřit na úroveň obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností (analogicky nejen se zákonem o myslivosti, ale 
i se zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo vodním zákonem), 
je však zapotřebí zabývat se otázkou finančního a personálního 
zabezpečení této nové agendy. 

VYSVĚTLENO 
Bod vypuštěn, upravena jednotlivá kompetenční 
ustanovení. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Kraj Olomoucký Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 27 (nově vkládané písm. h/ v § 77a 

odst. 5)  
Nesouhlasíme s rozšířením působnosti krajských úřadů podle 
nově navrhovaného ustanovení § 77a odst. 5 písm. h), podle 
kterého v případech stanovených v § 13j odst. 6 zákona č. 
114/1992 krajské úřady zajišťují provedení opatření k odstranění 
nebo izolaci invazivního nepůvodního druhu na unijním seznamu 
podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci invazního nepůvodního 
druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 a spolupracují na 
provedení opatření k obnově dotčených ekosystémů podle čl. 20 
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014. Hlavní problém spatřujeme v tom, že není jasné, 
jaké náklady krajům v souvislosti s výkonem této nové 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Kompetence k provedení opatření k odstranění nebo 
izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 
(jedná se o včasný výskyt nově zjištěného invazního 
nepůvodního druhu) ponechána pouze na AOPKČR, na 
krajských úřadech ponechána pouze ve vztahu 
k opatřením k regulaci invazního nepůvodního druhu (tj. 
značně rozšířeného), přičemž kompetence relativizována – 
pravomoc pouze fakultativní. 
 
 
Navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu není 
v současné situaci možné zajistit, jedná se o striktní pokyn 
vedení MŽP. 
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kompetence vzniknou a z jakých zdrojů budou tyto náklady 
hrazeny.   
Z tabulky č. 20 na straně 79, bod 3.7.5 Závěrečné zprávy RIA 
vyplývá, že náklady na provedení výše uvedených opatření budou 
pro krajské úřady činit přibližně 140 mil. Kč/ rok, tedy cca 10 mil. 
na kraj. Kromě toho zavedením nové kompetence dojde také ke 
zvýšení administrativní zátěže jednotlivých krajů (cca 3280 hodin/ 
KÚ (str. 106 RIA) a tedy cca 1.2 mil./rok nákladů).  
V současné době ovšem není podle názoru Krajského úřadu 
Olomouckého kraje dostatečně ošetřeno, jakým způsobem se 
budou opatření k regulaci či eradikaci financovat.   
K této problematice se v důvodové zprávě (str. 12) a shodně také 
ve zprávě RIA (str. 107) uvádí pouze, že: „Administrativní zátěž a 
další náklady vyčíslené na nové kompetence orgánů státní 
a veřejné správy dle novely zákona budou zvládnuty v rámci 
stávajících personálních kapacit a nebudou vyžadovat navýšení 
výdajových rámců, včetně schválených mzdových prostředků a 
počtu míst v dotčených kapitolách.“ 
„U části nákladů (monitoring, eradikace, regulace) bude možné 
využít prostředky evropských fondů, kde přinejmenším v případě 
OPŽP 2014-20 pro to již nyní byly vytvořeny výchozí podmínky. 
Další zdroje (zejména PRV, OPŽP na další programové období) je 
případně nutné adaptovat nebo potřebná opatření začleňovat do 
konkrétních projektů (např. z hlediska prevence šíření invazních 
druhů v oblasti výstavby apod.).“ 
Ve zprávě RIA se také na str. 91 uvádí: „Předpokládá se také 
zachování stávajících dotačních podpor (OPŽP, POPFK, PPK), 
která umožní provádění běžných i specifických opatření 
k omezení invazních nepůvodních druhů.“  
Výše uvedené rozhodně nelze považovat za dostatečné 
vyřešení financování potřebných zásahů, zejména pro postup 
jednotlivých vlastníků. Administrativní náročnost spojená se 
zpracováním a podáváním žádostí o dotace finančních prostředků 
z jednotlivých dotačních programů je pro postup běžných občanů 
v podstatě nepřekonatelnou překážkou. Navíc je potřeba si 
uvědomit, že dotace např. z OPŽP nelze poskytovat na relativně 
malé zásahy, nedosahující řádu statisíců (mohlo by se jednat o 

 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
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zásahy proti ohnisku izolovaného výskytu nového nepůvodního 
druhu). 
Navržené úvahy o financování z veřejných (krajských) rozpočtů 
neodpovídají celostátní úrovni dané problematiky, která vyplývá 
z mezinárodních závazků (v rámci Evropského společenství).  
Náklady spojené s novou agendou a opatřeními, které budou kraje 
jako povinné subjekty zásahy zajišťovat za vlastníky pozemků, by 
měly být krajům plně hrazeny, srovnatelně např. s režimem 
náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. Neměla by být 
rozhodně kopírována stávající nesystémová praxe, která 
přetrvává v implementaci lokalit soustavy Natura 2000 
a zajišťování péče o tyto lokality. 
V současné praxi je navíc dotační politika natolik rozšířená 
v běžném povědomí, že bez finančních pobídek se některé 
činnosti vůbec neprovádějí. 
Navrhujeme vytvořit centrální databázi (informační systém či 
registr zásahů) a centrální evidenci financování těchto akcí. 
Jako potřebné před administrativním zatížením orgánů ochrany 
přírody (přenesená působnost krajů) by mělo být zřízeno 
i poradenské centrum, na které by se mohli jednotliví 
vlastníci přímo obracet. To souvisí i s problematikou odbornosti 
(otázky určování nepůvodních druhů).  

Kraj Pardubický Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I – k celému návrhu změny zákona 

o ochraně přírody a krajiny 
Je třeba zajistit financování návrhu. 
 
Odůvodnění:  
Za zcela zásadní považuje Pardubický kraj to, že k poměrně 
výraznému nárůstu administrativní zátěže kraje (resp. krajského 
úřadu) je na kraj rovněž přenášeno financování opatření k regulaci 
či eradikaci. Dle předložené dokumentace RIA vycházejí náklady 
na jeden kraj ve výši cca 10 mil. Kč. Bez zajištění financování 
uvedených opatření, včetně jejich administrace, ze státního 
rozpočtu nebo jiného obdobného zdroje, nelze s předloženou 
novelou vyslovit souhlas.  

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
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Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I body 6 a 7 - § 5 odst. 4 a 5 
Navrhujeme doplnit text „mimo intravilány sídel“ do závorky za 
slovo „krajina“. 
 
Odůvodnění: 
Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či 
živočicha nepůvodního druhu do krajiny, resp. rozšiřování 
křížence druhů rostlin či živočichů, je možné jen s povolením 
orgánů ochrany přírody. Krajina je přitom [v ustanovení § 3 odst. 1 
písm. m)] definována jako „část zemského povrchu s 
charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 
propojených ekosystémů a civilizačními prvky“. Z uvedeného 
vyplývá, že i v případě výsadeb nepůvodních druhů a kříženců do 
zastavěného území – které je typem krajiny (městská krajina), by 
bylo třeba povolení orgánu ochrany přírody. Orgány ochrany 
přírody by tak byly zahlceny povolováním souhlasů, neboť by se 
to týkalo většiny výsadeb. Pardubický kraj proto navrhuje vyjmout 
takovouto část krajiny z uvedených ustanovení doplněním textu 
„mimo intravilány sídel“ do závorky za slovo krajina. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Smysl připomínky zachován, konkrétní provedení 
uzpůsobeno stávající konstrukci výjimky v § 5 odst. 4 
a formulaci zejména působnosti ochranných podmínek 
zvláště chráněných území tak, že povinnost mít 
k záměrnému rozšiřování nepůvodních druhů do krajiny, 
resp. záměrnému rozšiřování křížence neplatí, pokud jde o 
nepůvodní druhy rostlin/křížence rostlin vysazované 
v zastavěném území obce.  
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 9 - § 5 odst. 8 
Navrhujeme neurčité pojmy konkretizovat (přiměřenou dobu 
konkrétním počtem měsíců; nemožnost provedení opatření 
konkretizovat výčtem důvodů). 
 
Odůvodnění: 
Znění „Nekoná-li vlastník nebo uživatel pozemku v přiměřené 
době, není-li schopen provedení opatření zajistit nebo nelze-li to 
na něm spravedlivě požadovat, zajistí provedení těchto opatření 
orgán ochrany přírody.“ obsahuje příliš neurčitých pojmů („v 
přiměřené době“, „není-li schopen“, „nelze-li to na něm spravedlivě 
vyžadovat“). Jejich neurčitost zakládá do budoucna možnost 
účelového přístupu vlastníků nebo uživatelů pozemků tak, aby se 
vyhnuli své zákonné povinnosti. Pardubický kraj navrhuje neurčité 
pojmy konkretizovat (přiměřenou dobu konkrétním počtem 
měsíců; nemožnost provedení opatření konkretizovat výčtem 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ JINAK 
K vyloučení neurčitého pojmu „neurčitá doba“ upravena 
koncepce ukládání opatření k regulaci tak, že součástí 
oprávnění orgánu ochrany přírody je také stanovení 
podmínek provedení opatření, v rámci kterých bude orgán 
ochrany přírody moct stanovit konkrétní lhůtu pro 
provedení opatření se zohledněním okolností a specifik 
opatření, regulovaného druhu, místních podmínek apod. 
Úplné vyloučení neurčitých pojmů v konstrukci tohoto 
oprávnění není s ohledem na šíři a různorodost řešených 
problémů možné. Cílem je umožnit flexibilitu při 
posuzování konkrétních případů, nicméně posuzování 
schopnosti provedení opatření či spravedlivého požadavku 
na jejich provedení by mělo být doplněním možnosti 
stanovení podmínek provedení opatření k regulaci 
usnadněno. 
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důvodů). Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 16 - § 13a až 13j 
Navrhujeme uvést konkrétní znění různých ustanovení různých 
nařízení Rady (ES) přímo do zákona (buď do jednotlivých 
paragrafů, nebo do poznámek, anebo do přílohy k zákonu). 
 
Odůvodnění: 
Ve znění jednotlivých odstavců uvedených paragrafů je celá řada 
odkazů na různá ustanovení různých nařízení Rady (ES). Text je 
takto značně nepřehledný – vhodné by bylo uvést konkrétní znění 
přímo do zákona (buď do jednotlivých paragrafů, nebo do 
poznámek, anebo do přílohy k zákonu). 

VYSVĚTLENO 
Uvádění odkazů na související ustanovení příslušných 
nařízení EU je běžnou legislativní technikou používanou při 
adaptaci právního řádu na přímo použitelnou legislativu 
EU. Ustanovení vnitrostátních právních předpisů jsou 
pouze komplementární a teprve ve spojení s příslušným 
ustanovením nařízení EU tvoří úplnou právní normu. Znění 
přímo použitelných právních předpisů EU se do 
vnitrostátního práva nepřejímá. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 16 - § 13h 
Navrhujeme doplnit text: „V případě, že předmětem regulace bude 
i usmrcování nepůvodních invazivních živočichů na honebních 
pozemcích, je příslušný orgán státní správy myslivosti dotčeným 
orgánem při stanovování bližších podmínek zásad regulace.“   
 
Odůvodnění: 
Lov a usmrcování volně žijících živočichů (zejména zvěře) na 
honebních pozemcích náleží výlučně k výkonu práva myslivosti. Z 
důvodu předcházení střetů s uživateli honiteb je důležité uplatnit 
podmínky z pohledu zákona o myslivosti. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Povinnost projednat návrh opatření obecné povahy, kterým 
se stanoví bližší podmínky zásad regulace, doplněna do 
společného ustanovení § 13j odst. 1 ve vztahu nejen 
k orgánu státní správy myslivosti, ale také lesnictví či 
rybářství, a to podle stejného modelu, jako je navržen v § 5 
odst. 7 pro opatření k regulaci nepůvodního druhu. 
Viz také vypořádání připomínky MZE č. 12. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 5 
V textu: „Lhůta pro zaslání připomínek činí 30 dnů ode dne 
zveřejnění návrhu akčního plánu nebo zásad regulace na úřední 
desce Ministerstva životního prostředí; k připomínkám zaslaným 
po lhůtě se nepřihlíží.“ Navrhujeme změnit lhůtu na 90 dnů. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná lhůta 30 dnů je nepřiměřeně krátká pro 
připomínkování takto zásadního dokumentu. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Lhůta pro zaslání připomínek prodloužena na 60 dnů po 
vzoru Národního akčního plánu pro bezpečné používání 
přípravků (viz § 48a odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: VYSVĚTLENO 
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7. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 6 
Navrhujeme vyřešení financování jak správní (rozhodování, 
opatření obecné povahy), tak praktické stránky (realizace) 
opatření, která novela přináší. 
Navrhujeme doplnit text: „V případě, že regulaci a usmrcování 
nepůvodních invazivních živočichů odchytem bude vlastník nebo 
uživatel pozemku nebo orgánem ochrany přírody pověřená osoba 
provádět také na honebních pozemcích, lze takovou činnost 
provádět pouze po dohodě s příslušným držitelem a uživatelem 
honitby.“  
 
Odůvodnění: 
Krajským úřadům jsou v souvislosti s invazními organismy 
ukládány nové povinnosti zajištění provedení opatření, nekoná-li 
vlastník či nájemce pozemku, což bude značně finančně náročné 
(viz vyčíslené náklady v dokumentaci RIA). Bez adekvátního 
finančního zajištění nebude možné toto ustanovení řádně 
naplňovat. Vyřešení financování jak správní (rozhodování, 
opatření obecné povahy), tak praktické stránky (realizace) 
opatření, která novela přináší, je zásadní pro její přijetí. 
Lov a usmrcování volně žijících živočichů (včetně odchytu) na 
honebních pozemcích náleží výlučně k výkonu práva myslivosti. Z 
důvodu předcházení střetů s uživateli honiteb je důležité umožnit 
jiným osobám regulaci a usmrcování nepůvodních invazivních 
živočichů odchytem, zejména umístění odchytových zařízení, 
teprve na základě dohody s příslušným držitelem a uživatelem 
honitby. 

Kompetence k provedení opatření k odstranění nebo 
izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 
(jedná se o včasný výskyt nově zjištěného invazního 
nepůvodního druhu) ponechána pouze na AOPKČR, na 
krajských úřadech ponechána pouze ve vztahu 
k opatřením k regulaci invazního nepůvodního druhu (tj. 
značně rozšířeného), přičemž kompetence relativizována – 
pravomoc pouze fakultativní. 
 
Navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu není 
v současné situaci možné zajistit, jedná se o striktní pokyn 
vedení MŽP. 
 
Pokud jde o regulaci na honebních pozemcích, držitel či 
uživatel honitby jsou primárně povinnými opatření 
k regulaci provádět. Neučiní-li tak, teprve poté následuje 
možnost orgánu ochrany přírody konat. Vyžadovat 
v takové situaci souhlas držitele či uživatele honitby, kteří 
sami zůstali nečiní, není adekvátní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
8. K § 68 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 
Do textu „Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob 
hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech.“ 
navrhuje Pardubický kraj vložit odkaz na evropsky významné 
lokality: „Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob 
hospodaření ve zvláště chráněných územích, evropsky 
významných lokalitách a ptačích oblastech.“  
 
Odůvodnění: 

VYSVĚTLENO 
Změna nad rámec předmětu novely. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Pardubický kraj neshledává důvod pro to, aby nebyly evropsky 
významné lokality ve výčtu uvedeny – ne všechny jsou vyhlášeny 
za zvláště chráněná území; i v lokalitách požívajících základní 
ochranu je třeba zajišťovat předmět ochrany. 
Zásadní připomínka: 
9. K § 68 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny 
Do textu „neučiní-li tak k výzvě orgánu ochrany přírody vlastník či 
nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu zvláště 
chráněných částí přírody a významných krajinných prvků“ 
navrhuje Pardubický kraj vložit odkaz na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti: „neučiní-li tak k výzvě orgánu ochrany 
přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o 
ochranu zvláště chráněných částí přírody, evropsky významných 
lokalit, ptačích oblastí a významných krajinných prvků“.  
 
Odůvodnění: 
Pardubický kraj neshledává důvod pro to, aby nebyly evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti ve výčtu uvedeny – jejich 
ochranu je třeba zajišťovat obdobně jako u dosud uváděných 
prvků ochrany přírody. 

VYSVĚTLENO 
Změna nad rámec předmětu novely. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
10. K části první, čl. I bod 27 - § 77a odst. 5 písm. f) až h) 
Navrhujeme vyřešení financování opatření, která novela přináší. 
 
Odůvodnění: 
Krajským úřadům jsou v souvislosti s invazními organismy 
ukládány nové povinnosti; kromě rozhodování či ukládání opatření 
obecné povahy především [viz písm. h)] zajištění provedení 
opatření, což bude značně finančně náročné. Bez adekvátního 
finančního zajištění nebude možné toto ustanovení řádně 
naplňovat. 

VYSVĚTLENO 
Navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu není 
v současné situaci možné zajistit, jedná se o striktní pokyn 
vedení MŽP. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
11. K části první, čl. I bod 56 - § 90 odst. 19 
Navrhujeme v § 90 v odstavci 19 na konci věty tečku nahradit 
čárkou a vložit text „které stanoví Ministerstvo životního prostředí 
v obecně závazném právním předpisu“. 
 

VYSVĚTLENO 
Vydání prováděcího právního předpisu se nepředpokládá, 
žádné zmocnění k vydání vyhlášky návrh neobsahuje. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Odůvodnění:  
Je třeba doplnit odkaz na vyhlášku ministerstva. 
Zásadní připomínka: 
12. K části první, čl. I bod 56 - § 90 odst. 21 
Navrhujeme místo textu „… prověří a stanoví podmínky…“ znění 
„…prověří a pokud to vyžaduje ochrana zájmů dle částí II. – V. 
zákona může stanovit podmínky…“. 
 
Odůvodnění:  
Ze znění „Uzavře-li orgán ochrany přírody s vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku dohodu k provádění péče o pozemky podle § 
68 a v rámci této dohody prověří a stanoví podmínky…“ vyplývá 
orgánu ochrany přírody povinnost vždy stanovit podmínky. 
Vhodnější by bylo znění „…prověří, a pokud to vyžaduje ochrana 
zájmů dle částí II. – V. zákona může stanovit podmínky…“, na 
základě kterého by stanovoval podmínky pouze tehdy, pokud je to 
nezbytné. 

AKCEPTOVÁNO 
Formulace dílčím způsobem upravena, význam připomínky 
zachován. 

Zásadní připomínka: 
13. K části druhé, čl. III bod 4 - § 14 odst. 6 
Navrhujeme doplnit text:  „Uživatelé honiteb mohou stávající 
odchytová (lapací) zařízení na zavlečené druhy živočichů v 
přírodě nežádoucí, splňující současné podmínky § 45 zákona o 
myslivosti a § 14 odst. 1 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti 
týrání, v honitbách používat po dobu 10 let, a to bez splnění 
podmínky certifikace Státní veterinární správou. Na pořízení 
nových odchytových zařízení, splňujících certifikaci Státní 
veterinární správou, bude uživatelům honiteb poskytnut příspěvek 
z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Stávající odchytová 
zařízení, nesplňující podmínku certifikovaného odchytového 
zařízení, lze v honitbách používat nejdéle po dobu 10 let od 
účinnosti této novely.“   
 
Odůvodnění: 
V současné době jsou ve většině z 5800 honiteb v rámci ČR 
používána lapací (odchytová) zařízení na zavlečené druhy 
živočichů v přírodě nežádoucí, splňující stávající podmínky § 45 
zákona o myslivosti a § 14 odst. 1 písm. f) zákona na ochranu 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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zvířat proti týrání. Na pořízení takových odchytových zařízení je 
poskytován příspěvek podle nařízení vlády č. 30/ 2014 Sb., 
o stanovení pravidel poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Tato 
odchytová zařízení mohou sloužit i k redukci početních stavů 
některých druhů zvěře. Pokud by bylo znemožněno, na 
přechodnou dobu 10 (5?) let, používání těchto stávajících 
odchytových zařízení, povede to bezesporu i k nárůstu populací 
invazivních nepůvodních druhů živočichů.  
Zásadní připomínka: 
14. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 7 písm. a) 
Navrhujeme doplnit text: „Za uživatele honitby se osobou 
oprávněnou jako provozovatel odchytového zařízení rozumí 
myslivecký hospodář nebo další osoby, které složili hospodářské 
nebo vyšší zkoušky z myslivosti. Tyto zkoušky splňují osvědčení 
o odborné způsobilosti podle jiného právního předpisu28)“.  
Odůvodnění:  
V každé z 5800 honiteb v rámci ČR je ustanovena do funkce 
osoba mysliveckého hospodáře. Zkoušky mysliveckého 
hospodáře a vyšší odborné zkoušky z myslivosti jsou vysoce 
odborně náročné a obsahují (mimo jiné) předměty jako myslivecká 
zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního 
prostředí, zvláště chránění živočichové, ekologie, etologie a její 
využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v 
České republice, lovecká pravidla, způsoby lovu atd. Pokud 
nebude uznána kvalifikace mysliveckého hospodáře a vyšší 
odborné zkoušky z myslivosti jako oprávnění pro provozovatele 
odchytového zařízení, nebude ve většině honiteb realizován 
odchyt invazivních nepůvodních druhů živočichů a dojde tak k 
dalšímu nárůstu populací invazivních nepůvodních druhů 
živočichů.  

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění ustanovení na základě požadavku 
MZE připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
15. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 7 písm. e) 
Navrhujeme doplnit text: „Uživatelé honiteb evidenci odchycených 
zvířat předávají orgánu státní správy myslivosti formou 
statistických hlášení myslivosti MYSL 1-01 za uplynulý 
hospodářský myslivecký rok; orgány státní správy myslivosti 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění ustanovení na základě požadavku 
MZE připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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poskytnou tyto údaje Státní veterinární správě “.  
 
Odůvodnění: 
Tyto údaje jsou povinnou součástí každoročního zpracování 
myslivecké statistiky, návrh změny má odstranit zbytečnou 
administrativu a zatěžování uživatelů honiteb. 
Zásadní připomínka: 
16. K části páté, čl. VI bod 6 - § 11 odst. 7  
Navrhujeme doplnit text: „Uživateli honitby přísluší finanční 
náhrada za činnosti spojené s usmrcováním invazivních 
nepůvodních druhů živočichů a dalších živočichů, kteří nejsou 
zvěří. Finanční náhradu poskytuje každoročně Ministerstvo 
zemědělství ČR za usmrcené jedince invazivních nepůvodních 
druhů živočichů a dalších živočichů, a to ve výši 5 000,- Kč za 
každého usmrceného jedince“. 
 
Odůvodnění:  
Výkon práva myslivosti předpokládá pro každého uživatele honitby 
plnění řady časově a finančně náročných povinností, spojených s 
obhospodařováním přírodního bohatství ČR, a to bez nároku na 
finanční náhradu. Další potřeba intenzivní snahy uživatelů 
o redukci invazivních nepůvodních druhů živočichů a dalších 
živočichů tak znamená jedno z mnoha dalších přenesení 
odpovědnosti státu za plnění úkolů v této oblasti na uživatele 
honiteb. Jde přitom o činnost náročnou jak na vědomosti a 
znalosti, ale zejména na čas strávený v honitbách při vyhledávání 
a usmrcování nepůvodních druhů živočichů, dopravu do honiteb, 
instalaci, obsluhu a kontrolu odchytových zařízení, pořízení věcí a 
materiálu atd. Přitom je třeba uvést, že uživatelé honiteb svou 
výbornou znalostí prostředí, svými vlastními prostředky, znalostmi 
a svou přítomností v honitbách představují z pohledu finanční 
zátěže pro stát nejlevnější alternativu při plnění úkolů na poli 
redukce invazivních nepůvodních druhů živočichů a dalších 
živočichů. Částka 5 000,-Kč za každého usmrceného jedince 
invazivních nepůvodních druhů živočichů zdaleka nemůže pokrýt 
všechny náklady, mohla by však představovat přiměřenou 
motivaci k této činnosti. 

VYSVĚTLENO 
Připomínka nad rámec předmětu novely. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Zásadní připomínka: 
17. K části páté, čl. VI bod 13 - § 41 odst. 4   
Navrhujeme zrušit toto ustanovení. 
 
Odůvodnění:  
Takto formulované ustanovení je nekonkrétní, není z něho zřejmé, 
komu bude dána kompetence vyhodnotit vhodnost nebo efektivitu 
postupu dle odstavce 1 nebo 2 a kdo má určit, podle kterého 
právního předpisu se bude dále postupovat. Odkaz 41) na zákon 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči není v případě regulace 
živočichů relevantní. 

AKCEPTOVÁNO 
Viz také požadavek MZE. 

Zásadní připomínka: 
18. K části páté, čl. VI bod 20 - § 59 odst. 1 písm. e)   
Navrhujeme zrušit toto ustanovení. 
 
Odůvodnění:  
Nesouhlasíme s navrhovaným zmocněním krajů rozhodovat o 
povolení výjimky z doby lovu dle § 42 odst. 3 zákona o myslivosti. 
Jedná se o agendu, která systematicky zapadá na úroveň obcí, 
které jsou příslušná i k jiným správním aktům obdobného 
charakteru. 

AKCEPTOVÁNO 

Kraj Plzeňský Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 27 - § 77a odst. 5 písm. h) 
Krajský úřad nesouhlasí se stanovením nové kompetence dle § 
77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. /část I., bod. 27 
materiálu/ do doby, než bude jednoznačně stanoveno, jak budou 
hrazena opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazivního 
nepůvodního druhu, která by měl krajský úřad, jako orgán ochrany 
přírody, provést v případě, že nebude konat vlastník či uživatel 
pozemku. Není jednoznačně zřejmé, zda by se na financování 
těchto opatření dal použít novelizovaný § 78 odst. 4 zákona č. 
114/1992 Sb. (část I., bod 29. materiálu). Zároveň je třeba 
zásadně odmítnout, že by se tato opatření hradila prostřednictvím 
dotačních titulů, jak je zmíněno v důvodové zprávě či dokumentu 
RIA. Je třeba si uvědomit, že o dotaci by žádal kraj, nikoli krajský 
úřad tudíž subjekt odlišný od orgánu ochrany přírody, navíc 
podání žádosti o dotaci by podléhalo schválení příslušného 

VYSVĚTLENO 
Kompetence k provedení opatření k odstranění nebo 
izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 
(jedná se o včasný výskyt nově zjištěného invazního 
nepůvodního druhu) ponechána pouze na AOPKČR, na 
krajských úřadech ponechána pouze ve vztahu 
k opatřením k regulaci invazního nepůvodního druhu (tj. 
značně rozšířeného), přičemž kompetence relativizována – 
pravomoc pouze fakultativní. 
 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
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orgánu kraje, který s takovým podáním nemusí vyslovit souhlas. 
Rovněž je třeba zmínit, že dotace je nenároková. Je tedy 
evidentní, že krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody 
nemusí získat finanční prostředky na provedení požadovaných 
opatření a nebude je tedy moci provést, bude-li to nutné. Zároveň 
nelze souhlasit se závěrem na str. 107 RIA, že nové kompetence 
nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, když z 
předchozího textu RIA je naopak evidentní, že tyto kompetence 
budou pro orgány ochrany přírody představovat nové náklady. 
Striktně požadujeme, aby bylo v zákoně č. 114/1992 Sb. 
stanoveno, že finanční prostředky na provedení předmětných 
opatření budou hrazeny ze státního rozpočtu. 

ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 
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Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Zásadní připomínka: 
2. K části třetí, čl. IV bod 4, části páté, čl. VI bod 21 a části 

šesté, čl. VII body 11 a 12  
V uvedených bodech je stanoveno, že určené orgány státní 
správy lesů, myslivosti a rybářství jsou dotčenými orgány při 
vydávání stanoveného správního aktu orgánu ochrany přírody, 
přičemž v navrhované novele zákona č. 114/1992 Sb. (např. § 5 
odst. 7, § 13j odst. 1) se počítá s tím, že pro určitá rozhodnutí 
orgánu ochrany přírody budou vydávat příslušné orgány státní 
správy (lesy, myslivost, rybářství) závazná stanoviska. Dle našeho 
názoru je třeba jednoznačně stanovit v příslušném právním 
předpise (zákon o lesích, z. o myslivosti, z. o rybářství) pravomoc 
vydat závazné stanovisko, nikoli pouze označit příslušný orgán za 
dotčený. Z § 136 odst. 1 správního řádu mj. plyne, že dotčeným 
orgánem je ten, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, 
tudíž je nutné takovou příslušnost zvláštním právním předpisem 
stanovit. I z komentáře JUDr. Vedrala k tomu ustanovení 
správního řádu plyne, že: „Z pouhé skutečnosti, že nějaký správní 
orgán zákon označí za orgán dotčený, sama o sobě žádná 
působnost nevyplývá, tzn. z toho především nevyplývá, že by měl 
takový orgán pravomoc vydávat závazná stanoviska.“ 

VYSVĚTLENO 
Dotčenost orgánů státní správy myslivosti, rybářství a lesů 
je i s jejich pravomocí vydávat závazná stanoviska 
založena doplňovanými ustanoveními zákona o ochraně 
přírody a krajiny, v příslušných předpisech je již „pouze“ 
určován konkrétní orgán ze soustavy orgánů příslušné 
oblasti státní správy. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Kraj Ústecký Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 27 - § 77a odst. 5 písm. h) 
Nesouhlasíme s rozšířením působnosti krajů podle nově 
navrhovaného ustanovení § 77a písm. h), dokud nebudou v RIA 
a v důvodové zprávě realisticky vyčísleny náklady, které krajům 
v souvislosti s výkonem této nové kompetence vzniknou a dokud 
nebude stanoveno, z jakých zdrojů budou tyto nové náklady krajů 
hrazeny. 
 
Odůvodnění: 

VYSVĚTLENO 
Kompetence k provedení opatření k odstranění nebo 
izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 
(jedná se o včasný výskyt nově zjištěného invazního 
nepůvodního druhu) ponechána pouze na AOPKČR, na 
krajských úřadech ponechána pouze ve vztahu 
k opatřením k regulaci invazního nepůvodního druhu (tj. 
značně rozšířeného), přičemž kompetence relativizována – 
pravomoc pouze fakultativní. 
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Je zřejmé, že případná opatření prováděná v kompetenci krajů 
podle navrhovaného § 13j odst. 6 si mohou vyžádat značné 
náklady. Podle příslušné kapitoly RIA (3.7) se pohybovaly 
dosavadní náklady na likvidaci některých invazních rostlin v ČR 
v řádu desítek miliónů korun (např. konkrétní projekt 
v exponovaném KV kraji 80 mil. Kč) a byly hrazeny z OPŽP nebo 
programu LIFE. Zvýšení administrativní zátěže u krajských úřadů 
v souvislosti s prováděním opatření je odhadováno na 1960 
hod/rok a 725 200  Kč/rok (se všemi ostatními kompetencemi 
nové režijní náklady u krajských úřadů činí v průměru 1,2 mil 
Kč/rok). Náklady na samotná opatření jsou v RIA odhadována na 
10 mil. Kč/rok/kraj (přestože podle nařízení EP a Rady (EU) 1143/ 
mohou tato opatření zahrnovat i opatření k obnově ekosystémů). 
Tento odhad není nijak blíže odůvodněn a zdá se, že každoroční 
náklady krajů by podle něj měly zhruba odpovídat všem výdajům, 
vynaloženým v souhrnu až do této doby v ČR na řešení 
problematiky invazních druhů v rámci projektů OPŽP resp. 
programu LIFE. 
 
Považujeme proto za nutné tento odhad opřít o realistický výhled 
konkrétních opatření k eradikaci druhů uvedených na unijním 
seznamu (alespoň bolševník velkolepý, rak signální a rak 
pruhovaný, střevlička východní, mýval severní, psík mývalovitý), 
ev. rozšířených o norka amerického a křídlatky, a konkrétně 
stanovit systémový způsob pokrytí těchto nákladů z veřejných 
rozpočtů, a to včetně odpovídajícího zvýšení příspěvku na výkon 
přenesené působnosti krajů.  Rozhodně nelze souhlasit s tím, že 
by podobná opatření měla být hrazena např. administrativně 
neúnosně náročnou a navíc nejistou dotací z OPŽP stejně 
nesystémově, jak je tomu až dosud při implementaci evropsky 
významných lokalit a péči o ně. 

V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
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redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 55 - § 90 odst. 5  
Navrhujeme ve větě druhé § 90 odst. 5 slovo „kraje“ nahradit slovy 
„krajské úřady“. 
 
Odůvodnění: 
Dle ust. § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je orgánem 
ochrany přírody krajský úřad, přičemž dle odst. 3 citovaného 
ustanovení orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na 
úseku ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona.  Máme za 
to, že navrhovaná právní úprava má v úmyslu založit působnost 
dotčeného orgánu krajskému úřadu jakožto orgánu ochrany 
přírody vykonávajícímu státní správu v přenesené působnosti. 
Užití pojmu „kraje“ by však zcela nesystémově zakládalo 
postavení dotčeného orgánu krajům v samostatné působnosti.  

VYSVĚTLENO 
Úprava navazuje na tzv. parkovou novelu zákona o 
ochraně přírody a krajiny (č. 123/2017 Sb.), kterou došlo 
k zakotvení postavení dotčeného orgánu při projednávání 
návrhu opatření obecné povahy podle části třetí zákona 
obcím. Jedná se přiznání práv územnímu samosprávnému 
celku, tj. obce se mohou vyjádřit z hlediska dotčení jejich 
území v rámci samostatné působnosti. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
3. K části páté, čl. IV bod 20 - § 59 odst. 1 písm. e) 
Navrhujeme písmeno e) do daného ustavení nevkládat a další 
písmena nepřečíslovávat. 
 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s tím, aby krajské úřady povolovaly výjimky ze 
stanovené doby lovu (§ 42 odst. 3. Jedná se o zcela nesystémový 
krok, kdy pracovníci krajského úřadu nemají přesné informace a 

AKCEPTOVÁNO 
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povědomí o situaci v konkrétních honitbách, tak jak je tomu u 
pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Je 
nutné si též uvědomit, že krajský úřad má ve své místní 
příslušnosti několik set honiteb. Dále z úřední činnosti a kontrol 
prováděných na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 
je nám známo, že žádosti jsou uživatelem honitby velmi často 
podané pouze na jednotlivý kus poraněné zvěře. 
 
Je zcela nereálné, ať z hlediska personálního či časového, aby 
pracovníci krajského úřadu povolovali tyto výjimky, kterým velmi 
často předcházejí celé série telefonických rozhovorů s uživatelem 
honitby. V současné době dochází k neúměrnému navyšování 
agendy státní správy na krajských úřadech, aniž by příslušné 
ministerstvo garantovalo a zajistilo finanční prostředky na výkon 
těchto státních správ. 

Kraj Vysočina Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 21 - § 72a a 72b a čl. II 
Navrhujeme v Čl. II návrhu zákona zrušit body č. 3, 4 a 5 
upravující povinnost příslušných orgánů ochrany přírody pod 
hrozbou zrušení zákonné ochrany doplnit chybějící údaje v 
ústředním seznamu ochrany přírody. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek na doplnění geodeticky zjištěného polygonu, popř. 
zákresu v historické katastrální mapě hranic zvláště chráněných 
území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je obrovský 
a ve stanoveném termínu nesplnitelný úkol, který ve spojení s 
fikcí, že v případě nedodání požadovaných podkladů do dvou let 
od účinnosti novely, zaniká důvod k územní ochraně daného 
objektu, může vést k historicky největším škodám v ochranně 
cenných přírodních hodnot i k rozporu s naplňováním závazků 
z legislativy EU. 
S výjimkou maloplošných zvláště chráněných území vzniklých pro 
zajištění ochrany evropsky významných lokalit přešly zpravidla 
desítky až stovky ZCHÚ do péče krajských úřadů po jejich 
právních předchůdcích. ZCHÚ byla zpravidla vyhlašována 
okresními národními výbory, či později okresními úřady, není však 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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výjimkou, že je zřizovaly ústřední orgány, a to už od 20. let 
minulého století. V průběhu historie pak často docházelo k věcně 
důvodným, avšak často formálně nedotaženým změnám ve 
vymezení.  
Je tak pochopitelné, že z dnešního úhlu pohledu, jsou některé 
historické dokumenty obtížně či vůbec nedohledatelné, popř. 
nedohledatelné v relevantní formě, popř. v době vzniku 
dokumenty, které bychom při dnešním posouzení mohli považovat 
za právně bezvadné, ani nevznikly. To se týká, jak vyhlašovacích 
dokumentů, tak i mapových zákresů. 
Jediným postupem k nápravě této situace je tak nové vyhlášení 
ZCHÚ podle platných předpisů, které je však časově (délka řízení 
dle ZOPK), administrativně (korespondence se všemi vlastníky 
pozemků, vypořádávání jejich námitek ve správním řízení) 
i finančně (jen geodetické vytyčení a zaměření představuje 
náklady v řádech statisíců pro jedno území) velmi náročné 
a přináší rizika (ne všichni vlastníci s vyhlášením souhlasí 
a mohou proti němu účinně brojit). Krajské úřady mohou tento 
úkol plnit postupně (Kraj Vysočina „přehlašuje“ ročně jednotky 
maloplošných ZCHÚ).  Není však reálně možné historicky vzniklé 
problémy vyřešit do dvou let, přičemž rezignace na ochranu často 
těch nejcennějších území by měla fatální dopad na systém 
územní ochrany přírody. 
Co se týká evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ty 
vyhlásila vláda svým nařízením, přičemž podklady připravovala 
AOPK ČR. Ta je i dnes zodpovědná za jejich zápis jako objektů 
ústředního seznamu, za poskytování údajů pro územně analytické 
podklady i za hlášení kódu a způsobu ochrany k nemovitostem 
v katastru nemovitostí. Pokud je známo, AOPK ČR pro tyto účely 
disponuje vrstvou vytvořenou v GIS a nikoliv v souladu s předpisy 
na úseku katastru nemovitostí vytvořenými podklady typu záznam 
podrobného měření změn, popř. zákresu hranic EVL či PO 
v mapě katastru nemovitostí, které by probíhaly po hranicích 
parcel.  
Pořízení takového podkladu není zákonem vyžadováno, je 
naprosto neúčelné, technicky složité, drahé a u velkých lokalit 
i neproveditelné. Fikce nedůvodnosti ochrany při nedodání 

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



Stránka 160 (celkem 183) 

podkladů do ústředního seznamu je v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ČR ze směrnic EU.  
Zásadní připomínka: 
2. K části čtvrté, čl. V bod 1 - § 35 
Navrhujeme v § 35 vodního zákona následující znění odstavce 2: 
„(2) U vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích 
vodních toků může vodoprávní úřad uložit jejich vlastníkovi a 
správci vodního toku též způsob rybářského obhospodařování.“ 
 
Odůvodnění: 
Současné znění výše uvedeného ustanovení obsahuje 
kompetenci vodoprávního úřadu uložit způsob rybářského 
hospodaření i uživateli rybářského revíru. Přitom podle § 11 odst. 
1 písm. b) a písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o 
rybářství), ve znění pozdějších předpisů příslušný rybářský orgán 
stanoví v rozhodnutí nebo oznámení o povolení výkonu 
rybářského práva pro každý rybářský revír způsob hospodaření a 
postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií 
vysazovaných ryb.  
Způsob rybářského hospodaření uživateli rybářského revíru tedy 
stanovuje příslušný rybářský orgán (zejména kraj v přenesené 
působnosti nebo Ministerstvo zemědělství) a je tak nadbytečné, 
ne-li nesmyslné, ponechat tuto kompetenci i vodoprávním úřadům. 
Současný právní stav znamená, že dva různé orgány státní 
správy mohou vydat ve stejném případě dvě rozdílná rozhodnutí, 
jež bude muset uživatel rybářského revíru dodržet. Navrhuje se 
tedy ve stávajícím znění § 35 odst. 2 vypustit slova „a uživateli 
rybářského revíru“. 

VYSVĚTLENO 
Změna nad rámec předmětu návrhu novely. 
 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka: 
3. K části šesté, čl. VII bod 11 - § 20 
Navrhujeme v § 20 zákona o rybářství vypustit nově vkládaný 
odstavec 4 a současně v § 21 odst. 1 nahradit písmeno h) v 
následujícím zněním: 
„h) je dotčeným orgánem v řízení o povolení k rozšiřování 
nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha do krajiny, v řízení o 

AKCEPTOVÁNO 
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povolení rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů a v řízení o 
stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu rostliny nebo 
živočicha anebo křížence druhů rostlin či živočichů, pokud orgány 
ochrany přírody příslušnými k jejich stanovení podle jiného 
právního předpisu jsou obecní úřad obce s rozšířenou působností 
nebo krajský úřad, a dále při vydávání opatření k regulaci značně 
rozšířeného invazního nepůvodního druhu podle jiného právního 
předpisu41),“ 
41) § 13j odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Odůvodnění: 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako jeden z orgánů 
státní správy rybářství na rozdíl od kraje v přenesené působnosti 
nestanovuje způsob hospodaření a postup zarybňování 
rybářských revírů. Nejsou mu tedy reálně známy současné 
hospodářské poměry ani záměry jednotlivých uživatelů rybářských 
revírů. Kromě toho se rybářské revíry, zejména revíry vyhlášené 
na vodních tocích, nacházejí na území několika obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností. To by značně komplikovalo 
identifikaci dotčeného správního orgánu, příp. by jednotlivé 
dotčené správní orgány mohly k jednomu řízení přistupovat 
rozdílně. Navrhujeme proto, aby dotčeným orgánem státní správy 
rybářství byl v uvedených případech pouze kraj v přenesené 
působnosti. 

Kraj Zlínský Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I body 15, 24 a 25 - § 13 odst. 1, § 77 odst. 

1 písm. l) a § 77a odst. 4 písm. c) 
Požadujeme změnit navrhovanou úpravu následovně:  
„24. V § 77 odst. 1 písm. l) zní: „Vydávají opatření obecné povahy, 
kterým se vyhlašuje přechodně chráněná plocha z důvodů 
ochrany zájmů chráněných v části druhé tohoto zákona a dále z 
jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či 
informačních.“.“ 
„25. V § 77a odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), 
které zní: „c) Vydávají opatření obecné povahy, kterým se 
vyhlašuje přechodně chráněná plocha z důvodů ochrany zájmů 

AKCEPTOVÁNO 
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chráněných v části páté tohoto zákona“. Dosavadní písmena c) až 
x) se označují jako písmena d) až y).“ 
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna přechodu kompetenci k vyhlašování 
přechodně chráněných ploch v plném rozsahu z ORP na krajské 
úřady neodpovídá systematice zákona, tj. rozlišování obecné a 
zvláštní ochrany v rovině kompetenční. Proto navrhujeme 
rozčlenění kompetence ke zřizování přechodně chráněných ploch 
podle toho, zda má být zřizována za účelem ochrany obecně či 
zvláště chráněných hodnot. Tento postup nepovede 
k neúměrnému zatížení krajských úřadů, a přitom jim umožní 
využívat nástroj obecné územní ochrany pro zajištění např. 
zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. Obdobně je 
možnost využití nástrojů obecné ochrany pro zvláštní ochranu v 
zákoně o ochraně přírody a krajiny obsažena ve vztahu k § 5 odst. 
1 a odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. A samotná novela 
obdobné postup navrhuje v rámci úpravy nepůvodních druhů a 
kříženců v § 5 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny v rámci 
vydávání povolení k šíření kříženců zvláště chráněných druhů. 
Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13a až 13c, § 77a odst. 5 

a § 78  
Požadujeme vypustit nově navrženou kompetenci v § 77a odst. 5 
písm. f), dle které krajské úřady mají rozhodovat o povolení k 
přesunu (vysazení či přemístění) cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu rozhodovat o provedení pokusného 
vypuštění a umístění do karantény, schvalovat pohotovostní plán 
a rozhodovat o uložení vhodných opatření a o zrušení vydaného 
povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu. 
Požadujeme předmětné kompetence včlenit do § 78 jako nový 
odstavce 10 v tomto znění: „Agentura na celém území České 
republiky a správy národních parků v obvodu své územní 
působnosti rozhodují o povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu podle článku 13 nebo 19 nařízení Rady 
(ES) č. 708/2007, rozhodují o provedení pokusného vypuštění 
podle § 13a odst. 4 a umístění do karantény podle § 13a odst. 5, 

AKCEPTOVÁNO 
Kompetence přenesena na AOPKČR. 
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schvalují pohotovostní plán podle § 13a odst. 6 a rozhodují 
o uložení vhodných opatření podle § 13c odst. 1 a o zrušení 
vydaného povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu podle § 13c odst. 2,“. 
 
Odůvodnění:  
Postupy dle nařízení EU č. 708/2007 doposud zajišťovalo MŽP. 
Podle dostupných údajů nebylo od roku 2008 vydáno žádné 
povolení k přesunu cizího či místně se nevyskytujícího druhu za 
účelem využití v akvakultuře. Lze předpokládat, že po 
implementaci nařízení v zákoně o ochrany přírody a krajiny se 
situace změní a že chovatelé budou pro potřeby zavádění chovu 
či pěstování vodních organismů mimo jejich areál rozšíření 
v rybníkářství, či jiných typech produkce žádat o povolení. Zřejmě 
se bude jednat o jednotky případů, ale současně o velmi složitou 
(řízení o povolení s ingerencí společné meziresortní komise a 
orgánů na úseku rostlinolékařské péče či veterinární správy, 
rozhodování o pokusném či karanténním vypuštění, zajištění 
posouzení rizik a schválení pohotovostního plánu atd.) a odborně 
(znalost druhů vodních organismů, které se u nás nevyskytují 
a nejsou o nich dostupné biologické údaje) náročnou agendu. 
Jako vhodné se proto jeví stěžejní kompetence svěřit Agentuře 
ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako správnímu 
orgánu ochrany přírody s celorepublikovou působností. Agentura 
je k dané činnosti nepochybně odborně erudovaná, a již nyní 
vykonává agendu náhrady újmy za ztížené hospodaření mimo 
správní obvod svěřených zvláště chráněných území. Rovněž za 
situace, kdy dle důvodové zprávy má být navýšení administrativní 
zátěže pokryto ze stávajících prostředků, se Agentura napojená 
prostřednictvím MŽP na státní rozpočet jeví jako vhodnější. 
Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13j, § 77a odst. 5 

a § 78 
Požadujeme vypustit nově navržené kompetence v § 77a odst. 5 
písm. g) a h), které ukládají krajským úřadům závazně stanovit 
bližší podmínky uplatňování zásad regulace značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a povinnost 

VYSVĚTLENO 
Oproti předchozí připomínce, u které lze akceptovat, že u 
rozhodování o povolení podle nařízení Rady (ES) č. 
708/2007 bude vhodné svěřit kompetenci jednomu 
subjektu, který v rámce řízení snáze zajistí komunikaci se 
Společnou meziresortní komisí, je v případě regulace 
značně rozšířených invazních nepůvodních druhů klíčová 
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zajišťovat tato opatření v případě, kdy je neprovede vlastník či 
uživatel pozemku. Požadujeme předmětné kompetence včlenit do 
§ 78 jako nové odstavce 11 a 12 v tomto znění:  
„(12) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti vydávají 
opatření obecné povahy, kterým stanoví bližší podmínky 
uplatňování zásad regulace podle § 13h odst. 2,  
(13) Agentura na celém území České republiky a správy 
národních parků v obvodu své územní působnosti v případech 
stanovených v § 13j odst. 6 zajišťují provedení opatření k 
odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 
a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014,“. 
 
Odůvodnění:  
Podle návrhu novely má být z povinností vyplývajících z nařízení 
EU č. 1143/2014 svěřena agenda regulace značně rozšířených 
invazních nepůvodních druhů s významnými dopady na EU, a to 
jednak stanovením konkrétních postupů v opatření obecné povahy 
upravujícím bližší podmínky uplatňovaná Zásad regulace MŽP a 
dále faktickou realizací opatření za účelem regulace (tj. zajištění 
úplné eradikace, částečné kontroly či izolace) v případě, kdy je 
nevykoná vlastník či uživatel pozemku. V současné době tzv. 
evropský seznam (nařízení EU č. 2016/2014 ve znění nařízení 
č. 2017/1263) IND obsahuje 15 druhů živočichů či rostlin, které se 
vyskytují na území ČR.  
U rostlinných druhů jako je netykavka žláznatá, bolševník 
velkolepý, klejicha hedvábná, tokozelka a vodní mor americký lze 
na základě zkušenosti odhadovat o jak organizačně i technicky 
náročná opatření půjde. Obdobně to platí v případě zařazení 
pajasanu žláznatého. V případě některých živočichů pak bude 
možné na opatřeních spolupracovat s příslušnými subjekty (mýval 
severní, nutrie říční, psík mývalovitý, ondatra pižmová, husice 
nilská – myslivci; američtí raci, krab čínský, střevlička východní – 

především znalost místních poměrů a návaznost na další 
agendy, jako je zajištění péče o ZCHÚ apod. K dispozici 
přitom budou jako podklad zásady regulace, které umožní 
koncepčně a metodicky přístup sjednocovat. V tomto 
případě je tedy na místě zasadit kompetenčně tento postup 
do stávajícího systému tak, aby byl zajišťován rovnoměrně 
na celém území místně příslušnými orgány ochrany 
přírody, tedy jak správami NP, AOPKČR, tak krajskými 
úřady dle rozsahu jejich stanovené územní působnosti. 
 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
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rybáři, rybníkáři, správci vodních toků). Ti však náročné zásahy 
zcela jistě budou podmiňovat finančním příspěvkem od orgánů 
ochrany přírody. 
Z uvedeného vyplývá, jak velká zátěž má být opět vložena na 
bedra krajských úřadů. Přesun kompetencí a s nimi spojených 
povinnosti tímto směrem lze již označit za trend (od roku 2004 
svěření naprosté většiny náročných povinností spojených 
s doposud probíhající implementací soustavy Natura 2000, od 
roku 2009 celá druhová ochrana, smluvní ochrana, ptačí oblasti 
s národní kategorií zvláště chráněných území).  
A rovněž nyní se navrhuje, a to často nesystémově, hlavní břímě 
spojené s novelou navalit na krajské úřady (vyhlašování 
přechodně chráněných ploch, vydávání odchylného postupu 
opatřením obecné povahy, povolování přemisťování cizích a 
místně se nevyskytujících druhů, zajištění opatření k regulaci IND, 
předání podkladů do základního registru územní identifikace, a to 
zřejmě i pro EVL a PO, za jejichž vymezení v katastru nemovitostí 
odpovídá Agentura). Tyto povinnosti nebyly a nemají být 
spojeny s navýšením finančních prostředků.  
Přitom Agentura je od roku 2015 správním orgánem 
s celorepublikovou působností s velkým potenciálem vykonávat 
odborně náročné činnosti i mimo správní obvody svěřených 
zvláště chráněných území. Agentura se dlouhodobě zabývá 
ochranou před invazními nepůvodními druhy. Za tímto účelem 
shromažďuje informace o výskytu ZCHD, vydává odborné i 
metodické materiály o jejich potlačování, zajišťuje konkrétní 
projektová opatření. Naprosto zásadní je skutečnost, že Agentura 
je jedním správním orgánem, což odpovídá potřebám na 
koordinaci zásahu proti IND v celé ČR.  
A v neposlední řadě je Agentura napojena na státní rozpočet 
prostřednictvím MŽP. Navrhujeme proto předmětnou 
kompetenci svěřit Agentuře. 
Situace, kdy by Agentura, jak je navrženo, pouze prováděla 
monitoring výskytu IND, a jak je zřejmé, podílela by se na návrzích 
na rozšíření evropského seznamu a realizaci opatření by měly 
zajistit krajské úřady je analogická k rozdělení odpovědnosti 
k Natura 2000, což vede k častým kolizím mezi navrhovaným a 

zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 
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aplikační praxí. 
Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I body 16 a 27 - § 13d až 13j a § 77a odst. 

5  
Požadujeme v rámci přijetí nové právní úpravy zajistit navýšení 
příspěvku za státního rozpočtu do rozpočtu krajů na personální i 
finanční zajištění nových náročných agend určených krajským 
úřadům.  
 
Odůvodnění:  
Jedná se o částky realisticky stanovené krajskými úřady v rámci 
dotazníkového šetření MŽP. Jednotlivé požadavky jsou uvedeny 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace v rámci kapitol 
3.4 Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře (§ 13a až § 13 c) a 3.7 Sledování invazních 
nepůvodních druhů a náklady na zajištění opatření k jejich 
odstranění, regulaci či izolaci (§ 13f až § 13j). Celková roční 
administrativní zátěž krajských úřadů byla stanovena na 10.153 tis 
Kč (725 tis Kč/KrÚ/rok) v případě administrativy spojené s IND a 
1.667 tis Kč ročně v případě agendy cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v akvakultuře. Řádově vyšší náklady pak 
budou spojeny s realizací opatření k regulaci IND, a to jak na 
zajištění příspěvků pro vlastníky a uživatele pozemků, tak i 
v případě realizace opatření samotnými správními orgány.  
Realistický odhad je 140 mil Kč ročně (10 mil Kč/KrÚ/rok).  
Je nepřípustné a nerealistické předpokládat financování 
uvedených nákladů z rozpočtových příjmů krajů, či odkazovat na 
dotační programy jako OPŽP či PRV, kde se již potvrdila jejich 
nefunkčnost pro financování výkonu státní správy. Naprosto nelze 
souhlasit s argumentací uvedenou v části G důvodové zprávy, dle 
které administrativní zátěž a další náklady vyčíslené v Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace by měly být zvládnuty v 
rámci stávajících personálních kapacit a nebudou vyžadovat 
navýšení výdajových rámců, včetně schválených mzdových 
prostředků a počtu míst v dotčených kapitolách. Toto tvrzení je 
naprosto zcestné a nemá oporu v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace a je v naprostém rozporu s důvodně 

VYSVĚTLENO 
V rámci vypořádání MPŘ byla významně redukována zátěž 
vyplývající z kompetencí svěřených krajským úřadům (mj. 
akceptován požadavek na změnu kompetence v případě 
vydávání povolení dle Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a 
hlavní oblastí tak zůstává působnost v oblasti zajištění 
regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů 
ve smyslu požadavků Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1143/2014. Odhadovaná průměrná náročnost drobnějších 
opatření zajišťovaných ve spolupráci s vlastníky (dle 
návrhu především formou dohod ve smyslu § 68 a 69 
ZOPK, případně při nečinnosti vlastníka prostřednictvím 
jiného subjektu) je vyčíslena na 10 mil. Kč/KÚ a s tím 
související odhadovaná personální potřeba činí 1 
úvazek/KÚ. 
Na základě projednání, jež se uskutečnilo mezi 
ministrem ŽP a předsedkyní Asociace krajů ČR, je 
navrženo zajistit uvedené potřeby prostřednictvím 
programů v gesci resortu ŽP, které budou vhodně pro 
naplňování těchto potřeb uzpůsobeny. V současnosti je 
podpora opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů 
(již se zohledněním požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1143/2014, resp. relevantních druhů zařazených na tzv. 
unijní seznam) začleněna do OPŽP a opatření k 
omezování dopadů invazních druhů jsou také v různé míře 
součástí národních programů. Shodné zaměření podpor se 
předpokládá i v nadcházejícím programovém období (kdy 
zároveň zřejmě vstoupí v účinnost projednávané 
legislativní změny), přičemž podmínky podpor budou 
uzpůsobeny tak, aby umožnily realizaci uvedených 
opatření v působnosti krajských úřadů (s využitím 
mechanismu obdobného jako v případě nyní řešených 
kotlíkových dotací). V rámci dotačních zdrojů by tak měla 
být zajištěna jak podpora realizace drobných opatření ze 
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predikovanými dopady novely do aplikační praxe. 
Stejně tak v rozporu s poznatky z aplikační praxe je ve zmíněné 
části důvodové zprávy uvedené tvrzení o využitelnosti Operačního 
programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova. 
Zkušenosti s implementací soustavy Natura 2000 jasně a 
dlouhodobě ukazují, že dotační prostředky jsou v rámci 
zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany přírody 
využitelné pouze okrajově a s četnými riziky pro chráněné zájmy. 
Bez finanční podpory ze strany státu půjde pouze o formální a 
nefunkční naplnění požadavků legislativy EU, tzn., že nedojdek 
jejich implementaci. 

strany vlastníků koordinovaných krajskými úřady, tak i 
nadále realizace rozsáhlejších projektů zaměřených na 
redukci invazních nepůvodních druhů ve větším měřítku.  
Současně MŽP bude řešit posílení financování péče o 
Naturu 2000 ze strany KÚ s využitím programu POPFK a 
opatření v těchto územích budou zahrnovat i zásahy vůči 
invazním nepůvodním druhům. 

 

Připomínka byla řešena na jednání ministra životního 
prostředí s předsedkyní Asociace krajů ČR. 

 
Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 27 - § 77a odst. 5 písm. h) 
Požadujeme z navržené formulace § 77a odst. 5 písm. h) vypustit 
slova: „podle § 13g odst. 2 a“. 
 
Odůvodnění:  
Jedná se o zřejmou chybu, neboť zajišťování opatření v případech 
stanovených v § 13j odst. 6 za účelem odstranění invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení nebo 
vysazení anebo výskyt byl včas zjištěn je navrženo v bodě 31 jako 
nová kompetence Agentury (navržený § 78 odst. 10), a toto 
koresponduje i s Důvodovou zprávou a se Závěrečnou zprávou 
z hodnocení dopadů regulace.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 21 - § 72a a čl. II – přechodná 

ustanovení 
Požadujeme zrušit body č. 3, 4 a 5 upravující povinnost 
příslušných orgánů ochrany přírody pod hrozbou zrušení zákonné 
ochrany doplnit chybějící údaje v ústředním seznamu ochrany 
přírody. 
 
Odůvodnění:  
Požadavek na doplnění geodeticky zjištěného polygonu, popř. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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zákresu v historické katastrální mapě hranic zvláště chráněných 
území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je obrovský 
ve stanoveném časovém horizontu nesplnitelný úkol, který ve 
spojení s fikcí, že v případě nedodání požadovaných podkladů do 
dvou let od účinnosti novely, zaniká důvod k územní ochraně 
daného objektu, může vést k historicky největším škodám 
v ochranně cenných přírodních hodnot i k rozporu s naplňováním 
závazků z legislativy EU. 
S výjimkou maloplošných zvláště chráněných území vzniklých pro 
zajištění ochrany evropsky významných lokalit přešly zpravidla 
desítky až stovky ZCHÚ do péče krajských úřadu po jejich 
právních předchůdcích. ZCHÚ byla zpravidla vyhlašována 
okresními národními výbory, či později okresními úřady, není však 
výjimkou, že je zřizovaly ústřední orgány, a to už od 20. let 
minulého století. V průběhu historie pak často docházelo k věcně 
důvodným, avšak často formálně nedotaženým změnám ve 
vymezení. Je tak pochopitelné, že z dnešního úhlu pohledu, jsou 
některé historické dokumenty obtížně či vůbec nedohledatelné, 
popř. nedohledatelné v relevantní formě, popř. v době vzniku 
dokumenty, které bychom při dnešním posouzení mohli považovat 
za právně bezvadné, ani nevznikly. To se týká, jak vyhlašovacích 
dokumentů, tak i mapových zákresů. 
Jediným postupem k nápravě této situace je tak nové vyhlášení 
ZCHÚ podle platných předpisů, které je však časově (délka řízení 
dle ZOPK), administrativně (korespondence se všemi vlastníky 
pozemků, vypořádávání jejich námitek ve správním řízení) i 
finančně (jen geodetické vytyčení a zaměření představuje náklady 
v řádech statisíců pro jedno území) velmi náročné a přináší rizika 
(ne všichni vlastníci s vyhlášením souhlasí a mohou proti němu 
účinně brojit). Krajské úřady mohou tento úkol plnit postupně za 
podmínky snížení ostatní zátěže spojené např. s Natura 2000 či 
návrhů výše. Není však reálně možné historicky vzniklé problémy 
vyřešit do dvou let, přičemž rezignace na ochranu často těch 
nejcennějších území je naprostý nesmysl. 
Co se týká evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ty 
vyhlásila vláda svým nařízením, přičemž podklady připravovala 
Agentura. Ta je i dnes zodpovědná za jejich zápis jako objektů 
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ústředního seznamu, za poskytování údajů pro územně analytické 
podklady i za hlášení kódu a způsobu ochrany k nemovitostem v 
katastru nemovitostí. Pokud je známo, Agentura pro tyto účely 
disponuje vrstvou vytvořenou v GIS a nikoliv v souladu s předpisy 
na úseku katastru nemovitostí vytvořenými podklady typu záznam 
podrobného měření změn, popř. zákresu hranic EVL či PO v 
mapě katastru nemovitostí, které by probíhaly po hranicích parcel. 
Pořízení takového podkladu není zákonem vyžadováno, je 
naprosto neúčelné, technicky složité, drahé a u velkých lokalit 
i neproveditelné (např. EVL Chřiby). Pokud bude takový 
požadavek v zákoně, pak orgánem ochrany přírody příslušným k 
předání dokumentace o evropsky významných lokalitách a ptačích 
oblastech bude buď MŽP (vyhlašující orgán), nebo Agentura 
(pověřený orgán). Fikce nedůvodnosti ochrany při nedodání 
podkladů do ústředního seznamu je v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ČR ze směrnic EU. 
Zásadní připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 21 - § 72a (§ 72b) návrhu zákona 
Požadujeme vypuštění navrhovaného § 72a (§ 72b) bez náhrady 
 
Odůvodnění:  
Nesouhlasíme se vznikem informačního systému ochrany přírody 
tak, jak je navržen. Povinnost jeho vytvoření v navrhovaném 
rozsahu nevyplývá z požadavků nařízení EU a ani z požadavku na 
vytvoření základních registrů v rámci elektronizace veřejné správy 
a ve svém důsledku by vedl k nadměrnému zatěžování orgánů 
ochrany přírody evidenční činností. 
Důvodné je naplnění požadavků na reporting údajů o využívání 
povolení dle § 5b a § 56. Ty však zajišťuje celoevropská aplikace 
Habides. Dále pak zřízení evidence naplňování požadavků dle 
nařízení EU č. 708/2008 a č. 1143/2014.  
Vše ostatní však nemá opodstatnění. Navrhovaná evidence 
druhové ochrany je evidencí vydaných rozhodnutí, přičemž při 
jejich zveřejnění by bylo nutné řešit ochranu chráněných 
osobních, obchodních a dalších údajů. Pokud se má jednat o 
analogii zveřejňování soudních rozhodnutí, pak je zapotřebí 
úředníkům orgánů ochrany přírody vytvořit obdobné podmínky 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavky kladené na krajské úřady v souvislosti 
s evidencí chráněných území a dalších objektů v RUIAN 
byly zmírněny a stanovená lhůta byla prodloužena na 5 let. 
 
ROZPOR 
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jako soudcům (soudní úředník, asistent, ochrana soukromí). 
Údaje, které jsou požadovány v rámci Registru krajiny ve vztahu 
k ÚSES, nemají zpravidla orgány ochrany přírody k dispozici a ani 
jim zákon jejich pořízení neukládá. O evidenci opatření péče o 
přírodu a krajinu platí to samé. Opatření jsou zpravidla evidovány 
ve formě smluv, které jsou již dnes zveřejňovány v registru smluv. 
Vyžadovat jiné dokumenty, než plány péče by znamenalo novou 
a nemalou zátěž pro správní orgány. Propojení s již existujícími 
evidencemi je chiméra. V naprosté většině takové evidence 
neexistují. Navrhovatel novely by měl sledovat cíl zlepšit 
podmínky pro výkon veřejné správy příslušnými orgány, a nikoliv 
je zatěžovat generováním nových neopodstatněných úkolů. 

Agrární komora 
ČR 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I bod 5 - § 5 odst. 2  
Požadujeme před vkládaná slova „nepůvodní druhy“ vložit slovo 
„invazní“.  
 
Odůvodnění: 
Pakliže ZOPK nemá zájem chránit nepůvodní druhy, pak by neměl 
mít ani ambice o těchto druzích rozhodovat. Není možné se dívat 
na nepůvodní druh jako na druh automaticky požívající nižší 
ochrany. Domníváme se, že je zapotřebí vnímat nepůvodní druh 
také nejen jako potenciálního škůdce, ale naopak může být také 
přínosem pro místní ekosystémy. Přitom i původní a chráněné 
druhy mohou paradoxně naplňovat charakteristiky invazního 
druhu tak, jak je definuje nařízení EP a Rady č. 1143/2014 
(dopady na biodiverzitu, hospodářské škody) – např. vydra říční 
(negativní dopady na původní ichtyofaunu, obojživelníky, raky, 
mlže, materiální škody v rybářství) či kormorán velký (podruh 
sinensis), u kterého navíc je jeho původnost na území ČR 
diskutabilní. Proto je nutné tyto druhy posuzovat komplexně, a ne 
pouze z hlediska jejich původnosti. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Vynětí z obecné druhové ochrany se v souladu 
s uplatněným požadavkem uplatní primárně pro kategorii 
invazních nepůvodních druhů. Ve vztahu k nepůvodním 
druhům se oproti původně navrženému znění omezuje 
pouze na případy, kdy dochází k regulaci nepůvodních 
druhů na základě regulačních opatření stanovených 
orgánem ochrany přírody podle § 5 odst. 6 ZOPK. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. I bod 6 - § 5 odst. 4  
Požadujeme nové znění tohoto ustanovení následovně tak, aby 
povolení orgánu ochrany přírody nepodléhaly ty druhy, které jsou 
hospodářsky významné a dlouhodobě využívané (s vyznačením 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Zavedení kategorie „dlouhodobě prověřených druhů“, 
event. „hospodářsky významných druhů“ v navržené 
podobě (v kontextu souvisejících úprav navrhovaných v 
rámci dalších předpisů – viz také připomínky č. 26, 38 a 
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změn): 
„Záměrné rozšíření nepůvodního druhu do krajiny je možné jen s 
povolením orgánu ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy 
rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního 
hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní 
hospodářské osnovy a pro dlouhodobě prověřené hospodářsky 
významné druhy ryb, pokud je s nimi nakládáno podle jiných 
právních předpisů59).“ 
Poznámka pod čarou zní: 59) zákon č. 99/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů; čl. 2 odst. 5 a příloha č. IV nařízení Rady 
(ES) č. 708/2007. 
Ostatní poznámky pod čarou se přečíslují. 
 
Odůvodnění:  
V případě běžných druhů, které jsou dlouhodobě prověřenými 
(desetiletí či staletí) a hospodářsky významnými druhy s 
pozitivním dopadem na ekonomiku, sociální sféru a běžně 
neutrálním či pozitivním dopadem na vodní ekosystémy, není 
možné požadovat automatickou regulaci vysazování těchto druhů, 
resp. ji vázat na povolení orgánu ochrany přírody. Proto pro určité 
druhy ryb, které jsou taxativně vyjmenovány zákonem č. 99/2004 
Sb. (viz připomínka č. 10) či přílohou č. IV nařízení Rady (ES) č. 
708/2007, musí být jejich běžné používání v rámci hospodaření 
povoleno (jak je i vysvětleno v případě akvakulturních druhů v 
odůvodnění k § 13a, stejně tak se o druzích z přílohy č. IV 
nařízení č. 708/2007 vyjmutých z režimu § 5 odst. 4 ZOPK 
zmiňuje zpráva RIA na str. 19). Zároveň platí, že pokud by byla 
snaha o vypouštění nepůvodních druhů ryb, které nejsou na 
seznamu invazních nepůvodních druhů ani na seznamech pro 
využití v rybářských revírech či v akvakultuře, bude pro jejich 
vysazení i nadále platit podmínka povolení orgánu ochrany přírody 
(např. pro rody Ameiurus či Lepomis, a mnohé další), s čímž 
nemáme zásadní problém. 

41) nelze akceptovat.  
Uplatněný požadavek stanovenou skupinu nepůvodních 
druhů zcela vyjímá z jakéhokoliv povolovacího postupu 
vedeného orgánem ochrany přírody. Jedná se o přímý 
rozpor s požadavkem čl. 22 písm. b) směrnice Rady  
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o 
stanovištích), aby v případě nepůvodních druhů (resp. 
druhů, které nejsou na území členského státu původní) 
bylo vysazení "řízeno tak, aby nedošlo k poškození 
přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření 
nebo původních volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin". Uvedený požadavek je v současné době 
transponován ustanovením § 5 odst. 4 ZOPK, podle 
kterého podléhá záměrné rozšíření nepůvodního druhu do 
krajiny povolení orgánu ochrany přírody, a dále stanovením 
základních podmínek ochrany jednotlivých kategorií zvláště 
chráněných území a případným řízením o povolení výjimky 
ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43 
ZOPK. 
Navrhovaná úprava však žádný prvek řízení, který by 
zahrnoval možnost vyhodnocení ovlivnění přírodních 
stanovišť či ostatních (původních) druhů, neobsahuje a je 
navíc formulována tak (v kontextu úprav navržených v 
připomínkách č. 26, 38 a 41 v zákoně o lesích, resp. 
rybářství), že "prolamuje" i základní ochranné podmínky 
zvláště chráněných území a zasahuje tak do možnosti 
zajišťovat plnění cílů i v případě nejcennějších a nejpřísněji 
chráněných území, jako jsou národní parky či národní 
přírodní rezervace. 
Pro upřesnění je nezbytné uvést, že nařízení Rady (ES) č. 
708/2007 neoznačuje druhy uvedené v příloze č. IV 
nařízení za "původní", ale pouze na ně (s ohledem na 
dlouhou dobu jejich využívání v rámci EU) nevztahuje 
požadavky týkající se procesu stanoveného tímto 
nařízením. Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 se navíc 
vztahuje pouze na použití cizích a místně se 
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nevyskytujících druhů (včetně druhů uvedených v příloze č. 
IV nařízení) v akvakultuře a nelze tedy vztahovat k jinému 
využití těchto druhů, jako je navrhované rozšíření na oblast 
sportovního rybářství.   
 
Konečné zapracování kategorie hospodářsky 
významných druhů dohodnuto s Ministerstvem 
zemědělství. 
 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 8 - § 5 odst. 6  
Požadujeme z návrhu vypustit novelizovaný text „anebo jiného 
druhu rostliny nebo živočicha“. 
 
Odůvodnění:  
Nový návrh na možnost stanovení opatření k regulaci prakticky 
všech druhů rostlin a živočichů, který nebyl projednán s dotčenými 
hospodářskými subjekty, jde výrazně mimo rámec adaptace 
vycházející z nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a Rady (ES) 
č. 708/2007. Nejen že nová úprava rozšiřuje okruh na nepůvodní 
druhy (namísto invazních nepůvodních ze seznamu), navíc ještě 
zahrnuje okruh všech druhů (i původních) rostlin a živočichů. 
Jedná se o další nástroj orgánů ochrany přírody, který přináší 
novou zátěž pro majitele pozemků a hospodáře v krajině a 
umožňuje v podstatě libovůli při rozhodování ze strany orgánu 
ochrany přírody. Současná právní úprava k regulaci za účelem 
ochrany jiných složek přírody nebo opatření ke zlepšení přírody i 
krajiny má své vlastní nástroje (např. § 66 a § 68 ZOPK), je 
naprosto dostačující a není zapotřebí tuto pravomoc násobit. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 9 - § 5 odst. 7 a 8  
Požadujeme z návrhu vypustit opakující se text „anebo jiného 
druhu rostliny a živočicha“ 
 
Odůvodnění: viz předchozí připomínka č. 3 k novelizačnímu bodu 
8. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: NEAKCEPTOVÁNO  

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



Stránka 173 (celkem 183) 

5. K části první, čl. I body 15, 24 a 25 - § 13 odst. 1, § 77 odst. 
1 písm. l) a § 77a odst. 4 písm. c)  

Požadujeme ponechat stávající právní úpravu. 
 
Odůvodnění:  
Předkládaný návrh jde mimo rámec právních úprav v adaptaci 
obou nařízení (č. 1143/2014 a č. 708/2007), neopodstatněně 
zasahuje do práv vlastníků dotčených pozemků při rozšíření 
aplikace pro plošné stanovení přechodně chráněných zón, 
přičemž zároveň také snižuje možnost těchto vlastníků se 
adekvátně bránit (na rozdíl od rozhodnutí ve správním řízení proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek). 

Nová kompetence krajského úřadu vyhlašovat přechodně 
chráněnou plochu omezena na základě připomínek 
některých krajů pouze na případy, kdy k vyhlášení dochází 
z důvodu ochrany zájmů chráněných v části páté zákona o 
ochraně přírody a krajiny (viz připomínka Jihomoravského 
kraje č. 3, připomínka Moravskoslezského kraje č. 3 a 
připomínka Zlínského kraje č. 1). 
Forma opatření obecné povahy je obecně ve vztahu 
k institutu přechodně chráněné plochy vhodnější s ohledem 
na to, že ochrana takové plochy nesměřuje pouze vůči 
vlastníkům, ale i třetím osobám, resp. blíže neurčenému 
okruhu osob, jak o něm hovoří správní řád. Postavení 
vlastníků je ve vztahu k projednávání opatření obecné 
povahy upraveno správním řádem samostatně a 
dostatečně.     
 
ROZPOR 
 

Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 16 - § 13i  
Požadujeme před text „porušení povinností stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014…“ 
vložit slova „hrubé nedbalosti či záměrného“ 
 
Odůvodnění:  
Tato připomínka vychází z premisy, že pokud dojde k úniku do 
životního prostředí a rozšíření druhu uvedenému na seznamu, ne 
vždy se musí jednat o úmysl, ale o technicky nemožné řešení 
eliminace úniku. Příkladem může být výlov rybníka, kdy není 
technicky možné při vypuštění vody zcela zabránit úniku střevličky 
východní dále do toku (čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014), ačkoliv i sám rybníkář nemá zájem na šíření 
tohoto druhu v rybniční soustavě. Je možné se také odkázat právě 
na Čl. 7 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, který stanoví, že 
se nesmí jednat o činnost, která je záměrná (čl. 7 odst. 1) nebo 
vychází z hrubé nedbalosti (čl. 7 odst. 2). Stejně tak platí 
v případě sankčních ustanovení u fyzických osob, kde by se mělo 

AKCEPTOVÁNO 

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



Stránka 174 (celkem 183) 

obdobně jednat o „hrubou nedbalost“ (§ 87 odst. 1 písm. m). 
Předkladatel slovo „záměrně“ již také používá v následujících 
novelizačních bodech (č. 46 a č. 48), přičemž prakticky nezáleží 
na tom, zdali se jedná o „šíření“ nebo „uvolňování do životního 
prostředí“. 
Zásadní připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 45 - § 87 odst. 1 písm. m)  
Požadujeme před slovo „nedbalosti“ doplnit slovo „hrubé“. 
 
Odůvodnění:  
Změny požadujeme v souvislosti s připomínkou č. 6 a uvedení do 
souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení EP a Rady č. 1143/2014, jelikož 
dle našeho názoru v případě hrubé nedbalosti se jedná o vyšší 
společenskou nebezpečnost takového počínání a blíží se svou 
podstatou úmyslu. 

VYSVĚTLENO 
Při formulaci skutkových podstat přestupků se mezi 
jednotlivými formami nedbalosti (vědomá/nevědomá) 
v českém právním řádu nerozlišuje. „Hrubá“ nedbalost není 
formou zavinění dle právního řádu ČR. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka: 
8. K části první, čl. I bod 49 - § 88 odst. 1 písm. o) 
Požadujeme před slovo „rozšíří“ doplnit slovo „záměrně“. 
 
Odůvodnění:  
Změny požadujeme v souvislosti s připomínkou č. 6, kdy šíření 
může být nezáměrné bez zjevného úmyslu šířit nebo uvolňovat do 
životního prostředí invazní nepůvodní druh. 

VYSVĚTLENO 
Zavinění není znakem odpovědnosti právnických osob 
(a podnikajících fyzických osob) za přestupky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním nesouhlasí, 
připomínka je ovšem v rozporu s principy deliktní 
odpovědnosti právnických osob. 

Zásadní připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 56 - § 90 odst. 20  
Požadujeme z návrhu vypustit odstavec 20. 
 
Odůvodnění:  
Tento návrh jde mimo rámec novely v souvislosti s adaptací obou 
nařízení (č. 1143/2014 a č. 708/2007). Považujeme navíc tento 
návrh za neodůvodněný a nevyvážený vzhledem k ostatním 
orgánům státní správy, umožňující pracovníkům orgánů ochrany 
přírody požívat vyšších (stavějících do role privilegovaných osob) 
kompetencí než jiné složky státní správy, navíc možnost působení 
mimo rámec zákona. Takto navrhovaná kompetence by mohla být 
ze strany OOP také zneužívána. Není jasné, kdo by na takovou 
činnost OOP dohlížel a posuzoval, zdali zásahy OOP mimo zákon 

VYSVĚTLENO 
Orgány ochrany přírody mohou konat pouze v rámci jim 
zákonem svěřené kompetence a pouze v souladu se 
zákonem, kterým jsou povolány k ochraně veřejného zájmu 
na ochraně přírody a krajiny. Oprávnění k dozoru nad 
výkonem navrhovaného oprávnění vyplývá 
z hierarchického uspořádání státní správy a je součástí 
dozoru nadřízených orgánů v rámci struktury orgánů státní 
správy. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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jsou v „zájmu ochrany přírody“. 
Zásadní připomínka: 
10. K části šesté, čl. VII bod 1 - § 2 písm. s)  
Požadujeme zcela nové znění tohoto ustanovení následovně (a 
uvedení do souladu s naší připomínkou č. 2 k novelizačnímu bodu 
6, § 5 odst. 4 ZOPK): 
„dlouhodobě prověřeným hospodářsky významným druhem ryb 
amur bílý, jeseter hladký, jeseter hvězdnatý, jeseter ruský, jeseter 
sibiřský, pstruh duhový, siven americký, tolstolobik bílý, tolstolobik 
pestrý a všechny druhy síhů“. 
 
Odůvodnění:  
Vyjmenované druhy ryb jsou v ČR běžně využívány po několik 
desetiletí i staletí jako hospodářsky cenné. V návaznosti na naši 
připomínku č. 2 proto požadujeme vytvořit s odkazem na zákon č. 
99/2004 Sb. o rybářství seznam těchto druhů ryb, které 
nepodléhají povinnosti schválení k rozšíření nepůvodního druhu 
orgánem ochrany přírody. Jedná se vesměs o druhy, které jsou 
nebo mohou být využívány v rybářských revírech (v návaznosti na 
schválení zarybňovacího plánu orgánem státní správy rybářství), 
přičemž obdobně nepůvodní nebo místně se nevyskytující druhy 
ryb, které jsou využívány v akvakultuře a jsou ze schvalovacího 
procesu orgánu ochrany přírody vyloučeny (dle naší připomínky č. 
2), jsou již taxativně vyjmenovány v příloze č. IV nařízení EP 
a Rady č. 708/2007. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Požadovaná úprava zařazena do § 12 odst. 6 zákona o 
rybářství. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

Zásadní připomínka: 
11. K části šesté, čl. VII bod 2 - § 3 odst. 4   
Požadujeme slovo „počtu“ vyjmout. 
 
Odůvodnění:  
V rybníkářské praxi je nereálné sledovat počty ulovených jedinců 
vybraných invazních druhů ryb a tudíž je i po rybníkáři požadovat. 
Zároveň i s požadavkem na předávání těchto údajů z krajských 
úřadů na MZe a posléze AOPK je nutné zmínit fakt, že příslušné 
přílohy k prováděcí vyhl. č. 197/2004 Sb. k rybářskému zákonu ani 
nezahrnují možnost početnost těchto druhů zaznamenat, neboť 
údaje o hospodaření vedené rybníkářem (Tab. E přílohy č. 1 

AKCEPTOVÁNO 
Viz také připomínka MZE. 
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předmětné vyhlášky) se předkládají příslušnému rybářskému 
orgánu pouze na vyžádání. Toto ustanovení by také mělo být 
sjednoceno s obdobně navrhovaným zněním pro rybářské revíry 
(§ 11 odst. 5), totiž poskytovat pouze údaje o výskytu, nikoliv 
počty těchto jedinců. 
Zásadní připomínka: 
12. K části šesté, čl. VII bod 3 - § 3 odst. 5   
Požadujeme tento novelizační bod zcela vypustit. 
Ostatní novelizační body se přečíslují. 
 
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že v případě rybníkáře se jedná o uživatele či 
vlastníka pozemku, dochází tímto ustanovením ke zdvojování 
stejných povinností ve dvou zákonech (viz § 13j odst. 6 ZOPK) a 
zbytečnému zaplevelování zákonů. Navíc používaná sousloví 
„běžná péče“ a „přiměřená doba“ jsou natolik vágními pojmy, že 
jejich výklad v praxi je neurčitý. Pokud se jedná o běžnou péči v 
rámci běžného hospodaření, nevidíme důvod, proč by měla tato 
povinnost být vůbec stanovena, vlastník či uživatel pozemku tak 
bude činit standardně při svém hospodaření. Přiměřená doba pak 
může představovat dny, týdny, měsíce, roky….    

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
13. K části šesté, čl. VII bod 7 - § 12 odst. 6  
Požadujeme za novelizační bod 6 doplnit nový bod 7, který zní 
následovně: 
„Povolení k vypouštění vysazování nepůvodních druhů ryb a 
vodních organizmů se řídí zvláštním právním předpisem10) s 
výjimkou hospodaření s dlouhodobě prověřenými hospodářsky 
významnými druhy ryb v rybářském revíru podle tohoto zákona a 
druhů ryb a vodních organizmů v rybníkářství v souladu s čl. 2 
odst. 5 a přílohou č. IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007.“   
Ostatní novelizační body se přečíslují. 
 
Odůvodnění:  
Tato úprava koresponduje s naší připomínkou č. 2. V případě 
běžných druhů, které jsou dlouhodobě prověřenými (desetiletí či 
staletí) a hospodářsky významnými druhy s pozitivním dopadem 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

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



Stránka 177 (celkem 183) 

na ekonomiku, sociální sféru a běžně neutrálním či pozitivním 
dopadem na vodní ekosystémy, není možné požadovat 
automatickou regulaci vysazování těchto druhů, resp. ji vázat na 
povolení orgánu ochrany přírody. Proto pro určité druhy ryb či 
vodních organizmů, které jsou taxativně vyjmenovány v zákoně č. 
99/2004 Sb. či příloze č. IV nařízení č. 708/2007, musí být jejich 
běžné používání v rámci hospodaření povoleno. Zároveň platí, že 
pokud by byla snaha o vypouštění nepůvodních druhů ryb, které 
nejsou na seznamu invazních nepůvodních druhů ani které nejsou 
uvedeny na seznamech ať již pro jejich hospodářské využití v 
rybářských revírech či v akvakultuře, bude pro jejich vysazení i 
nadále platit podmínka povolení orgánu ochrany přírody a odkaz 
na zákon č. 114/1992 Sb. (např. pro rody Ameiurus či Lepomis, a 
mnohé další). Slovo vysazování je v souladu s terminologií 
používanou v zákoně o rybářství a je proto vhodnější. 

Českomoravská 
myslivecká 
jednota 

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I – zásadní obecná principiální 

připomínka 
Z hlediska udržení právní jistoty subjektů dlouhodobě 
hospodařících s dlouhodobě ověřenými nepůvodními druhy, kde 
celkový společenský přínos převažuje nad případnými negativy, 
požadujeme zapracování takové definice "hospodářsky 
významného druhu", aby se hospodaření s těmito druhy řídilo 
režimem složkových zvláštních předpisů (zákon o myslivosti, 
rybářský zákon, lesní zákon) 

AKCEPTOVÁNO 
V dohodě s Ministerstvem zemědělství byla regulace 
hospodářsky významných nepůvodních druhů řešena 
následovně. 
Pokud jde o lesní dřeviny, navrhovaná právní úprava řeší 
výslovně dva nepůvodní druhy, a to modřín opadavý a 
douglasku tisolistou. V § 4 odst. 3 ZOPK je využití těchto 
dvou druhů lesních dřevin mimo zvláště chráněná území a 
území lokalit soustavy Natura 2000 vyňato z posuzování 
orgánem ochrany přírody (viz také navazující úpravy § 27 
odst. 1 lesního zákona). 
Pokud jde o volně žijící živočichy, byly jako dostatečné 
vyhodnoceny navrhované změny zákona o myslivosti, 
podle kterých budou regulovány pouze druhy uvedené 
v prováděcím právním předpisu vydávaném v dohodě 
s Ministerstvem životního prostředí v gesci Ministerstva 
zemědělství. 
Pokud jde o nepůvodní druhy ryb, v zákoně o rybářství se 
taxativně stanoví druhy, pro jejichž využití se nevyžaduje 
povolení k záměrnému rozšiřování nepůvodních druhů do 
krajiny podle § 5 odst. 4 ZOPK. 

Zásadní připomínka: AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
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2. K části první, čl. I bod 5 - § 5 odst. 2 
Nesouhlas, i nepůvodní druhy si zasluhují ochranu, je to 
nevýchovné. Před slovo nepůvodní je nutné doplnit slovo invazní 

Návrh zákona upraven tak, aby z obecné ochrany vyjímal 
pouze invazní nepůvodní druhy a nepůvodní druhy pak 
pouze v případech, kdy bude postupováno podle § 5 odst. 
6 ZOPK. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
3. K části první, čl. I bod 6 - § 5 odst. 4 
Zásadní nesouhlas. Hospodaření s dlouhodobě ověřenými 
hospodářsky významnými nepůvodními druhy musí být 
zachováno. Novela by měla být adaptací jen "invazních 
nepůvodních druhů" nikoliv nadmnožinou všech "nepůvodních 
druhů" 

VYSVĚTLENO 
V rámci ustanovení § 5 odst. 4 nejsou navrhovány žádné 
změny s výjimkou legislativně technické úpravy, týkající se 
použití pojmu „nepůvodní druh“, který je v současnosti 
vymezen nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014. Novela 
tedy nijak nemění ani dosavadní podmínky využívání 
nepůvodních druhů.  
Z hlediska přístupu k využívaní nepůvodních druhů, resp. 
jejich vypouštění či vysazování do krajiny je nezbytné 
zachovat transpozici čl. 22 písm. b) směrnice 92/43úEHS 
(která je nyní zajištěna primárně právě prostřednictvím § 5 
odst. 4 ZOPK).   
K problematice hospodářsky významných nepůvodních 
druhů viz komentář k vypořádání připomínky č. 1. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
4. K části první, čl. I bod 9 - § 5 odst. 7 a 8 
Nesouhlas. Jedná se o neurčitý pojem, co je to "přiměřená doba"? 
Nutná definice přiměřené doby – možná náhrada  - stanovená 
doba (může být definována od –do). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
K vyloučení neurčitého pojmu „neurčitá doba“ upravena 
koncepce ukládání opatření k regulaci tak, že součástí 
oprávnění orgánu ochrany přírody je také stanovení 
podmínek provedení opatření, v rámci kterých bude orgán 
ochrany přírody moct stanovit konkrétní lhůtu pro 
provedení opatření se zohledněním okolností a specifik 
opatření, regulovaného druhu, místních podmínek apod. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
5. K části první, čl. I bod 15 - § 13 odst. 1 

VYSVĚTLENO 
Vyhlášení přechodně chráněné plochy se navrhuje ve 
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Požadujeme, aby byly zařazené jako dotčené orgány myslivosti, 
rybářství a lesnictví, pokud se jich opatření týká. 

formě opatření obecné povahy. Postup jeho projednávání 
upravuje obecně § 172 správního řádu. Povinnost 
projednat návrh opatření obecné povahy s dotčenými 
orgány vyplývá z § 172 odst. 1 správního řádu.  
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
6. K části první, čl. I bod 16 - § 13j odst. 6 
Nesouhlas. Jedná se o neurčitý pojem, co je to "přiměřená doba"? 
Nutná definice přiměřené doby – možná náhrada  - stanovená 
doba (může být definována od –do). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
V rámci stanovení bližších podmínek uplatňování zásad 
regulace může orgán ochrany stanovit také lhůtu 
k provedení opatření k regulaci značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a další 
podmínky jejich provádění. Oprávnění orgánu ochrany 
přírody zajistit provedení opatření k regulaci vázáno na 
nesplnění podmínek stanovených v příslušném opatření 
obecné povahy. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
7. K části první, čl. I bod 45 - § 87 odst. 1 písm. m) 
Zásadní nesouhlas, požadujeme vypustit toto ustanovení resp. 
nahradit termínem "záměrně zavleče" místo "z nedbalosti 
zavleče". 

VYSVĚTLENO 
Dle č. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 se vyžaduje postih i nedbalostního 
jednání. Terminologická úprava ustanovení – uvedení do 
souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
8. K části první, čl. I bod 46 - § 87 odst. 2 písm. j)  
Zásadní nesouhlas, pokud by to mělo platit pro hospodářsky 
významné nepůvodní druhy ve složkových zákonech. 

VYSVĚTLENO 
K otázce zavedení kategorie „hospodářsky významných 
druhů“ viz vypořádání připomínky č. 1 a 3. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
9. K části první, čl. I bod 49 - § 88 odst. 1 písm. o) 
Zásadní nesouhlas, pokud by to mělo platit pro hospodářsky 

VYSVĚTLENO 
K otázce zavedení kategorie „hospodářsky významných 
druhů“ viz vypořádání připomínky č. 1 a 3. 
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významné nepůvodní druhy ve složkových zákonech.  
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Doporučující připomínka: 
10. K části druhé, čl. III bod 3 - § 14 odst. 4 
Požadujeme vysvětlení nevhodného pojmu "smyčka". Jde o to, 
aby se při neselektivním chytání nestala obětí zvěř. 
Některé obecně zakázané způsoby odchytu a usmrcení živočichů 
lze nově použít k regulaci invazních nepůvodních druhů 
zařazených na celoevropský seznam. 

AKCEPTOVÁNO 
Doplněn limit chránící necílová zvířata. 

Zásadní připomínka: 
11. K části druhé, čl. III bod 5 - § 14 odst. 7 až 9 
Souhlas, za podmínky, že se doplní, že tyto požadavky splňuje 
i uživatel honitby, který má ustanoveného mysliveckého 
hospodáře a vykonává lov zvěře mj. i odchytem. 
Upozorňujeme, celé toto navrhované ustanovení bude klást 
obrovské nároky na SVS  
Návrh doplnění – pravidelná kontrola zařízení – stanovit 
maximální dobu mezi dvěma kontrolami. 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

Zásadní připomínka: 
12. K části druhé, čl. III bod 6 - § 22 odst. 2 písm. k) 
Nesouhlas pokud by to znamenalo omezení výkonu práva 
myslivosti vhledem k současnému stavu 
Požadujeme vysvětlení 

AKCEPTOVÁNO 
Viz také požadavek MZE. 
 

Doporučující připomínka: 
13. K části páté, čl. VI bod 9 - § 39 
Požadováno vysvětlení. 
Jedná se o návrh MZE, který může být problematický pro 
myslivecké hospodaření, nutno ještě prodiskutovat. 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem k vypuštění bodu na základě požadavku MZE 
připomínka irelevantní. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 
 

Doporučující připomínka: 
14. K části páté, čl. VI bod 12 - § 41 odst. 2 
Požadováno vysvětlení. 
Je to návrh MZE, aby když někdo nechce provádět lov, tak orgán 
pověří jiného ve správním řízení. 

VYSVĚTLENO 
Formulováno ve spolupráci s MZE. 
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Zásadní připomínka: 
15. K části páté, čl. VI bod 13 - § 41 odst. 4 
Nesouhlas. 
Te to nadbytečné, požadujeme vypuštění tohoto návrhu. 

AKCEPTOVÁNO 
Viz také požadavek MZE. 

Zásadní připomínka: 
16. K části páté, čl. VI bod 14 - § 42 odst. 1 
Souhlas, za podmínky, že to bude provádět jen osoba s loveckým 
lístkem a pojištěním – návrh doplnění – odlov uskutečňuje 
zástupce uživatele honitby. 
Technická změna, upřesnění terminologie, jde o to, aby se 
v honitbě nepohybovali lidi jen pověření orgánem ochrany přírody 
s loveckým lístkem. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní připomínka: 
17. K části páté, čl. VI bod 25 - § 63 odst. 1 písm. c) 
Zásadní nesouhlas. Nutné vysvětlení. 
Návrh MZE na zavedení nového přestupku a sankce až 30 000 Kč 
pro fyzickou osobu při nesplnění podmínek provedení snížení 
stavu zvěře. 

AKCEPTOVÁNO 
Bod vypuštěn na základě požadavku MZE. 

Zásadní připomínka: 
18. K části páté, čl. VI bod 26 - § 63 odst. 3 písm. b) 
Zásadní nesouhlas. Nutné vysvětlení. 
Návrh MZE na zavedení nového přestupku a sankce až 30 000 Kč 
pro fyzickou osobu při nesplnění podmínek provedení snížení 
stavu zvěře. 

AKCEPTOVÁNO 
Bod vypuštěn na základě požadavku MZE. 

Zásadní připomínka: 
19. K části páté, čl. VI bod 28 - § 64 odst. 3 písm. f) 
Zásadní nesouhlas. Nutné vysvětlení. 
Návrh MZE na zavedení nového přestupku a sankce až 200 000 
Kč pro uživatele honiteb při nesplnění podmínek provedení 
snížení stavu zvěře. 

AKCEPTOVÁNO 
Bod vypuštěn na základě požadavku MZE. 

Zásadní připomínka: 
20. K části páté, čl. VI bod 29 - § 64 odst. 4 písm. c) 
Nesouhlas. Nutné vysvětlení. 
Technická změna. 

AKCEPTOVÁNO 
Bod vypuštěn na základě požadavku MZE. 

Zásadní připomínka: 
21. K části páté, čl. VI bod 30 - § 68  
Souhlas, za podmínky, že budeme mít možnost řádně tuto novou 

AKCEPTOVÁNO 
Vyhláška bude předmětem standardního meziresortního 
připomínkového řízení. 
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vyhlášku připomínkovat. 
Zmocnění, aby MZE v dohodě s MŽP vydalo prováděcí vyhlášku 
pro usmrcování invazních nepůvodních druhů živočichů a dalších 
živočichů, kteří nejsou zvěří, vyžadující regulaci, uživatelem 
honitby v rámci mysliveckého hospodaření. 
Je to i kvůli dotacím. 

Sdružení 
místních 
samospráv ČR 

Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I – nové body nad rámec novely 
Nad rámec předloženého návrhu změny zákona o ochraně přírody 
a krajiny navrhujeme doplnit následující dva novelizační body, 
které znějí: 
„17. V § 40 odst. 1 větě první se za slova „ochranné pásmo“ 
vkládají slova „nebo vymezit zóny ochrany chráněné krajinné 
oblasti“ a za slova „jeho ochranného pásma“ se vkládají slova 
„nebo vymezení zóny ochrany chráněné krajinné oblasti“.  
18. V § 40 odst. 3 větě první se za slova „ochranného pásma 
národního parku“ vkládají slova „nebo vymezit zóny ochrany 
chráněné krajinné oblasti“, za slovy „vyhlášení zvláště chráněného 
území“ se doplňuje čárka, zrušuje se slovo „nebo“ a za slova „jeho 
ochranného pásma“ se vkládají slova „nebo vymezení zóny 
ochrany chráněné krajinné oblasti“.“ 
 
Navrhovaná změna směřuje k odstranění legislativně technického 
pochybení vzniklého přijetím zákona č. 123/2017 Sb. Tímto 
zákonem byla z ustanovení § 40 odst. 1 a 3 zákona č. 114/1992 
Sb. vypuštěna do té doby existující povinnost orgánu ochrany 
přírody zpracovat a oznámit záměr vymezení zonace národních 
parků a chráněných krajinných oblastí vlastníkům dotčených 
pozemků a právo těchto vlastníků podávat proti zamýšlenému 
vymezení zonace národních parků a chráněných krajinných 
oblastí námitky.  
Popsaná změna byla odůvodněna změnou způsobu vyhlašování 
zón národních parků z vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
na opatření obecné povahy, kde mohou vlastníci dotčených 
pozemků, mezi které patří i obce, své námitky proti navrhované 
zonaci uplatnit v řízení o vydání opatření obecné povahy 
postupem upraveným ve správním řádu. Ačkoliv způsob 

NEAKCEPTOVÁNO  
Navrhovaná úprava nemá s předmětem návrhu novely 
zákona o ochraně přírody a krajiny žádnou souvislost. 
V případech změn, které jsou prováděny v jiných částech 
zákona, se jedná o nezbytné korekce zřejmých chyb, které 
brání účinné aplikaci zákona. V části třetí zákona 
prováděny pouze nutné legislativně-technické změny 
navazující úpravy související s předmětem projednávaného 
zákona. 
 
ROZPOR. 
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vymezování zonace chráněných krajinných oblastí zůstal 
nezměněn, tedy formou vyhlášky MŽP, byla povinnost orgánu 
ochrany přírody zpracovat a oznámit záměr vymezení zonace 
vlastníkům dotčených pozemků a právo těchto vlastníků podávat 
proti zamýšlenému vymezení zonace námitky vypuštěna i pro 
území chráněných krajinných oblastí. Tím byli vlastníci dotčených 
pozemků zcela zbaveni možnosti bránit svá práva podáním 
námitek, ačkoliv nic takového cílem zákonodárce nebylo. Návrh 
má za cíl navrátit právní úpravu související s vymezováním zón 
chráněných krajinných oblastí zpět do podoby existující před 
účinností zákona č. 123/2017 Sb. 

Sdružení lesních 
školkařů ČR 

Zásadní připomínka: 
Obecná připomínka 
Zákon by neměl zamezovat použití širšího spektra nepůvodních 
dřevin v hospodářských lesích a to nejenom u hospodářsky 
významných druhů, ale i druhů používaných v současnosti pouze 
okrajově (seznam lesních dřevin je obsažen ve vyhlášce č. 
393/2013 Sb. o seznamech druhů lesních dřevin). Odůvodnění: 
Aktuální snahou je změnit druhovou strukturu našich lesů směrem 
k původnímu složení, ale změny klimatu nespějí k původní podobě 
a razantně se mění. Na tuto změnu musí reagovat i lesnictví. Díky 
rozdílným podmínkám pro pěstování lesů a nově se objevujícím 
chorobám a škůdcům je žádoucí využít i jiné než pouze původní 
druhy dřevin, které na určitých lokalitách snáší podmínky lépe než 
domácí druhy. Nejvyšší prioritou by mělo být zachování a 
odrůstání porostů a to i za cenu použití "povolených" nepůvodních 
druhů dřevin. 
 

VYSVĚTLENO 
Navržené úpravy nezamezují použití nepůvodních dřevin 
v rámci lesního hospodaření, resp. nijak nemění dosavadní 
právní úpravu (zejména § 5 odst. 4 s vazbou na postup dle 
schválených LHP či LHO). Na základě připomínek MZe je 
projednáván návrh případných úprav, přičemž je však 
nezbytné zároveň zachovat transpozici požadavků čl. 22 
písm. b) směrnice 92/43/EHS (kterou stávající právní 
úprava, a primárně § 5 odst. 4 zajišťuje). 
Využití nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodaření 
v kontextu klimatických změn je předmětem opatření 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a 
tato opaření by měla být uplatňováno především v rámci 
metodického řízení na odborné úrovni i na úrovni výkonu 
státní správy. 
 
Připomínkové místo se k vypořádání nevyjádřilo. 
 

V Praze 16. ledna 2020 

Vypracoval: titul, jméno, příjmení Podpis: 
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