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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Předmětem předkládaného návrhu vyhlášky je zrušení původní zřizovací dokumentace 

k vybraným zvláště chráněným územím, která byla v uplynulých letech nově vyhlášena, 

případně jsou k novému vyhlášení navrhována souběžně předkládanými samostatnými 

návrhy vyhlášek.  

Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je dosáhnout právní jistoty ohledně vymezení hranic 

a ochranného režimu vybraných zvláště chráněných území. Souběžná existence původní 

i nové vyhlašovací dokumentace vytváří kolizní situace mezi původní a novou právní 

úpravou, kterou vždy nelze vyřešit pomocí výkladového pravidla lex posterior derogat legi 

priori, neboť v rámci nového vyhlášení může docházet, a zpravidla i dochází, k revizi 

územního vymezení vyhlašovaného zvláště chráněného území, které se nemusí zcela 

překrývat s jeho územním vymezením původním. 

Pokud zůstává v platnosti i původní zřizovací dokumentace, použije se ustanovení § 90 

odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

podle něhož se činnosti zakázané nebo omezené bližšími ochrannými podmínkami 

uvedenými v právních předpisech, kterými byly vyhlášeny národní parky, chráněné krajinné 

oblasti, státní přírodní rezervace, chráněné přírodní výtvory, chráněné přírodní památky, 

chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy a jejich ochranná 

pásma podle zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, nadále považují za činnosti 

vázané na souhlas orgánu ochrany přírody podle § 44 odst. 3. V praxi tak panuje nejistota 

ohledně hranic zvláště chráněného území a jeho ochranného režimu, úkolem každého 

ministerstva přitom je podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pečovat 

o náležitou právní úpravu věcí patřících do jejich působnosti. 

Tyto pochybnosti přitom mají praktické, mnohdy zásadní důsledky nejen pro orgány ochrany 

přírody vykonávající státní správu ve zvláště chráněných územích, ale zejména pro vlastníky 

dotčených pozemků. Jistota ohledně zařazení či nezařazení pozemku do zvláště chráněného 

režimu je nezbytná nejen pro řádné plnění povinností vztahujících se např. k hospodářskému 

využívání takového pozemku a péči o něj, ale také z hlediska daňového zatížení takového 

pozemku, neboť pozemky, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích, jsou 

osvobozeny od daně z pozemků (viz § 4 odst. 1 písm. j/ zákona č. 338/1992 Sb., o dan i 

z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů). 

Obdobným způsobem došlo již v minulosti k rušení podobných původních zřizovacích 

dokumentů, a to např. vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 16/2011 Sb., 

č. 323/2011 Sb., č. 159/2012 Sb., č. 207/2013 Sb., č. 443/2013 Sb., č. 246/2014 Sb., 

č. 111/2015 Sb., č. 25/2016 Sb., č. 6/2017 Sb., č. 52/2018 Sb., č. 27/2018 Sb. nebo prozatím 

naposledy č. 288/2019 Sb. 
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B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Rušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem obecně předpokládá § 45 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle něj platí, že orgán, který území včetně ochranného pásma za zvláště chráněné 

vyhlásil, je oprávněn tuto ochranu také zrušit, a to stejným způsobem, jakým bylo provedeno 

její vyhlášení, pokud důvody pro tuto zvláštní ochranu zanikly, případně také z důvodů, pro 

které je možné udělit výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných území (tj. zejména 

v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem přírody – viz § 43 odst. 1 zákona 

o ochraně přírody a krajiny). 

Pokud jde o jednotlivé kategorie tzv. maloplošných zvláště chráněných území, vyhlašování, 

a tudíž i rušení národních přírodních rezervací a národních přírodních památek spadá do 

působnosti Ministerstva životního prostředí (viz § 79 odst. 5 písm. g/ zákona o ochraně 

přírody a krajiny), v případě přírodních rezervací a přírodních památek do působnosti krajů 

(viz § 77a odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny), případně Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací 

a národních přírodních památek (a jejich ochranných pásem; viz § 78 odst. 1 zákona 

o ochraně přírody a krajiny) nebo správa národního parku na území národního parku a jeho 

ochranného pásma (viz § 78 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Komplikovanější situace je v případě rušení zvláště chráněných území, která byla vyhlášena 

před nabytím účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (tj. přede dnem 

1. června 1992), tj. v době platnosti a účinnosti zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně 

přírody, ve znění pozdějších předpisů, případně ještě dříve.  

Podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, je Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit dosavadní ochranu zvláště 

chráněného území, vyhlášeného podle dřívějších předpisů před účinností tohoto zákona 

ústředním orgánem státní správy, jež přešlo do kategorie přírodní rezervace nebo přírodní 

památka, v případě, kdy je na tomto území nově vyhlášeno zvláště chráněné území 

okresním úřadem, krajským úřadem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nebo správou 

národního parku podle tohoto zákona. Pravidla pro přechod zvláště chráněných území 

vyhlášených před nabytím účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, do 

současných kategorií zvláštní územní ochrany jsou přitom stanovena ve vyhlášce 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Uvedené zmocnění se ovšem neuplatní na všechny případy, kdy je nezbytné zrušit původní 

zřizovací dokumentaci nově vyhlašovaných zvláště chráněných území, zejména jej nelze 

aplikovat na zrušení původní ochrany zvláště chráněných území, která na základě vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přešla do kategorie národní přírodní rezervace 

nebo národní přírodní památka.  

Oprávnění ke zrušení jejich dosavadní právní ochrany, která byla vyhlášena na základě již 

neplatných zmocnění, se odvozuje od zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 
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úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

Úkolem každého ministerstva přitom je podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, pečovat o náležitou právní úpravu věcí patřících do jejich působnosti. V případě, 

kdy uvedeným způsobem dochází k rušení vyhlášek okresních národních výborů a okresních 

úřadů, lze se opřít rovněž o materiál Ministerstva vnitra s názvem „Návrh postupu při rušení 

obecně závazných nařízení okresních národních výborů, vyhlášek a nařízení okresních 

úřadů“, který usnesením č. 416 ze dne 6. dubna 2009 schválila vláda.  

Obecně přitom platí zásada, že orgán, který je příslušný k přijetí právního předpisu, je 

oprávněn také k jeho zrušení. Ministerstvo životního prostředí je k vyhlášení národních 

přírodních rezervací a národních přírodních památek zmocněno ustanovením § 79 odst. 5 

písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovaná vyhláška není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Problematiky zvláště chráněných území se dotýká směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době platí pro většinu dotčených zvláště chráněných území, která byla 

v uplynulých letech nově vyhlášena, původní i nová vyhlašovací (či zřizovací) dokumentace 

vedle sebe, což přináší výše popsané problémy. Vzhledem k množství zvláště chráněných 

území, u kterých předkládaný návrh vyhlášky usiluje o odstranění těchto problémů, je popis 

současného stavu součástí komentáře obsaženého ve zvláštní části tohoto odůvodnění 

k jednotlivým územím. 

 V zájmu předejití uvedených problémů u dalších zvláště chráněných území se navrhuje 

zrušení původní zřizovací dokumentace také u zvláště chráněných území, které se navrhují 

k novému vyhlášení souběžně předkládanými návrhy vyhlášek. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Se zrušením původní zřizovací dokumentace vyhlašující vybraná zvláště chráněná území 

nejsou spojeny žádné hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní 

veřejné rozpočty, žádné dopady na podnikatelské prostředí České republiky, žádné sociální 

dopady, dopady na rodiny ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  
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Předkládaný návrh vyhlášky nebude mít dopady na životní prostředí, neboť se neruší zvláště 

chráněná území jako taková, ale ruší se pouze původní zřizovací dokumentace těch zvláště 

chráněných území, pro která byla v uplynulých letech přijata nová právní ochrana.  

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vztah k ochraně soukromí a osobních údajů.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.  

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) nebylo k předkládanému 

návrhu vyhlášky prováděno, neboť se jedná o případ právního předpisu, u něhož je 

hodnocení dopadů zmocňovacího ustanovení obsaženo již v závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) k návrhu zákona a v návrhu zákona nejsou 

identifikovány nové dopady ve smyslu bodu 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA). Současně by bylo možné považovat předložený návrh vyhlášky za 

parametrickou změnu ve smyslu bodu 3.8 písm. f) Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA), neboť se sice navrhuje zrušení zřizovací dokumentace zvláště chráněného 

území, které však bylo nově vyhlášeno příslušnými orgány, resp. se jeho nové vyhlášení 

navrhuje současně předkládanými návrhy vyhlášek. Povinnost provést hodnocení dopadů 

regulace podle Obecný zásad nebyl u předkládaného návrhu vyhlášky uložena ani plánem 

přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 s vyznačením povinnosti 

zpracování RIA, vytvořeným Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K čl. I 

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněné území „Kolby“. 

Zvláště chráněné území „Kolby“ bylo jako chráněný přírodní výtvor původně zřízeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Břeclavi č. II/1206 ze dne 9. října 1986, kterou se 

zřizují chráněné přírodní výtvory v okrese Břeclav. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo toto zvláště chráněné území 

jako součást území „Pouzdřanská step – Kolby“ na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně 

přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
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a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného území „národní přírodní rezervace“ 

(Chráněný přírodní výtvor Kolby byl sloučen se Státní přírodní rezervací Pouzdřanská step). 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 151/2014 Sb. ze dne 18. července 2014 byla 

nově vyhlášena Národní přírodní památka Pouzdřanská step – Kolby.  

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území předkládanou vyhláškou. 

Zmocnění k jejímu vydání se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie „přírodní rezervace“, 

ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany bylo provedeno 

vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou 

splněny. 

K čl. II  

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněná území „Hradčanské rybníky“ a „Klečové louky“. 

Zvláště chráněné území „Hradčanské rybníky“ bylo původně zřízeno již výnosem 

Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 o ochraně přírodních 

památek -  jednalo se o státní rezervaci „Oblast dokeská a pohoří Kummer“. Tato rezervace 

byla výnosem Ministerstva kultury a informací ze dne 26. září 1967 zrušena a na jejím území 

byly vyhlášeny dvě nové státní přírodní rezervace – státní přírodní rezervace Břehyně – 

Pecopala a státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky. Uvedený výnos byl zrušen a Státní 

přírodní rezervace „Hradčanské rybníky“ byla nově vyhlášena výnosem Ministerstva kultury 

České socialistické republiky č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987 o vyhlášení 

některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť.  

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo toto zvláště chráněné území na 

základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a  přílohou 

V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště 

chráněného území „přírodní rezervace“. 

Nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny ze č. 13/2016 ze dne 15. listopadu 2016 byla 

Přírodní rezervace Hradčanské rybníky nově vyhlášena.  

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území. 
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Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 

Podmínky uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

Zvláště chráněné území „Klečové louky“ bylo jako státní přírodní rezervace původně 

zřízeno výnosem Ministerstva školství a kultury č. j. 23.854/60-V/2 ze dne 21. června 1960. 

Tento výnos byl zrušen a nahrazen výnosem Ministerstva školství a kultury č. j. 41.351/65-

V/2 ze dne 19. října 1965. Nově vyhlášena byla Státní přírodní rezervace Klečové louky 

vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987 

o vyhlášení některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo toto zvláště chráněné území na 

základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 

a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie 

zvláště chráněného území „přírodní rezervace“. 

Nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny č. 7/2015 ze dne 27. července 2015 byla 

Přírodní rezervace Klečové louky nově vyhlášena.  

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území. 

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 

Podmínky uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K čl. III 

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněná území „Čtvrtě“ a „Mydlovarský luh“. 

Uvedená zvláště chráněná území byla jako chráněné přírodní výtvory vyhlášena vyhláškou 

Okresního národního výboru v Nymburce ze dne 23. června 1989. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byl Chráněný přírodní výtvor Čtvrtě 

na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 

a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převeden do kategorie 

zvláště chráněného území „národní přírodní rezervace“. Chráněný přírodní výtvor 

Mydlovarský luh byl stejným způsobem převeden do kategorie zvláště chráněného území 

„přírodní rezervace“. 

Nařízením Středočeského kraje č. 20/2013 ze dne 29. července 2013 byla Přírodní 

rezervace Mydlovarský luh nově vyhlášena. 
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Souběžně předkládaným návrhem vyhlášky se pak navrhuje nové vyhlášení Národní přírodní 

rezervace Čtvrtě. 

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území. 

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá, pokud jde o zrušení vyhlášení Přírodní rezervace 

Mydlovarský luh, z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Původní zřizovací 

dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona č. 114/1992 Sb., území 

přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní rezervace“ a jeho ochrana 

byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky uvedeného zmocnění tedy jsou 

splněny. 

Pokud jde o Národní přírodní rezervaci Čtvrtě, podmínky uvedeného zmocnění splněny 

nejsou, neboť území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie „přírodní 

rezervace“, ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany se navrhuje 

provést vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Ustanovení § 90 odst. 12 zákona 

o ochraně přírody a krajiny tedy v daném případě nelze aplikovat. 

Zmocnění ke zrušení původní zřizovací dokumentace se pro tento případ odvozuje ze 

zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, podle níž, jedná-li se 

o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě již zrušeného zmocňovacího 

ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž úvodní větě se uvede příslušný 

paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Podle § 19 

odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo životního prostředí orgánem 

státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

Původní vyhlášku Okresního národního výboru v Nymburce ze dne 23. června 1989 není 

možné zrušit jako celek, neboť nadále platí jako zřizovací dokumentace pro Přírodní 

památku Písečný přesyp u Osečka. Předloženým návrhem vyhlášky se proto navrhuje 

zrušení těch částí vyhlášky, které se týkají výlučně zvláště chráněných území Čtvrtě 

a Mydlovarský luh. 

K čl. IV 

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněná území „Miletínky“, „Polučí“, „Velká niva“, „Zátoňská hora“, „Stožec - 

Medvědice“, „Stožecká skála“, „Pramen Vltavy“, „Milešický prales“, „Strážný Pod Obecním 

lesem“, „Kvilda - Pod Políčky“ a „Vltavský luh“. 

Zvláště chráněné území „Miletínky“ bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byl Chráněný přírodní výtvor 

Miletínky na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 

odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převeden do 

kategorie zvláště chráněného území „přírodní rezervace“. 
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Nařízením Jihočeského kraje č. 15/2013 ze dne 14. listopadu 2013 byla Přírodní rezervace 

Miletínky nově vyhlášena. 

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území. 

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

Zvláště chráněné území „Polučí“ bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno vyhláškou 

Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byl Chráněný přírodní výtvor Polučí 

na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1  a 2 

a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převeden do kategorie 

zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Nařízením Jihočeského kraje č. 20/2013 ze dne 14. listopadu 2013 byla Přírodní památka 

Polučí nově vyhlášena. 

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území. 

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

památka“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

Zvláště chráněné území „Velká niva“ bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. Výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 bylo zvláště chráněné 

území zřízeno jako státní přírodní rezervace. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla Státní přírodní rezervace Velká 

niva na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 

a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do kategorie 

zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 108/2010 Sb. ze dne 8. dubna 2010 bylo 

zvláště chráněné území nově vyhlášeno jako Národní přírodní rezervace Velká niva.  

Z původní zřizovací dokumentace již byl zrušen výnos Ministerstva kultury ČSR 

č. 14.505/89-SOP (vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 2. ledna 

2017). Dosud však nedošlo ke zrušení původního vyhlášení vyhláškou Okresního národního 

výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. 
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Zmocnění k jejímu zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

nové vyhlášení zvláštní ochrany území bylo provedeno vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou splněny. 

Zvláště chráněné území „Zátoňská hora“ bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. Výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 bylo zvláště chráněné 

území zřízeno jako státní přírodní rezervace. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla Státní přírodní rezervace 

Zátoňská hora na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 

odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do 

kategorie zvláště chráněného území „přírodní rezervace“. 

Nařízením Správy Národního parku Šumava č. 1/2015 ze dne 5. října 2015 byla Přírodní 

rezervace Zátoňská hora nově vyhlášena. 

Z původní zřizovací dokumentace již byl zrušen výnos Ministerstva kultury ČSR 

č. 14.505/89-SOP (vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 2. ledna 

2017). Dosud však nedošlo ke zrušení původního vyhlášení vyhláškou Okresního národního 

výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. 

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena správou národního parku. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

Zvláště chráněné území „Stožec - Medvědice“ bylo jako chráněný přírodní výtvor 

vyhlášeno vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. 

Výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 bylo zvláště 

chráněné území zřízeno jako státní přírodní rezervace a přejmenováno na „Stožec“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla Státní přírodní rezervace 

Stožec na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 

a 2 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do kategorie 

zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP byl zrušen vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 2. ledna 2017. Předkládaným návrhem se navrhuje 
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zrušení také původního vyhlášení vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze 

dne 24. května 1989.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z čl. II bodu 1 zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je 

Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit prováděcím právním předpisem přírodní 

památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich 

ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů. 

Zvláště chráněné území „Stožecká skála“ bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. Výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 bylo zvláště chráněné 

území zřízeno jako státní přírodní rezervace. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla Státní přírodní rezervace 

Stožecká skála na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 

odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do 

kategorie zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP byl zrušen vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 2. ledna 2017. Předkládaným návrhem se navrhuje 

zrušení také původního vyhlášení vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze 

dne 24. května 1989.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z čl. II bodu 1 zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je 

Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit prováděcím právním předpisem přírodní 

památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich 

ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů. 

Zvláště chráněné území „Pramen Vltavy“ bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. Výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 bylo zvláště chráněné 

území zřízeno jako státní přírodní rezervace. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla Státní přírodní rezervace 

Pramen Vltavy na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 

odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do 

kategorie zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP byl zrušen vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 2. ledna 2017. Předkládaným návrhem se navrhuje 

zrušení také původního vyhlášení vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze 

dne 24. května 1989.  
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Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z čl. II bodu 1 zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je 

Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit prováděcím právním předpisem přírodní 

památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich 

ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů. 

Zvláště chráněné území „Milešický prales“ bylo jako přírodní rezervace vyhlášeno 

původně již Ministerstvem školství a osvěty v roce 1948. Následně bylo výnosem 

Ministerstva školství a kultury znovu vyhlášeno jako státní přírodní rezervace v roce 1965. 

Vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989 bylo 

vyhlášeno jako chráněný přírodní výtvor. Výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-

SOP ze dne 21. prosince 1989 bylo zvláště chráněné území vyhlášeno opět jako státní 

přírodní rezervace. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla Státní přírodní rezervace 

Milešický prales na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 

odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do 

kategorie zvláště chráněného území „přírodní rezervace“. 

Nařízením Správy Chráněné krajinné oblasti Šumava č. 2/2011 ze dne 22. září 2011 byla 

Přírodní rezervace Milešický prales nově vyhlášena. 

Z původní zřizovací dokumentace již byly zrušeny vyhláška Ministerstva školství a osvěty 

č. B – 186/48-III/1 ze dne 23. ledna 1948 o zřízení úplné přírodní pralesové rezervace 

v katastrální obci Milešice a výnos Ministerstva školství a kultury č. 29.368/65 ze dne 

5. července 1965 o zřízení státní přírodní rezervace Milešický prales (vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 246/2014 Sb. ze dne 7. listopadu 2014) a výnos Ministerstva kultury 

ČSR č. 14.505/89-SOP (vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 

2. ledna 2017). Dosud však nedošlo ke zrušení vyhlášení vyhláškou Okresního národního 

výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. 

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena správou chráněné krajinné oblasti (vykonává 

působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny na území CHKO Šumava). Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

Zvláště chráněné území „Strážný - Pod Obecním lesem“ bylo jako chráněný přírodní 

výtvor vyhlášeno vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 

1989.  

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byl na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní památka“. 
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Předkládaným návrhem se navrhuje zrušení Přírodní památky Strážný – Pod Obecním 

lesem, zřízené vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 

24. května 1989.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z čl. II bodu 1 zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je 

Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit prováděcím právním předpisem přírodní 

památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich 

ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů. 

Zvláště chráněné území „Kvilda - Pod Políčky“ bylo jako chráněný přírodní výtvor 

vyhlášeno vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989.  

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byl na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní památka“. 

Předkládaným návrhem se navrhuje zrušení Přírodní památky Kvilda – Pod Políčky, zřízené 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z čl. II bodu 1 zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je 

Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit prováděcím právním předpisem přírodní 

památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich 

ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů. 

Zvláště chráněné území „Vltavský luh“ bylo jako chráněný přírodní výtvor vyhlášeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989. Výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 bylo zvláště chráněné 

území zřízeno jako státní přírodní rezervace. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla Státní přírodní rezervace 

Vltavský luh na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 

odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do 

kategorie zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 14.505/89-SOP byl zrušen vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 2. ledna 2017. Předkládaným návrhem se navrhuje 

zrušení také původního vyhlášení vyhláškou Okresního národního výboru v Prachaticích ze 

dne 24. května 1989.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z čl. II bodu 1 zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je 

Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit prováděcím právním předpisem přírodní 

památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich 

ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů. 

Původní vyhlášku Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989 není 

možné zrušit jako celek, neboť nadále platí jako zřizovací dokumentace pro přírodní památky 

U Piláta, Upolíny, Mařský vrch, Žižkova skalka a Vyšný - Křišťanov a Národní přírodní 

památku Blanice. Předloženým návrhem vyhlášky se proto navrhuje zrušení těch částí 

vyhlášky, které se týkají výlučně zvláště chráněných území Miletínky, Polučí, Velká niva, 

Zátoňská hora, Stožec - Medvědice, Stožecká skála, Pramen Vltavy, Milešický prales, 

Strážný - Pod Obecním lesem, Kvilda - Pod Políčky a Vltavský luh. 

Zrušení vyhlášky Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989, pokud 

jde o zvláště chráněná území Stožec - Medvědice, Stožecká skála, Pramen Vltavy, Strážný - 

Pod Obecním lesem, Kvilda - Pod Políčky a Vltavský luh, se navrhuje i přesto, že uvedená 

zvláště chráněná území nebyla nově vyhlášena v souladu se zákonem o ochraně přírody 

a krajiny. Uvedená území se nacházejí na území Národního parku Šumava a jejich ochrana 

je dostatečně zajištěna jeho zonací (všechna území jsou součástí první zóny Národního 

parku Šumava). 

K čl. V 

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněné území „Kocelovické pastviny“. 

Zvláště chráněné území „Kocelovické pastviny“ bylo původně vyhlášeno jako chráněný 

přírodní výtvor vyhláškou Okresního národního výboru ve Strakonicích ze dne 

13. listopadu 1985, jeho popis a vymezení byly následně upraveny vyhláškou Okresního 

národního výboru ve Strakonicích ze dne 19. března 1990. Na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, byl převeden do kategorie zvláště chráněného území „přírodní 

rezervace“. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 49/2018 Sb. ze dne 23. března 2018 bylo 

zvláště chráněné území nově vyhlášeno jako Národní přírodní památka Kocelovické 

pastviny.  

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území. 

Zmocnění k jejímu zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  
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V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

nové vyhlášení jeho ochrany bylo provedeno vyhláškou Ministerstva životního prostředí. 

Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou splněny. 

K čl. VI 

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněná území „Růžičkův lom“ a „Státní lom“. 

Uvedená zvláště chráněná území byla původně jako chráněné přírodní výtvory „Růžičkův 

lom“ a „Státní lom“ u Čelechovic na Hané zřízeny Okresním národních výborem v Prostějově 

dne 18. července 1974. Vyhláškou Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných 

přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990 byla vyhlášena nově.  

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byly oba chráněné přírodní výtvory 

na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 

a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeny do kategorie 

zvláště chráněného území „národní přírodní památka“. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 106/2017 Sb. ze dne 27. března 2017 byla na 

území obou původních chráněných výtvorů vyhlášena Národní přírodní památka Kosířské 

lomy. Současně byla vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 111/2017 Sb. ze dne 

27. března 2017 zrušena vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 

18. července 1974. Dosud však nedošlo ke zrušení vyhlášení těchto chráněných území 

vyhláškou Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 27. září 1990.  Z toho důvodu se 

v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení této vyhlášky, resp. jejích příslušných částí 

vyhlašujících zvláště chráněná území „Růžičkův lom“ a „Státní lom“. 

Zmocnění k jejímu zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie „přírodní rezervace“, 

ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany bylo provedeno 

vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou 

splněny. 

Původní vyhlášku Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 27. září 1990 není 

možné zrušit jako celek, neboť nadále platí jako zřizovací dokumentace pro přírodní památky 

Na Hůrkách, Skalky, Nebeský rybník a Na Kozénku, Přírodní rezervaci Průchodnice 

a Národní přírodní památku Hrdibořické rybníky. Předloženým návrhem vyhlášky se proto 

navrhuje zrušení těch částí vyhlášky, které se týkají výlučně zvláště chráněných území 

Růžičkův lom a Státní lom. Některé části vyhlášky, vyhlašující zvláště chráněná území 

přehlášená v kategoriích zvláštní územní ochrany „přírodní rezervace“ nebo „přírodní 
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památka“, již byly zrušeny příslušnými nařízeními Olomouckého kraje č. 14/2012, č. 1/2014, 

č. 6/2016, č. 4/2017, č. 6/2018, č. 4/2019 a č. 12/2019. 

K čl. VII 

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněné území „Zhejral“. 

Zvláště chráněné území „Zhejral“ bylo jako chráněný přírodní výtvor původně zřízeno 

vyhláškou Okresního národního výboru v Jihlavě ze dne 8. července 1982. Následně bylo 

jako Chráněný přírodní výtvor Rybník Zhejral vyhlášeno vyhláškou Okresního národního 

výboru v Jihlavě ze dne 15. listopadu 1990 o podmínkách ochrany maloplošných chráněných 

území, význačných stromů, skupin stromů a stromořadí kategorie chráněných přírodních 

výtvorů.  

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného území „národní 

přírodní rezervace“. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 20/2016 Sb. ze dne 14. ledna 2016 bylo zvláště 

chráněné území nově vyhlášeno jako Národní přírodní památka Zhejral. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 6/2017 Sb. ze dne 2. ledna 2017 byla zrušena 

vyhláška Okresního národního výboru v Jihlavě čj. 1227/82 o vyhlášení chráněného 

přírodního výtvoru "Zhejral" ze dne 8. července 1982. Dosud však nedošlo ke zrušení jeho 

vyhlášení vyhláškou Okresního národního výboru v Jihlavě ze dne 15. listopadu 1990 

o podmínkách ochrany maloplošných chráněných území, význačných stromů, skupin stromů 

a stromořadí kategorie chráněných přírodních výtvorů. 

Zmocnění k jeho zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie „přírodní rezervace“, 

ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany bylo provedeno 

vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou 

splněny. 

Vyhlášku Okresního národního výboru v Jihlavě ze dne 15. listopadu 1990 není možné zrušit 

jako celek, neboť nadále je jejím prostřednictvím zajišťována ochrana řady dalších zvláště 

chráněných území a památných stromů. 

K čl. VIII 
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Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace vyhlašující 

zvláště chráněná území „Olšinka“, „Vltavské stráně“ a „Spálený luh“. 

Uvedená zvláště chráněná území byla vyhlášena vyhláškou Okresního úřadu v Prachaticích 

č. 1/92 ze dne 3. března 1992 o chráněných územích přírody v okrese Prachatice. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní památka“. 

Předkládaným návrhem se navrhuje zrušení jejich vyhlášení uvedenou vyhláškou Okresního 

úřadu v Prachaticích ze dne 3. března 1992.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z čl. II bodu 1 zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je 

Ministerstvo životního prostředí oprávněno zrušit prováděcím právním předpisem přírodní 

památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich 

ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů. 

Zrušení vyhlášky Okresního úřadu v Prachaticích ze dne 3. března 1992, pokud jde o zvláště 

chráněná území Olšinka, Vltavské stráně a Spálený luh se navrhuje i přesto, že uvedená 

zvláště chráněná území nebyla nově vyhlášena v souladu se zákonem o ochraně přírody 

a krajiny. Uvedená území se nacházejí na území Národního parku Šumava a jejich ochrana 

je dostatečně zajištěna jeho zonací (všechna území jsou součástí první zóny Národního 

parku Šumava). 

Vyhlášku Okresního úřadu v Prachaticích ze dne 3. března 1992 není možné zrušit jako 

celek, neboť nadále je jejím prostřednictvím zajišťována ochrana řady dalších zvláště 

chráněných území. 

K čl. IX 

K bodu 1 

Navrhovaným ustanovením se navrhuje zrušení vyhlášky Okresní správní komise v Mikulově 

č. 8963/1-VII ze dne10. května 1946, kterou bylo nařízena ochrana několika přírodních 

památek v okrese Mikulov. 

Souběžně předkládaným návrhem vyhlášky se na předmětném území navrhuje nové 

vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín. 

Z toho důvodu se v zájmu právní jistoty navrhuje zrušení původní zřizovací dokumentace 

tohoto zvláště chráněného území. 

Zmocnění k jejímu zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
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orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny. 

Ustanovení § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny tedy v daném případě nelze 

aplikovat, neboť území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie 

„přírodní rezervace“, ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany se 

navrhuje provést vyhláškou Ministerstva životního prostředí. 

K bodu 2 

Vyhláškou Ministerstva školství a osvěty č. j. B-211.266/48-I/3 ze dne 5. listopadu 1948 byla 

zřízena přírodní reservace na ppkč. 782 v katastrálním území Borohrádek (spr. okr. Rychnov 

nad Kněžnou).  

Uvedené území bylo výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 

29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná 

prohlášeno za Státní přírodní rezervaci „Vodní tůň“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedena do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní památka“. 

Na uvedeném území byla nařízením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze 

dne 11. června 2018 vyhlášena Přírodní památka Orlice. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní vyhlášku Ministerstva školství 

a osvěty č. j. B-211.266/48-I/3 ze dne 5. listopadu 1948.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

památka“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K bodu 3 

Vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění ze dne 13. září 1949 č. j. 111.322/49.IV/1 byla 

zřízena Přírodní rezervace „Vřešťovská bažantnice“.  

Uvedené území bylo původně jako chráněné vyhlášeno již výnosem Ministerstva školství 

a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 o ochraně přírodních památek. Uvedené území 

bylo následně výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 

1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná prohlášeno 

za Státní přírodní rezervaci „Vřešťovská bažantnice“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byla na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 
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o ochraně přírody a krajiny, převedena do kategorie zvláště chráněného území „přírodní 

rezervace“. 

Přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice byla nově vyhlášena nařízením Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje č. 1/2019 ze dne 13. května 2019. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní vyhlášku Ministerstva školství, věd 

a umění ze dne 13. září 1949 č. j. 111.322/49.IV/1.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K bodu 4 

Vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění ze dne 3. listopadu 1949 č. j. 94.411/49-IV/1 

byla zřízena Přírodní reservace „Malý Bezděz“. 

Uvedené území bylo původně jako chráněné vyhlášeno již výnosem Ministerstva školství 

a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 o ochraně přírodních památek. Uvedené území 

bylo následně výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 

1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná prohlášeno 

za Státní přírodní rezervaci „Malý Bezděz“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní rezervace“, novelou č. 96/2007 Sb. pak bylo převedeno do kategorie 

„přírodní památka“. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 259/2009 Sb. ze dne 6. srpna 2009 byla na 

uvedeném území vyhlášena Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní vyhlášku Ministerstva školství, věd 

a umění ze dne 3. listopadu 1949 č. j. 94.411/49-IV/1. 

Zmocnění k jeho zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

nové vyhlášení ochrany tohoto území bylo provedeno vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou splněny. 

K bodu 5 
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Výnosem Ministerstva školství, věd a umění ze dne 23. května 1951 č. j. 93.082/51-IV/5 byla 

zřízena Státní přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 

Uvedené území bylo následně výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 

29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná 

prohlášeno za Státní přírodní rezervaci „Lhotka u Přerova“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní rezervace“, novelou č. 96/2007 Sb. pak bylo převedeno do kategorie 

„přírodní památka“. 

Přírodní památka Lhotka u Přerova byla nově vyhlášena nařízením Krajského úřadu 

Olomouckého kraje č. 9/2019 ze dne 17. června 2019. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní výnos Ministerstva školství, věd 

a umění ze dne 23. května 1959 č. j. 93.082/51-IV/5. 

Zmocnění k jeho zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

památka“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K bodu 6 

Výnosem Ministerstva školství, věd a umění ze dne 23. května 1959 č. j. 93.896/51-IV/5 byla 

zřízena Státní přírodní rezervace Čičov. 

Uvedené území bylo následně za Státní přírodní rezervaci „Čičov“ prohlášeno také výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení 

některých území v České socialistické republice za chráněná. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného území „přírodní 

rezervace“. 

Přírodní rezervace Čičov byla nově vyhlášena nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR č. 5/2017 ze dne 26. května 2017. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní výnos Ministerstva školství, věd 

a umění ze dne 23. května 1959 č. j. 93.896/51-IV/5. 

Zmocnění k jeho zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR. Podmínky uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 
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K bodu 7 

Výnosem Ministerstva kultury ze dne 7. listopadu 1953 č. j. 4628/53 byla zřízena Státní 

přírodní a krajinná rezervace „Kokořínský důl“. 

Uvedené území bylo následně za Státní přírodní rezervaci „Kokořínský důl“ prohlášeno také 

výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 

o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného území „přírodní 

rezervace“. 

Přírodní rezervace Kokořínský důl byla nově vyhlášena nařízením Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR č. 1/2019 ze dne 13. února 2019. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní výnos Ministerstva kultury ze dne 

7. listopadu 1953 č. j. 4628/53. 

Zmocnění k jeho zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

rezervace“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR. Podmínky uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K bodu 8 

Výnosem Ministerstva kultury ze dne 28. prosince 1953 č. j. 16931/53-HSO/4 byla zřízena 

Státní přírodní rezervace „Velké Družďavy“. 

Uvedené území bylo následně za Státní přírodní rezervaci „Velké Družďavy“ prohlášeno také 

výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 

o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní památka“. 

Přírodní památka Velké Družďavy byla nově vyhlášena nařízením Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje č. 5/2018 ze dne 17. prosince 2018. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní výnos Ministerstva kultury ze dne 

28. prosince 1953 č. j. 16931/53-HSO/4. 

Zmocnění k jeho zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 
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památka“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K bodu 9 

Výnosem Ministerstva kultury ze dne 4. července 1956 č. j. 17510/55 byla zřízena Státní 

přírodní rezervace „Chejlava“. 

Uvedené území bylo původně jako chráněné vyhlášeno již výnosem Ministerstva školství 

a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 o ochraně přírodních památek. Uvedené území 

bylo následně výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 

1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná prohlášeno 

za Státní přírodní rezervaci „Chejlava“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného území „národní 

přírodní rezervace“. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 287/2019 Sb. ze dne 29. října 2019 byla 

Národní přírodní rezervace Chejlava na uvedeném území nově vyhlášena. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní výnos Ministerstva kultury ze dne 4. 

července 1956 č. j. 17510/55. 

Zmocnění k jeho zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie „přírodní rezervace“, 

ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany bylo provedeno 

vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou 

splněny. 

K bodu 10 

Výnosem Ministerstva kultury ze dne 4. července 1956 č. j. 25908/1955 byla zřízena Státní 

přírodní rezervace „Těšice“. 

Uvedené území bylo následně za Státní přírodní rezervaci „Těšice“ prohlášeno také 

výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 

o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní památka“. 

Přírodní památka Těšice byla vyhlášena nařízením Olomouckého kraje č. 11/2019 ze dne 

17. června 2019. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní výnos Ministerstva kultury ze dne 

4. července 1956 č. j. 25908/1955. 

Zmocnění k jeho zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

památka“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K bodům 11 a 16 

Usnesením Rady Krajského národního výboru v Karlových Varech ze dne 16. února 1960 byl 

vyhlášen Chráněný přírodní výtvor „Čedičová žíla Boč“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo toto zvláště chráněné území na 

základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 

a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeno do kategorie 

zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Dne 7. ledna 1998 byla Přírodní památky Čedičová žíla Boč nově vyhlášena nařízením 

Okresního úřadu Karlovy Vary č. 2/98.  

Souběžně předkládaným návrhem vyhlášky se na předmětném území navrhuje vyhlášení 

Národní přírodní rezervace Nebesa. 

Ministerstvo životního prostředí z toho důvodu navrhuje zrušit usnesení Rady Krajského 

národního výboru v Karlových Varech ze dne 16. února 1960 č. 13 i nařízení Okresního 

úřadu Karlovy Vary ze dne 7. ledna 1998 č. 2/98. 

Zmocnění ke zrušení prvního z uvedených předpisů vyplývá z § 90 odst. 12 zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností 

stávajícího zákona č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do 

kategorie „přírodní památka“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena okresním úřadem. 

Podmínky uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

Zmocnění ke zrušení druhého z uvedených předpisů se odvozuje z § 19 odst. 2 zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je Ministerstvo životního prostředí 

orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny, a z § 24 tohoto zákona, podle něhož 

mají jednotlivá ministerstva pečovat o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti 

České republiky; v rámci toho mají připravovat návrhy zákonů a jiných právních předpisů 

týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, dbát o zachovávání zákonnosti v okruhu 

své působnosti a činit podle zákonů potřebná opatření k nápravě. 
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K bodu 12 

Výnosem Okresního národního výboru ve Vsetíně ze dne 30. května 1966 č. j. 387/66 byly 

zřízeny Chráněný přírodní výtvor „Čertovy skály (štěny)“ a Chráněný přírodní výtvor 

„Pulčínské skály“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byly uvedené chráněné přírodní 

výtvory na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 

a 2 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převedeny do kategorie 

zvláště chráněného území „přírodní památka“. 

Na uvedeném území byla nařízením Krajského úřadu Zlínského kraje č. 1/2019 ze dne 

11. února 2019 vyhlášena Přírodní památka Čertovy skály. Území původního Chráněného 

přírodního výtvoru Pulčínské skály tvoří součást Národní přírodní rezervace Pulčín - 

Hradisko, zřízené výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3.500/89-

SOP ze dne 19. ledna 1989. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní výnos Okresního národního výboru 

ve Vsetíně ze dne 30. května 1966 č. j. 387/66.  

Zmocnění k jejímu zrušení vyplývá z § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Původní zřizovací dokumentace byla vyhlášena před účinností stávajícího zákona 

č. 114/1992 Sb., území přešlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. do kategorie „přírodní 

památka“ a jeho ochrana byla nově vyhlášena nařízením příslušného kraje. Podmínky 

uvedeného zmocnění tedy jsou splněny. 

K bodu 13 

Vyhláškou Okresního národního výboru v Chebu ze dne 14. prosince 1989 byl zřízen 

Chráněný přírodní výtvor „Lužní potok“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byl na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, převeden do kategorie zvláště chráněného území „národní 

přírodní památka“. 

Souběžně předkládaným návrhem vyhlášky se na předmětném území navrhuje vyhlášení 

Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok. 

Ministerstvo životního prostředí z toho důvodu navrhuje zrušit původní vyhlášku Okresního 

národního výboru v Chebu ze dne 14. prosince 1989. 

Zmocnění k jeho zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  
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V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie „přírodní rezervace“, 

ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany se provádí vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou splněny. 

K bodu 14 

Vyhláškou Okresního národního výboru v Chrudimi ze dne 21. listopadu 1990 č. 24/1990 byl 

zřízen Chráněný přírodní výtvor „Kaňkovy hory.“ 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny bylo toto zvláště chráněné území 

jako součást území „Lichnice - Kaňkovy hory“ na základě § 90 odst. 8 zákona o ochraně 

přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, převedeno do kategorie zvláště chráněného území „národní přírodní rezervace“ 

(Chráněný přírodní výtvor Kaňkovy hory byl sloučen se Státní přírodní rezervací Lichnice). 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 18/2016 Sb. ze dne 14. ledna 2016 byla na 

předmětném území vyhlášena Národní přírodní památka Kaňkovy hory. 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní vyhlášku Okresního národního 

výboru v Chrudimi ze dne 21. listopadu 1990 č. 24/1990. 

Zmocnění k jeho zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

území na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. nepřešlo ani do kategorie „přírodní rezervace“, 

ani do kategorie „přírodní památka“ a nové vyhlášení jeho ochrany bylo provedeno 

vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou 

splněny. 

K bodu 15 

Vyhláškou Okresního úřadu v Chomutově ze dne 20. května 1992 byl zřízen Chráněný 

přírodní výtvor „Rašovické skály“. 

Po přijetí stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny byl na základě § 90 odst. 8 zákona 

o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 22 odst. 1 a 2 a přílohou V vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, převeden do kategorie zvláště chráněného 

území „přírodní památka“. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 108/2017 Sb. ze dne 27. března 2017 byla na 

předmětném území vyhlášena Národní přírodní památka Rašovické skály. 
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Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit původní vyhlášku Okresního úřadu 

v Chomutově ze dne 20. května 1992. 

Zmocnění k jejímu zrušení se odvozuje ze zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, podle níž, jedná-li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě 

již zrušeného zmocňovacího ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž 

úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 

Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

V daném případě nelze aplikovat § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

nové vyhlášení ochrany předmětného území bylo provedeno vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí. Podmínky uvedeného zmocnění tedy nejsou splněny. 

K bodu 17 

Nařízením Okresního úřadu v Chebu ze dne 1. srpna 1998 byla zřízena Přírodní rezervace 

Bystřina.  

Souběžně předkládaným návrhem vyhlášky se na předmětném území navrhuje vyhlášení 

Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok. 

Ministerstvo životního prostředí z toho důvodu navrhuje zrušit původní nařízení Okresního 

úřadu v Chebu. 

Zmocnění k jeho zrušení se odvozuje z § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého je Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro 

ochranu přírody a krajiny, a z § 24 tohoto zákona, podle něhož mají jednotlivá ministerstva 

pečovat o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; v rámci toho 

mají připravovat návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do 

jejich působnosti, dbát o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činit podle 

zákonů potřebná opatření k nápravě. 

K bodu 18 

Nařízením Okresního úřadu v Nymburce ze dne 1. prosince 2002 č. 2/02 byla zřízena 

Přírodní rezervace „Pod Benáteckým vrchem“. 

Souběžně předkládaným návrhem vyhlášky se na předmětném území navrhuje vyhlášení 

Národní přírodní památky Mladá. 

Ministerstvo životního prostředí z toho důvodu navrhuje zrušit původní nařízení Okresního 

úřadu v Nymburce. 

Zmocnění k jeho zrušení se odvozuje z § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého je Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy pro 

ochranu přírody a krajiny, a z § 24 tohoto zákona, podle něhož mají jednotlivá ministerstva 

pečovat o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; v rámci toho 

mají připravovat návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do 
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jejich působnosti, dbát o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činit podle 

zákonů potřebná opatření k nápravě. 

K čl. X 

Jako datum nabytí účinnosti předkládané vyhlášky se navrhuje 1. červenec 2020, s výjimkou 

ustanovení čl. IX bodů 11, 16 a 18, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení 

vyhlášky. Důvodem pro tento odchylný postup je nutnost navázání účinnosti zrušení původní 

zřizovací dokumentace s plánovaným nabytím účinnosti souběžně předkládaných vyhlášek 

vyhlašujících Národní přírodní památku Mladá a Národní přírodní rezervaci Nebesa. 
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