
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
26. února 2020, s termínem dodání stanovisek do 18. března 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

K úvodní větě návrhu vyhlášky 
V úvodní větě postrádáme specifické zmocnění ke 
změně nebo zrušení právních předpisů, jejichž 
derogace nebo abrogace je předmětem této vyhlášky. 
Zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
obsahuje v § 24 pouze obecnou úpravu, podle níž 
ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí 
patřících do působnosti České republiky, § 79 odst. 5 
písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny umožňuje 
Ministerstvu životního prostředí vyhláškou zrušit 
přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich 
ochranná pásma na území národních parků a jejich 
ochranných pásem a na území Chráněné krajinné 
oblasti Šumava a Chráněné krajinné oblasti Labské 
pískovce, § 90 odst. 12 zákona o ochraně přírody a 
krajiny upravuje zrušení dosavadní ochrany zvláště 
chráněného území vyhlášeného ústředním orgánem 
státní správy podle dřívějších předpisů před účinností 
zákona o ochraně přírody a krajiny a § 45 zákona o 
ochraně přírody a krajiny ponechává zrušení zvláště 
chráněného území orgánu, který je vyhlásil. Přestože 
nezpochybňujeme, že zrušení (nikoliv však změnu) 
nepotřebných podzákonných právních předpisů 
regulujících určitou oblast státní správy lze provést 

VYSVĚTLENO 
Pokud jde o částečné rušení starších zřizovacích právních 
předpisů, jimiž bylo vyhlášeno více zvláště chráněných 
území najednou, které je z legislativně-technického 
hlediska jejich změnou, je tento postup opakovaně 
aprobován pracovní komisí Legislativní rady vlády pro 
správní právo jako přípustný. Zrušení celého takového 
právního předpisu najednou není v mnoha případech 
reálně možné, a to s ohledem na různou naléhavost 
potřeby nového vyhlášení jednotlivých zvláště chráněných 
území i kapacitu příslušných orgánů ochrany přírody. 
Pokud jde o samotné zmocnění k jejich rušení, pokud 
nelze využít přímo výslovně uvedených ustanovení zákona 
o ochraně přírody a krajiny, postupuje se podle zákona č. 
2/1969 Sb. na základě čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády, kromě § 24 je v úvodní větě citován, v souladu 
s uvedeným pravidlem, rovněž § 19 odst. 2 zákona č. 
2/1969 Sb. Rovněž tento postup byl opakovaně posouzen 
pracovní komisí Legislativní rady vlády a nebyl nijak 
rozporován. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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vyhláškou věcně příslušného ministerstva nebo 
jiného ústředního správního úřadu, doporučujeme v 
návrhu vyhlášky uvést příslušné zmocňovací 
ustanovení, popř. důvody pro volbu navrhovaného 
řešení podrobněji popsat v obecné části odůvodnění. 
Změny navrhované v čl. I až VIII je podle našeho 
názoru vhodné provést zrušením předpisů a jejich 
nahrazením novou právní úpravou. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

1. K úvodní větě 
Doporučujeme v úvodní větě vyhlášky slova „podle § 
19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb.,“ nahradit slovy 
„podle § 19 odst. 2 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb.,“. 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Ustanovení § 24 zákona č. 2/1969 Sb. je v úvodní větě 
uvedeno na druhém místě výčtu ustanovení, na jejichž 
základě má být navrhovaná vyhláška vydána, a to 
z důvodu nutnosti uvedení samostatného výčtu pozdějších 
novel u § 19 odst. 2 a u § 24 zákona. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2. K čl. II bodu 2 
Doporučujeme v čl. II bodu 2 uvést úvodní část 
ustanovení takto: „Přílohy č. XIV a XVIII k Výnosu 
Ministerstva kultury České socialistické republiky ze 
dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 se 
zrušují.“. 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Čl. II bod 2 je formulován analogicky k pravidlům 
obsaženým v čl. 59 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
podle kterých se při změnách příloh neuvádí právní 
předpis, o jeho přílohy se jedná. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

3.  
Dne 31. prosince 2019 nabyl účinnosti zákon č. 
277/2019 Sb., kterým se mění zákon o Sbírce 
zákonů. Zákon o Sbírce zákonů od 31. prosince 2019 
stanovuje v § 3 odst. 3 a 4, že není-li stanoveno jinak, 
nabývají právní předpisy účinnosti dnem 1. ledna 
nebo dnem 1. července. Vyžaduje-li to naléhavý 
obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech 
stanovit dřívější den nabytí účinnosti, nejdříve však 
počátkem dne následujícího po dni vyhlášení 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Naléhavý obecný zájem na dřívějším nabytí účinnosti je 
deklarován v odůvodnění návrhu vyhlášky o vyhlášení 
Národní přírodní památky Mladá o stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek a v odůvodnění návrhu vyhlášky 
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 
Vysvětlení potřeby navázat zrušení původní zřizovací 
dokumentace přímo na vydání nových vyhlašovacích 
právních předpisů se prolíná celou obecnou částí 
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právního předpisu. V tomto směru navržená účinnost 
vyhlášky není s výše uvedenou právní úpravou v 
souladu. Odůvodnění čl. X „Jako datum nabytí 
účinnosti předkládané vyhlášky se navrhuje 1. 
červenec 2020, s výjimkou ustanovení čl. IX bodů 11, 
16 a 18, které 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.“ je patrně 
nedostatečné – doporučujeme proto buď upravit 
účinnost na datum 1. července 2020 nebo odůvodnit 
navrženou účinnost naléhavým obecným zájmem. 

odůvodnění k návrhu této „zrušovací“ vyhlášky. Navrženou 
účinnost proto považujeme za odůvodněnou dostatečně. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo vnitra 
 

1. K čl. I – k úvodní větě: 
Upozorňujeme, že v označení vyhlášky je v názvu 
chráněného přírodního výtvoru „Velký Kuntínov“ 
omylem uvedeno malé počáteční písmeno „k“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Byť originál této vyhlášky uvádí název Chráněného 
přírodního výtvoru „Velký kuntínov“ s malým „k“ na začátku 
slova „kuntínov“. 

2. K čl. VIII bodu 1: 
Doporučujeme doplnit mezeru mezi slova „Vltavské 
stráně“ a „zrušují“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo zemědělství 
 

K odůvodnění: 
Doporučujeme v odůvodnění uvést odkazy na 
dokumenty vztahující se k novelizovaným předpisům 
v internetové aplikaci Ústředního seznamu ochrany 
přírody, případně doplnit materiál o základní 
dokumentaci vztahující se k novelizovaným 
předpisům (bez mapových příloh). 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
V odůvodnění doplněny odkazy na příslušné záznamy 
jednotlivých zvláště chráněných území v Ústředním 
seznamu ochrany přírody, ze kterých je možné nahlížet 
také do veškeré právní dokumentace, která se k nim 
vztahuje, nicméně přímý odkaz pouze na dotčené právní 
předpisy není technicky možné pořídit. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

V Praze 7. července 2020 
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Vypracoval: Ing. Petr Stloukal  
 Ing. Lucie Hofmanová          Podpis: 
  Ing. Jan Chládek 
  Mgr. Kristýna Trojanová 
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