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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKON 

České národní rady 

č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona 

č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 

Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 

č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., 

zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 

č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., 

zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., 

zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., 

zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona 

č. 277/2019 Sb. 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:  

ČÁST PRVNÍ  

Úvodní ustanovení  

§ 1  

Účel zákona  

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků 

přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, 

přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu 

s právem Evropských společenství1c) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je 

nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a  místní 

poměry.  

 

§ 2  

Ochrana přírody a krajiny  

 (1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená 

péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny 

a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče 

o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.  

                                                           
1c) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
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(2) Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména  

a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,  

b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní 

ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje 

v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití 

zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,  

c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických 

a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů,  

d) ochranou dřevin rostoucích mimo les,  

e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,  

f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit 

ekologicky vhodné lesní hospodaření,  

g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat 

vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,  

h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,  

i) ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro 

život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě 

blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů,  

j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při 

rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,  

k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky 

a rekreace., 

l) prevencí a regulací zavlékání nebo vysazování a šíření invazních nepůvodních 

druhů rostlin a živočichů (dále jen „invazní nepůvodní druh“) do krajiny 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“), 

m) stanovením podmínek používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 

v akvakultuře 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“). 

§ 3  

Vymezení pojmů  

(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto  

a) územní systém ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability") je 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 

které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 

ekologické stability,  
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b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 

část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 

krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi 

jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný 

prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště 

nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být 

i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště 

chráněná část přírody vymezená v písmeni h) je z této definice vyňata (písmeno f),  

c) planě rostoucí rostlina (dále jen "rostlina") je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů 

včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její 

podzemní i nadzemní části, semena nebo jiná vývojová stádia a jejich části,  

d) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec živočišného druhu, jehož populace 

se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného 

v souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia 

daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího 

živočicha nepovažuje,  

e) živočich odchovaný v lidské péči je jedinec živočišného druhu narozený a odchovaný 

v kontrolovaném prostředí1) jako potomek rodičů získaných v souladu s tímto zákonem 

a právními předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy1a),  

f) záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti 

zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě 

s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě 

poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající 

dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany 

živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu 

živočichů,  

g) živočišný nebo rostlinný druh je rovněž systematická jednotka nižšího řádu,  

h) zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé 

přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, 

vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo páté tohoto zákona,  

i) dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve 

skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond,1b)  

j) paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života 

                                                           
1) Čl. 1 bod 4 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech 
k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s těmito druhy. 
1a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi.  
Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy. 
1b) Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích. 
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v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti,  

k) biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení 

vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové 

místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů,  

l) ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se 

vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase,  

m) krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 

funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky,  

n) přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní suchozemská nebo vodní plocha, 

která je vymezena na základě geografických charakteristik a charakteristik živé a neživé 

přírody,  

o) přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen "evropská stanoviště") 

jsou přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch 

typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý 

přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností 

nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více 

z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy Evropských 

společenství;1d) jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na 

evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za jejichž 

zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené 

právními předpisy Evropských společenství,1g)  

p) druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen "evropsky významné druhy") jsou 

druhy na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, 

zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských 

společenství;1e) jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní 

územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, 

a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství,1f)  

q) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu1g) 

a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která  

1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky 

vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských 

společenství1g) a vyžadujících územní ochranu (dále jen "národní seznam"), 

a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit významných pro Evropská 

společenství (dále jen "evropský seznam"),  

2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam 

zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní 

druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s Evropskou komisí 

                                                           
1d) Příloha I směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
1g) Směrnice Rady 92/43/EHS. 
1e) Směrnice Rady 92/43/EHS. 
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(dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo 

nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí 

Rady Evropské unie (dále jen "sporná lokalita"), nebo  

3. byla zařazena do evropského seznamu,  

r) Natura 20001g) je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, 

která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť1d) a stanoviště evropsky významných 

druhů1f) v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo 

popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena 

vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami,  

s) stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za "příznivý", pokud jeho 

přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se 

zvětšují a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, 

existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických 

druhů z hlediska ochrany je příznivý,  

t) stav druhu z hlediska ochrany je považován za "příznivý", jestliže údaje o populační 

dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek 

svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude 

v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době 

i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací,  

u) celistvostí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti se rozumí soudržnost 

ekologických struktur a funkcí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti posuzovaná 

ve vztahu k předmětům jejich ochrany,  

v) chov je jakékoliv držení živočicha v zajetí.  

(2) Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se vyskytují na 

území České republiky, stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním 

předpisem. U evropsky významných druhů označí ty, které vyžadují podle právních předpisů 

Evropských společenství zvláštní územní ochranu.1f)  

ČÁST DRUHÁ  

Obecná ochrana přírody a krajiny  

HLAVA PRVNÍ 

Obecná územní a druhová ochrana přírody a krajiny, ochrana dřevin, jeskyní 

a paleontologických nálezů 

§ 4  

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody  

(1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci 

přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření 

základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány 

územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 

                                                                                                                                                                                     
1f) Příloha II směrnice Rady 92/43/EHS. 
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zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému 

ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; 

jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, 

projektů a opatření v procesu jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České 

republiky (dále jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně závazným právním předpisem.  

(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. 

Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 

oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, 

si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 

pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti 

ochrany významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně 

závazným právním předpisem.  

(3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je také 

nezbytné ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních 

hospodářských osnov2), k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě 

lesních cest a lesních melioračních systémů. K pěstebním a těžebním zásahům v lesích 

prováděným v souladu s lesním hospodářským plánem nebo protokolárně převzatou lesní 

hospodářskou osnovou a při nahodilé těžbě se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 

nevyžaduje. Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů 

a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov se vydává na žádost příslušného 

orgánu státní správy lesů. K závazným stanoviskům vydaným po lhůtě 60 dnů od doručení 

žádosti příslušnému orgánu ochrany přírody se nepřihlíží. Požádá-li vlastník3a) o předběžnou 

informaci podle § 90 odst. 17 24 o podmínkách vydání souhlasného závazného stanoviska 

ke schválení lesního hospodářského plánu, příslušný orgán tuto informaci poskytne zpravidla 

ke dni konání základního šetření, nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti.  

(4) Orgán ochrany přírody posuzuje v rámci závazného stanoviska podle 

odstavce 3 dotčení zájmů chráněných podle části druhé až páté tohoto zákona. 

Navrhované využití nepůvodních druhů dřevin v rámci lesních hospodářských plánů 

a lesních hospodářských osnov posuzuje tak, aby nedošlo k poškození přírodních 

stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních druhů rostlin anebo 

živočichů; v případě modřínu opadavého a douglasky tisolisté se jejich využití v lesích 

mimo území chráněná podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona řídí jiným právním 

předpisem21c).  

(4 5) V rámci řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 3 orgán 

ochrany přírody provede také hodnocení důsledků lesních hospodářských plánů a lesních 

hospodářských osnov pro evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany 

přírody nevydá souhlasné závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů 

a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, pokud by měly významný negativní 

vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

                                                           
2) § 2 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství. 
3a) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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V ostatních případech orgán ochrany přírody vydá souhlasné závazné stanovisko. Závazné 

stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních 

hospodářských osnov nahrazuje odůvodněné stanovisko podle § 45i odst. 1. Na postup 

hodnocení důsledků lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov se 

nepoužijí ustanovení zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí3b).  

§ 5  

Obecná ochrana rostlin a živočichů  

(1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů 

na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku 

populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek 

je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek.  

(2) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na invazní nepůvodní druhy 

a nepůvodní druhy, pro které byla stanovena opatření k regulaci podle odstavce 6, 

a na zásahy při hubení rostlin a živočichů upravené zvláštními předpisy.4) Ohrožené nebo 

vzácné druhy živočichů a rostlin jsou zvláště chráněny podle § 48 až 50 tohoto zákona. 

(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, 

lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice 

postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 

živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými 

prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li 

tak povinná osoba sama.  

(4) Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha 

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, pokud jsou vysazovány 

v zastavěném území obce a při využití vybraných nepůvodních druhů ryb stanovených 

nařízením vlády vydaným podle zákona o rybářství54). Geograficky nepůvodní druh 

rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého 

regionu. Platnost povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny 

zaniká zařazením příslušného druhu na unijní seznam. 

(5) Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů (dále jen „kříženec“) 

do krajiny je možné jen s povolením orgánů ochrany přírody; to neplatí pro křížence druhů 

rostlin, pokud je vysazován v zastavěném území obce.  

(6) Orgán ochrany přírody může rozhodnout v souladu se zvláštními právními 

                                                           
3b) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
4) Např. zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární 

péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb., zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 96/1977 Sb., a zákona 

č. 143/1991 Sb., zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství. 
54)  § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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předpisy4b) o odlovu geograficky nepůvodních živočichů, včetně stanovení podmínek.  

(6) Orgán ochrany přírody může stanovit opatření k regulaci nepůvodního 

druhu nebo křížence, je-li to s ohledem na místní dopady na přírodu a krajinu 

nezbytné. V opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence stanoví také 

podmínky jeho provádění. Opatřením k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence 

není dotčeno opatření stanovené podle jiného právního předpisu55).   

(7) Pro účely vydání povolení podle odstavce 4 nebo 5 anebo stanovení 

opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6 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 

předpisu56). 

 (8) Opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6 

provádí v rámci běžné péče o pozemek jeho nájemce nebo jiný uživatel, uživatel 

honitby nebo rybářského revíru (dále jen „uživatel pozemku“). Není-li takového 

uživatele pozemku, odpovídá za provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu 

nebo křížence podle odstavce 6 vlastník pozemku. Neprovede-li uživatel pozemku, 

popřípadě jeho vlastník, opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle 

odstavce 6, neprovede-li je v souladu se stanovenými podmínkami, není-li schopen 

provedení těchto opatření zajistit, nelze-li to na něm spravedlivě požadovat nebo 

vyžaduje-li provedení těchto opatření činnost přesahující rámec běžné péče 

o pozemek, může provedení těchto opatření zajistit orgán ochrany přírody; ustanovení 

§ 68 odst. 4 se použije obdobně. 

 (9) Vyžaduje-li provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo 

křížence podle odstavce 6 činnost přesahující rámec běžné péče o pozemek, orgán 

ochrany přírody může za účelem zajištění provedení opatření k regulaci nepůvodního 

druhu nebo křížence podle odstavce 6 uzavřít s uživatelem pozemku, popřípadě jeho 

vlastníkem, písemnou dohodu podle § 68 odst. 2. 

(7 10) Vývoz a dovoz ohrožených rostlin a živočichů chráněných mezinárodními 

úmluvami, kterými je Česká republika vázána (dále jen "mezinárodní úmluvy"), povoluje 

orgán ochrany přírody, s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících 

                                                           
4b) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 449/2001 Sb.  

Zákon č. 102/1963 Sb. 
55) Například zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově 

lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o oběhu 

s reprodukčních materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
56) Zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem.4a)  

(8 11) Každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo 

jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě, zajistí jeho nezbytné ošetření, 

nebo ho za tímto účelem předá provozovateli záchranné stanice. Jde-li o živočicha dočasně 

neschopného přežít ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala, přijme opatření k zamezení 

takových tělesných změn nebo změn chování, které by následně znemožnily jeho návrat do 

přírody a jeho zapojení do volně žijící populace. Jde-li o zvláště chráněného živočicha, 

postupuje se podle § 52 odst. 2.  

(9 12) Záchrannou stanici lze provozovat pouze na základě rozhodnutí Ministerstva 

životního prostředí o povolení k provozování záchranné stanice, v rámci něhož se stanoví 

místo, kde se záchranná stanice nachází, vymezení její územní působnosti a rozsah péče, 

kterou může záchranná stanice poskytovat s ohledem na její vybavení a odborné zázemí. 

V žádosti o povolení k provozování záchranné stanice musí být navržen rozsah poskytované 

péče, vymezení územní působnosti a popsáno její personální, organizační a technické 

zajištění. Ministerstvo životního prostředí si k vydání rozhodnutí vyžádá stanovisko místně 

příslušného orgánu ochrany zvířat, myslivosti a veterinární správy4b). Označení „záchranná 

stanice“ může používat pouze ten, kdo je držitelem platného povolení k provozování stanice 

podle tohoto ustanovení (dále jen „provozovatel záchranné stanice“). Ministerstvo životního 

prostředí vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  

(10 13) Ministerstvo životního prostředí může z vlastního podnětu, na návrh 

provozovatele záchranné stanice nebo na návrh orgánu státní správy uvedeného 

v odstavci 8 12 změnit nebo zrušit povolení k provozování záchranné stanice, jestliže se 

změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, nebo jestliže provozovatel 

záchranné stanice při péči o živočichy závažně nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto 

zákona o zvláštní ochraně druhů nebo předpisy na ochranu zvířat proti týrání. V rozhodnutí 

o změně nebo zrušení povolení k provozování záchranné stanice Ministerstvo životního 

prostředí stanoví, je-li to nezbytné, způsob zabezpečení další péče o živočichy chované 

v záchranné stanici.  

(11 14) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem bližší 

podmínky pro držení živočichů v záchranných stanicích, zejména s ohledem na možnost 

zapojení těchto živočichů zpět do volně žijících populací a způsob péče o živočichy.  

* * * * * 

§ 5b  

Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků  

(1) Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím 

stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2, je-li to potřebné v zájmu 

veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při 

prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním 

hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

                                                           
4a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 
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Odchylný postup může být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení 

určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti 

rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.  

(2) Orgán ochrany přírody může stanovit odchylný postup podle odstavce 1 pro 

odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství za předpokladu, že rozhodnutí 

o odchylném postupu se vydá jen na základě vyhodnocení stavu místní populace a za 

stanovení přísně kontrolovaných podmínek.  

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat  

a) označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup vztahovat,  

b) prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt nebo zabíjení,  

c) důvod pro odchylný postup vycházející z odstavce 1 nebo 2, podmínky a časové 

a místní okolnosti, za nichž lze takto postupovat,  

d) způsob kontrol, které bude orgán ochrany přírody stanovující odchylný postup 

provádět.  

(4) V případě, že se bude odchylný postup týkat blíže neurčeného okruhu osob, 

stanoví jej Ministerstvo životního prostředí orgán ochrany přírody opatřením obecné 

povahy, které musí obsahovat náležitosti podle odstavce 3 písm. a) až d) a podmínky, za 

nichž může být odchylný postup uplatněn. Orgánem, který je v takovém případě oprávněn 

vyhlásit, že podmínky pro odchylný postup nastaly, je místně příslušný orgán ochrany 

přírody.  

(5) Kdo provádí činnosti stanovené podle odstavce 1 nebo 4, je povinen do 

31. prosince každého roku nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě 

odchylného postupu. Orgán ochrany přírody o tom neprodleně informuje Ministerstvo 

životního prostředí prostřednictvím evidence druhové ochrany.  

* * * * * 

§ 7  

Ochrana dřevin  

(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním 

a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle 

zvláštních předpisů.5)  

(2)  Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na nepůvodní druhy dřevin při 

provádění opatření k jejich regulaci podle § 5 odst. 6 a na invazní nepůvodní druhy 

dřevin při kácení a dalších zásazích nezbytných k předcházení nebo omezení jejich 

šíření podle § 13d až 13l. Ochrana podle odstavce 1 se dále nevztahuje na případy 

kácení prováděného v rámci úředních opatření nebo mimořádných rostlinolékařských 

opatření k předcházení šíření nebo k vyhubení škodlivých organismů rostlin podle 

                                                                                                                                                                                     
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). 
5) Zákon č. 61/1964.  

Vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu č. 61/1964 Sb.  

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat. 
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zákona o rostlinolékařské péči57). 

(2 3) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. 

Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán 

ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.  

* * * * * 

§ 13 

Přechodně chráněné plochy 

(1) Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných 

nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů může orgán ochrany přírody 

svým rozhodnutím opatřením obecné povahy vyhlásit za přechodně chráněnou plochu. 

Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, 

studijních či informačních. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem stanovenou 

dobu, případně na opakované období, například dobu hnízdění. V rozhodnutí opatření 

obecné povahy o jejím vyhlášení se omezí takové využití území, které by znamenalo 

zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany.  

(2) Vznikne-li vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných podmínek 

přechodně chráněné plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu na jeho žádost finanční 

náhrada od orgánu ochrany přírody, který přechodně chráněnou plochu vyhlásil. Orgán 

ochrany přírody při rozhodování o výši finanční náhrady může požadovat doložení žádosti 

doklady či údaji o výnosu pozemku. 

HLAVA DRUHÁ 

Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a ochrana přírody 

a krajiny před invazními nepůvodními druhy  

Díl 1 

Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře 

§ 13a 

 (1)  Žádost uvedenou v čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o povolení 

k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu (dále jen „přesun“) podává 

žadatel u orgánu ochrany přírody. 

 (2)  Pro účely vydání povolení k přesunu si orgán ochrany přírody k žádosti 

podle odstavce 1 vyžádá  

a) vyjádření podle čl. 6 odst. 2 a čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 od společné 

meziresortní komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy (dále jen „společná 

komise“), 

b) vyjádření k délce doby sledování podle čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES) 

č. 708/2007 od společné komise a 

c) závazné stanovisko krajské veterinární správy a Ústředního kontrolního 

                                                           
57) § 75 a 76 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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a zkušebního ústavu zemědělského uvádějící, zda jsou naplněny požadavky čl. 13 

nebo 19 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 z hlediska jeho souladu s jinými právními 

předpisy58). 

 (3)  V případě výjimečného přesunu stanoví orgán ochrany přírody lhůtu, 

v níž je žadatel povinen předložit posouzení rizik pro životní prostředí zpracované 

v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Náklady spojené 

s posouzením rizik pro životní prostředí nese žadatel. K předloženému posouzení rizik 

pro životní prostředí si orgán ochrany přírody vyžádá vyjádření společné komise 

o riziku pro životní prostředí zpracované podle přílohy II nařízení Rady (ES) 

č. 708/2007. Je-li riziko spojené s navrhovaným výjimečným přesunem na základě 

vyjádření společné komise střední nebo vysoké, navrhne společná komise opatření 

k jeho zmírnění. Navržená opatření ke zmírnění rizika stanoví orgán ochrany přírody 

jako podmínky povolení výjimečného přesunu. Do doby předložení posouzení rizik pro 

životní prostředí a vydání vyjádření společné komise může orgán ochrany přírody 

řízení o žádosti přerušit. 

 (4)  Orgán ochrany přírody na základě závazného stanoviska krajské 

veterinární správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

podle odstavce 2 písm. c) rozhodne o provedení pokusného vypuštění. V rozhodnutí 

o provedení pokusného vypuštění stanoví orgán ochrany přírody v souladu s čl. 18 

odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 délku sledování a určí osobu odpovědnou za 

toto sledování. O povolení k přesunu rozhodne orgán ochrany přírody na základě 

výsledků pokusného vypuštění. Podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody je 

také vyjádření společné komise podle čl. 18 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, 

které se zveřejňuje prostřednictvím evidence druhové ochrany.  

 (5) O provedení pokusného vypuštění může orgán ochrany přírody 

rozhodnout také na základě vyjádření společné komise, není-li v rozporu se závazným 

stanoviskem krajské veterinární správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského. 

 (6) V rozhodnutí o provedení pokusného vypuštění nebo v povolení 

výjimečného přesunu stanoví orgán ochrany přírody délku trvání karantény. Umístění 

cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře do karantény může orgán 

ochrany přírody na základě vyjádření společné komise jako podmínku povolení uložit 

také v případě rutinního přesunu podle čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 708/2007.  

 (7)  V případě výjimečného přesunu a pokusného vypuštění předloží žadatel 

orgánu ochrany přírody ke schválení rovněž pohotovostní plán zpracovaný podle 

čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Výrok o schválení pohotovostního plánu je 

součástí povolení výjimečného přesunu a rozhodnutí o provedení pokusného 

vypuštění. Náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu stanoví Ministerstvo 

životního prostředí prováděcím právním předpisem. 

§ 13b 

                                                           
58) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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 (1)  Orgán ochrany přírody rozhodne o žádosti ve lhůtě uvedené v čl. 10 

odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 

 (2)  Jedná-li se o přesun s možným vlivem na sousední členský stát 

Evropské unie, který je na základě závazného stanoviska krajské veterinární 

správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského podle § 13a 

odst. 2 písm. c) a vyjádření společné komise možné povolit, postoupí orgán ochrany 

přírody žádost k rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí, které zajistí projednání 

navrženého přesunu s příslušnými orgány dotčených členských států Evropské unie 

a Komisí postupem podle čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Ministerstvo životního 

prostředí přeruší řízení o žádosti do doby vyjádření Komise.  

§ 13c 

 (1) Provedení opatření proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 

odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 zajistí ten, kdo cizí nebo místně se nevyskytující 

druh v akvakultuře využívá; neučiní-li tak, vyzve jej orgán ochrany přírody k nápravě 

a je-li to nezbytné, provedení opatření uloží rozhodnutím. 

 (2)  Nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, 

orgán ochrany přírody vydané povolení k přesunu zruší. 

 (3) Pro účely vydání rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 si orgán ochrany 

přírody vyžádá závazné stanovisko orgánu státní správy rybářství podle zákona 

o rybářství59). 

 (4) Platnost povolení k přesunu zaniká zařazením příslušného cizího nebo 

místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře na unijní seznam. 

Díl 2 

Ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy 

§ 13d 

Využívání invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu  

(1) Povolení k využívání invazního nepůvodního druhu s významným 

dopadem na Evropskou unii, který byl zařazen na unijní seznam (dále jen „invazní 

nepůvodní druh na unijním seznamu“), podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 vydává orgán ochrany přírody na žádost. 

Z žádosti musí být patrné, že činnost, pro kterou má být povolení vydáno, splňuje 

podmínky uvedené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014. V povolení orgán ochrany přírody stanoví na základě čl. 8 odst. 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 podmínky využívání 

invazního nepůvodního druhu; součástí povolení je také výrok o schválení 

pohotovostního plánu. Náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu stanoví 

Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. 

(2) Povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 

může být uděleno také zařízením, která invazní nepůvodní druh na unijním seznamu 

                                                           
59) Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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využívají pro vědeckou produkci a následné léčebné účely ve smyslu čl. 8 odst. 1 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. 

 (3) Orgán ochrany přírody si k obdržené žádosti vyžádá závazné stanovisko 

krajské veterinární správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského z hlediska splnění podmínek uvedených v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.  

 (4) V případech uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1143/2014 musí žádost obsahovat všechny údaje požadované podle 

čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení. Jsou-li dány důvody a splněny podmínky uvedené v čl. 9 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, podá orgán ochrany 

přírody Komisi žádost o udělení oprávnění k provádění činností, které nejsou uvedeny 

v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení. Bez oprávnění vydaného Komisí nelze vydat povolení 

podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Do doby 

udělení oprávnění Komisí orgán ochrany přírody řízení o žádosti o povolení přeruší. 

Proti rozhodnutí, kterým byla žádost o povolení podle čl. 9 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zamítnuta z toho důvodu, že Komisí 

nebylo uděleno oprávnění, nelze podat opravný prostředek podle správního řádu.  

 (5)  Dozví-li se orgán ochrany přírody skutečnosti uvedené v čl. 8 odst. 5 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, může vydané povolení 

zrušit.  

 (6)  Orgán ochrany přírody je oprávněn provádět průběžné kontroly 

v zařízení, v němž probíhá využívání invazního nepůvodního druhu na základě 

vydaného povolení nebo na základě čl. 31 nebo 32 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1143/2014, z hlediska dodržování podmínek stanovených tímto 

nařízením nebo vydaným povolením. 

 (7) Úřední kontroly podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1143/2014 provádějí orgány Celní správy České republiky, krajská 

veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; informace 

o výsledcích úředních kontrol předávají do evidence druhové ochrany. 

§ 13e 

Mimořádná opatření 

(1) V případech uvedených v čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1143/2014 vláda nařízením stanoví, mění a ruší mimořádná opatření. 

V nařízení vláda stanoví, jaká z omezení uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 mají být vůči invaznímu nepůvodnímu druhu, 

jehož výskyt byl na území České republiky zjištěn nebo jehož zavlečení nebo vysazení 

na území České republiky bezprostředně hrozí, uplatňována a v jakém rozsahu. 

Podkladem pro stanovení, změnu nebo zrušení mimořádných opatření je odborné 

vyjádření společné komise.  

(2) Ministerstvo životního prostředí 

a) v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1143/2014 poskytne Komisi a ostatním členským státům Evropské unie 
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informaci o přijatých mimořádných opatřeních a 

b) v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014 zajistí provedení posouzení rizik. 

§ 13f 

Sledování výskytu a způsobu šíření invazních nepůvodních druhů 

(1) Sledování invazních nepůvodních druhů a vyhodnocení míry jejich 

rozšíření na území České republiky zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky (dále jen „Agentura“). Zjistí-li orgány státní správy nebo pověřená osoba 

podle lesního zákona60) při své činnosti výskyt invazního nepůvodního druhu, bez 

zbytečného odkladu o tom informují Agenturu. Agentura ve spolupráci s ostatními 

orgány ochrany přírody shromažďuje informace o výskytu invazního nepůvodního 

druhu také od odborných institucí a veřejnosti. Informace o výskytu a rozšíření 

invazního nepůvodního druhu Agentura zveřejňuje na svých internetových stránkách.   

(2)  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními 

orgány státní správy zajistí na území České republiky analýzu způsobů šíření 

invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu. V souladu s čl. 13 odst. 2 a 4 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zpracuje a v souladu s čl. 13 

odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 následně aktualizuje 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími dotčenými ústředními orgány 

státní správy Akční plán zaměřený na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů na 

unijním seznamu (dále jen „akční plán“). Podkladem pro zpracování akčního plánu je 

odborné vyjádření společné komise. Akční plán schvaluje vláda. Schválený akční plán 

Ministerstvo životního prostředí bez zbytečného odkladu zašle Komisi.  

§ 13g 

Opatření při včasném zjištění výskytu invazních nepůvodních druhů na unijním 

seznamu 

 (1) Dojde-li na území České republiky k včasnému zjištění zavlečení, 

vysazení nebo výskytu invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, poskytne 

Ministerstvo životního prostředí Komisi a ostatním členským státům Evropské unie 

informaci podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014 bez zbytečného odkladu. Ministerstvo životního prostředí rovněž 

informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie, hrozí-li vážné riziko, že se 

invazní nepůvodní druh na unijním seznamu, který se vyskytuje na území České 

republiky, rozšíří na území jiného členského státu Evropské unie. 

 (2)  Ministerstvo životního prostředí v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoví rozhodnutím nebo 

opatřením obecné povahy opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na 

unijním seznamu, jehož zavlečení, vysazení nebo výskyt byl včas zjištěn. Za podmínek 

uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 

může Ministerstvo životního prostředí stanovit, že opatření k odstranění invazního 

nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož výskyt na území České republiky byl 

                                                           
60) § 28a zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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včasně zjištěn, nebudou uplatňována; v takovém případě stanoví, jaká izolační 

opatření mají být přijata. Ministerstvo životního prostředí bez zbytečného odkladu 

informuje o svém postupu Komisi. 

§ 13h 

Regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 

(1)  Za účelem regulace invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, 

který je na území České republiky značně rozšířen, vypracuje Ministerstvo životního 

prostředí zásady regulace značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na 

unijním seznamu (dále jen „zásady regulace“). Podkladem pro zpracování zásad 

regulace je odborné vyjádření společné komise. Součástí zásad regulace je stanovení 

postupů regulace a vymezení prioritních území, v nichž je potřeba regulace s ohledem 

na výskyt a šíření invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu zvlášť naléhavá. 

Zásady regulace se aktualizují na základě výsledků sledování podle § 13f odst. 1, 

dostupných poznatků o způsobech regulace nebo v souvislosti se změnami unijního 

seznamu.  

(2) Bližší podmínky uplatňování zásad regulace stanoví v rozsahu své 

územní působnosti příslušný orgán ochrany přírody opatřením obecné povahy. 

V opatření obecné povahy orgán ochrany přírody upřesní zejména priority postupu 

regulace podle podmínek daného území, jednotlivá opatření k regulaci značně 

rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a, je-li to potřebné, 

lhůty pro jejich provedení. 

§ 13i 

Náhrada nákladů 

Náhradu nákladů, které orgán ochrany přírody vynaložil na opatření nezbytná 

k prevenci, minimalizaci nebo zmírnění nepříznivých dopadů na životní prostředí, 

zdraví nebo majetek, vzniklých v důsledku úniku a volného rozšiřování invazního 

nepůvodního druhu způsobeného porušením povinnosti stanovené nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 nebo tímto zákonem, včetně 

náhrady nákladů na obnovu poškozených ekosystémů, je povinna příslušnému 

orgánu ochrany přírody uhradit osoba, která stanovenou povinnost porušila. Výši 

náhrady nákladů stanoví orgán ochrany přírody rozhodnutím. 

Společná ustanovení o invazních nepůvodních druzích 

§ 13j 

(1) Pro účely vydání povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na 

unijním seznamu podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014 si orgán ochrany přírody v případě, že vydaným povolením mohou být 

dotčeny zájmy na lesním hospodaření, myslivosti nebo rybářství, vyžádá k obdržené 

žádosti závazné stanovisko příslušného orgánu státní správy podle jiného právního 

předpisu56). Pokud opatřením obecné povahy podle § 13h odst. 2 mohou být dotčeny 

zájmy na lesním hospodářství, myslivosti nebo rybářství, je příslušný orgán státní 

správy podle jiného právního předpisu56) dotčeným orgánem k projednání návrhu 

tohoto opatření obecné povahy. 
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(2) Vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na 

unijním seznamu je povinen pro účely prokázání toho, že jej měl v držení již před 

zařazením tohoto druhu na unijní seznam, zaregistrovat tohoto jedince 

prostřednictvím evidence druhové ochrany. Registraci je nutno provést do 1 roku ode 

dne zařazení druhu na unijní seznam. 

(3) Vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na 

unijním seznamu, u něhož byl stanoven zákaz takový druh držet nebo chovat, je 

oprávněn umístit jej do zařízení určeného k tomu Ministerstvem životního prostředí. 

Umístěním do zařízení přechází vlastnické právo k jedinci invazního nepůvodního 

druhu živočicha na unijním seznamu na zařízení. 

(4) Opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na 

unijním seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci značně rozšířeného 

invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 provádí v rámci 

běžné péče o pozemek uživatel pozemku. Není-li takového uživatele pozemku, 

odpovídá za provedení těchto opatření vlastník pozemku. Neprovede-li uživatel 

pozemku, popřípadě jeho vlastník, tato opatření, neprovede-li je v souladu se 

stanovenými podmínkami, není-li schopen provedení těchto opatření zajistit, nelze-li 

to na něm spravedlivě požadovat nebo vyžaduje-li provedení těchto opatření činnost 

přesahující rámec běžné péče o pozemek, může provedení těchto opatření zajistit 

orgán ochrany přírody; ustanovení § 68 odst. 4 se použije obdobně. 

(5) Vyžaduje-li provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního 

nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci 

značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h 

odst. 2 činnost přesahující rámec běžné péče o pozemek, orgán ochrany přírody může 

za účelem zajištění provedení těchto opatření uzavřít s uživatelem pozemku, 

popřípadě jeho vlastníkem, písemnou dohodu podle § 68 odst. 2. 

(6) Po provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního 

druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2, opatření k regulaci značně rozšířeného 

invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 nebo jiného 

zajištění invazního nepůvodního druhu je vlastník nebo uživatel pozemku povinen 

postupovat tak, aby nedošlo k jeho opětovnému rozšíření. Orgán ochrany přírody 

může, je-li to účelné, vlastníka nebo uživatele pozemku vyzvat, aby sám nebo ve 

spolupráci s orgánem ochrany přírody zajistil provedení opatření k obnově dotčených 

ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014; k provedení těchto opatření může orgán ochrany přírody uzavřít 

s vlastníkem nebo uživatelem pozemku písemnou dohodu podle § 68 odst. 2. Jedince 

invazního nepůvodního druhu, který byl odchycen nebo jinak odebrán z přírody 

a krajiny, nelze do přírody a krajiny znovu vypustit nebo využít způsobem, který by 

vedl k opětovnému rozšíření invazního nepůvodního druhu. 

§ 13k 

(1) Návrh akčního plánu a zásad regulace zveřejňuje Ministerstvo životního 

prostředí na své úřední desce. K návrhu akčního plánu nebo zásad regulace může 

Ministerstvu životního prostředí každý zaslat písemné připomínky. Lhůta pro zaslání 

připomínek činí 60 dnů ode dne zveřejnění návrhu akčního plánu nebo zásad regulace 
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na úřední desce Ministerstva životního prostředí; k připomínkám zaslaným po lhůtě se 

nepřihlíží. Vyhodnocení zaslaných připomínek Ministerstvo životního prostředí 

zveřejní na svých internetových stránkách; v případě, že připomínce nebylo vyhověno, 

zveřejní rovněž důvod.  

(2) Na internetových stránkách dotčených obcí a krajů a způsobem v místě 

obvyklým se zveřejňují informace o  

a) včasném zjištění zavlečení, vysazení nebo výskytu invazního nepůvodního 

druhu na unijním seznamu, 

b) opatřeních, která mají být přijata k odstranění nebo izolaci invazního 

nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení, vysazení nebo výskyt byl 

včas zjištěn, podle § 13g odst. 2, 

c) vyhlášení opatření obecné povahy, kterým se stanoví bližší podmínky 

uplatňování zásad regulace, 

d) opatřeních k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, který 

je území České republiky značně rozšířen, podle § 13h odst. 2. 

§ 13l 

(1) V případech, kdy Česká republika bude vyzvána ke spolupráci týkající se 

invazního nepůvodního druhu, který byl zařazen na vnitrostátní seznam invazních 

nepůvodních druhů některého členského státu Evropské unie a který tento členský 

stát určil jako druh vyžadující posílenou regionální spolupráci podle čl. 11 odst. 1 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, vláda nařízením stanoví 

tento druh jako invazní nepůvodní druh vyžadující regionální spolupráci. V nařízení 

může vláda také stanovit, která z omezení uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 mají být vůči tomuto invaznímu 

nepůvodnímu druhu uplatňována a v jakém rozsahu.  

(2) Ustanovení § 13f až 13h se použijí obdobně na 

a) invazní nepůvodní druh vyžadující regionální spolupráci stanovený v nařízení 

vlády podle odstavce 1 a 

b) invazní nepůvodní druh, který určí Komise prováděcím aktem vydaným na 

základě čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. 

 (3) Ustanovení § 13f se použije obdobně na druh, který je 

a) na území České republiky původní, 

b) zařazen na vnitrostátní seznam invazních nepůvodních druhů některého 

členského státu Evropské unie a 

c) členským státem Evropské unie uvedeným v písmeni b) určen jako druh 

vyžadující posílenou regionální spolupráci podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. 

ČÁST TŘETÍ  
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Zvláště chráněná území  

* * * * * 

HLAVA DRUHÁ 

* * * * * 

Díl 2 

Ochrana národních parků a zajištění péče o národní parky 

§ 16 

Základní ochranné podmínky národních parků 

(1) Na celém území národních parků je zakázáno  

a) umisťovat nebo povolovat důlní díla, včetně souvisejících důlních staveb nebo 

zařízení, kromě zajištění a likvidace stávajících důlních děl,  

b) vymezovat nové průmyslové zóny,  

c) stanovovat průzkumná území,  

d) těžit nerosty, rašelinu nebo slatinu, kromě těžby stavebního kamene a písku pro 

stavby na území národního parku,  

e) odstraňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku,  

f) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

rostlin,  

g) zavádět intenzivní chovy zvěře, jako jsou obory, farmové chovy nebo bažantnice,  

h) měnit stávající vodní režim pozemků,  

i) vypouštět živočichy, kromě vypouštění živočichů na základě schválených 

záchranných programů nebo živočichů vyléčených záchrannými stanicemi v místě jejich 

nálezu,  

j) umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad 

vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje,  

k) provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku, nebo  

l) létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle 

jiného právního předpisu49), kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, 

majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.  

 (2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy 

obcí je zakázáno  

a) používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny 

                                                           
49) § 44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb. 
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v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů v rozporu s cíli ochrany zón 

národního parku nebo s režimem zón národního parku,  

b) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, mimo staveb nevyžadujících územní 

rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské 

pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany 

státu, ochrany státních hranic nebo památkové ochrany,  

c) odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy, mimo staveb 

nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany 

přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany 

a záchranných prací, obrany státu a ochrany státních hranic, nebo mimo provádění údržby 

kulturních památek,  

d) povolovat nebo provádět geologické práce,  

e) sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy, s výjimkou běžného 

obhospodařování pozemků, výzkumu povoleného nebo organizovaného orgánem ochrany 

přírody, výkonu práva myslivosti, práva rybářství nebo práva obecného užívání lesů podle 

jiného právního předpisu,  

f) používat na pozemcích mimo zahrady umělá hnojiva, kejdu, silážní šťávy nebo 

pozemky vápnit,  

g) vysévat nebo vysazovat rostliny mimo zahrady; to neplatí pro vysazování nebo 

vysévání stanovištně původních dřevin nebo místních odrůd ovocných dřevin,  

h) používat biocidy mimo budovy,  

i) skladovat pohonné hmoty nebo chemické přípravky mimo místa vyhrazená orgánem 

ochrany přírody na časově omezené období,  

j) odstraňovat odpady, které mají původ na území národního parku, mimo místa 

vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

k) upravovat přirozená koryta vodních toků nebo odstraňovat z přirozených koryt 

vodních toků splaveniny nebo jiné přirozeně vzniklé překážky, s výjimkou případů 

bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby vzniku značných škod na 

majetku,  

l) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní 

komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvávání 

vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených 

sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších 

orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů 

vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných 

komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské 

hospodaření v národním parku a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti 

s jejich užíváním,  

m) jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená 

orgánem ochrany přírody, s výjimkou jízdy prováděné členy základních složek integrovaného 

záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České 
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republiky, Vězeňské služby České republiky, pracovníky dalších orgánů veřejné moci, 

pracovníky veterinární služby a pracovníky správce vodního toku při plnění jejich úkolů nebo 

vlastníky a nájemci nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním,  

n) provozovat horolezecké sporty, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo 

místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

o) tábořit mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

p) rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

q) pořádat nebo organizovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa 

vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

r) provozovat volný nebo stánkový prodej mimo budovy,  

s) provozovat letadla způsobilá létat bez pilota50) nebo modely letadel, nebo  

t) provádět chemický posyp cest, s výjimkou údržby silnic I. třídy.  

* * * * * 

§ 18a 

Režim zón národních parků 

(1) V zóně přírodní lze provádět pouze zásahy, které nejsou v rozporu s cílem 

ochrany této zóny. Výjimečně lze provádět i jiná opatření, je-li to nezbytné z důvodu ochrany 

životů a zdraví osob, ochrany majetku nebo ochrany přírody, a to:  

a) zásahy proti šíření geograficky nepůvodních druhů organismů a cizím a místně se 

nevyskytujícím druhům v akvakultuře,  

b) hašení požárů a provádění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů podle 

zákona o požární ochraně; preventivní opatření lze provádět po předchozím projednání 

s orgánem ochrany přírody a při zohlednění cílů ochrany národního parku,  

c) odstraňování nepotřebných staveb,  

d) regulace početních stavů spárkaté zvěře,  

e) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků na turistických trasách,  

f) údržba základní cestní sítě stanovené zásadami péče o národní park,  

g) zásahy za účelem ochrany populací zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů,  

h) monitoring nebo výzkum, který nemění přírodní prostředí,  

i) údržba vyznačených turistických nebo cyklistických tras, nebo  

j) jednorázová obnova nebo zlepšení přirozeného vodního režimu.  

 (2) V zóně přírodě blízké lze provádět pouze zásahy, které nejsou v rozporu 

s cílem ochrany této zóny, s výjimkou opatření uvedených v odstavci 1, opatření k podpoře 

přirozené ekologické stability anebo přirozené biologické rozmanitosti ekosystémů, 
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revitalizačních opatření a opatření na ochranu lesa.  

 (3) V zóně soustředěné péče o přírodu lze provádět pouze zásahy, které nejsou 

v rozporu s cílem ochrany této zóny, s výjimkou opatření uvedených v odstavcích 1 a 2, 

opatření na obnovu nebo zachování ekologické stability a biologické rozmanitosti 

ekosystémů a opatření na obnovu nebo zachování biotopů a populací vzácných 

a ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

 (4) V zóně kulturní krajiny lze provádět pouze opatření nebo zásahy, které 

neohrožují předmět ochrany národního parku a naplňování cílů ochrany národního parku.  

(5) Ustanovení § 16 není při provádění zásahů a opatření podle odstavců 1 až 4 

dotčeno.  

 (6) Na územích zařazených do zóny přírodní, zóny přírodě blízké nebo zóny 

soustředěné péče o přírodu podle § 18 odst. 3 se neuplatní režim zón stanovený 

v odstavcích 1 až 3 a lze na nich realizovat opatření nebo zásahy, které neohrožují předmět 

ochrany národního parku a naplňování cílů ochrany národního parku.  

* * * * * 

HLAVA TŘETÍ 

* * * * * 

§ 26 

Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí 

 (1) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno  

a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,  

b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 

přírody,  

c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu 

a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské 

hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní 

a veterinární službu,  

d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

rostlin a živočichů a cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře,  

e) používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,  

f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,  

g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže,  

h) provádět chemický posyp cest,  

i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany 

                                                                                                                                                                                     
50) § 52 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění zákona č. 225/2006 Sb. 
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chráněné krajinné oblasti.  

 (2) Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno  

a) umisťovat a povolovat nové stavby,  

b) povolovat a měnit využití území,  

c) měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče 

o chráněnou krajinnou oblast,  

d) hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,  

e) těžit nerosty a humolity.  

 (3) Na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno  

a) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím 

intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné 

změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat 

půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného 

rozsahu,  

b) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice,  

c) pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa 

vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.  

* * * * * 

HLAVA ČTVRTÁ 

* * * * * 

§ 29 

Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací 

 Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno  

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména 

prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře 

a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, změnu 

vodního režimu a terénní úpravy,  

b) povolovat a umisťovat stavby,  

c) těžit nerosty a humolity,  

d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, 

kromě vlastníků a nájemců pozemků, osob zajišťujících lesní a zemědělské hospodaření, 

obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, při 

výkonu této činnosti,  

e) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

rostlin a živočichů a cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře,  
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f) provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech 

mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

g) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a bažantnice 

a používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,  

h) vjíždět motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných 

pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární 

ochranu, zdravotní a veterinární službu,  

i) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, nejde-li o případy podle § 30,  

j) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

k) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany národní 

přírodní rezervace.  

* * * * * 

§ 34 

Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích 

(1) Na celém území přírodních rezervací je zakázáno  

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména 

prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře 

a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch,  

b) používat biocidy,  

c) povolovat a umisťovat nové stavby,  

d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

rostlin a živočichů a cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře,  

e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či 

sběru lesních plodů,  

f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní 

rezervace.  

 (2) Výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit, pokud tento 

výkon je v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní rezervace.  

* * * * * 

HLAVA ŠESTÁ 

* * * * * 

§ 42   

Evidence a označování zvláště chráněných území  

(1) Zvláště chráněná území jsou evidována v ústředním seznamu ochrany přírody 

(dále jen "ústřední seznam"). V ústředním seznamu se evidují též evropsky významné 
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lokality, ptačí oblasti a chráněná území podle § 39.  

(2) Ústřední seznam je informační systém veřejné správy, do kterého může každý 

nahlížet v přítomnosti pověřeného pracovníka nebo způsobem využívajícím dálkový přístup. 

Správcem ústředního seznamu je Ministerstvo životního prostředí a jeho provozovatelem je 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen "Agentura"). Ministerstvo 

životního prostředí stanoví vyhláškou členění ústředního seznamu, jeho obsah a náležitosti, 

výčet, způsob a podmínky předávání dokumentů do ústředního seznamu, způsob 

a podmínky nakládání s dokumenty a daty v ústředním seznamu včetně způsobu 

a podmínek jejich zveřejňování.  

(3) Orgán ochrany přírody po vyhlášení zvláště chráněného území nebo jeho 

ochranného pásma ohlásí příslušnému katastrálnímu úřadu údaje, popřípadě změny těchto 

údajů týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona k zápisu do katastru 

nemovitostí16).  

(4 3) K označení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních 

přírodních rezervací a národních přírodních památek se užívá velkého státního znaku České 

republiky. Na označení přírodních rezervací a přírodních památek se užívá malého státního 

znaku České republiky.  

(5 4) Podrobnosti o způsobu označení zvláště chráněných území v terénu 

i mapových podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem.  

* * * * * 

ČÁST ČTVRTÁ 

NATURA 2000 

HLAVA PRVNÍ 

POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ SOUSTAVY NATURA 2000 A JEJÍ OCHRANA 

Oddíl první  

Evropsky významné lokality 

* * * * * 

§ 45c 

Ochrana evropsky významných lokalit 

(1) Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlásí ve 

lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda nařízením, ve kterém 

u každé evropsky významné lokality uvede její název, zeměpisnou polohu a rozlohu. Způsob 

označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu a mapových podkladech 

stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.  

                                                           
16) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).  

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny před 

poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo 

nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky 

významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby 

nebyla narušena jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím 

důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany 

přírody. Tento odstavec se na území evropsky významné lokality vyhlášené podle 

odstavce 1 vztahuje jen tehdy, neplatí-li pro ně přísnější ochrana podle části třetí tohoto 

zákona.  Ochrana podle částí druhé a páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou 

dotčeny.  

(3) Pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany 

v evropsky významných lokalitách zajišťuje Ministerstvo životního prostředí zpracování 

souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality. Souhrny doporučených 

opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti předává Ministerstvo životního 

prostředí do Ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na portálu veřejné správy.  

(4) K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť 

evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit, 

lze území evropsky významných lokalit nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území 

nebo zde zřídit smluvně chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého stavu 

předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu než podle odstavce 2, 

stanoví vláda nařízením u této evropsky významné lokality nebo její části kategorie zvláště 

chráněných území, ve kterých je příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato 

ochrana zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky významná 

lokalita není dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její ochrana není zajištěna ani 

smluvně podle § 39.  

(5) Orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády podle 

odstavce 1 ve Sbírce zákonů upozorní formou veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu 

vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách nebo jejich částech, jejichž ochranu je 

podle nařízení vlády podle § 45a odst. 2 třeba zajistit vyhlášením zvláště chráněného území, 

že jejich ochrana na dotčeném pozemku v případě, že to § 39 připouští, může být zajištěna 

smluvně. Pokud vlastník pozemku ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení upozornění neučiní 

žádný písemný úkon směřující k uzavření smlouvy, nebo na základě tohoto úkonu nedojde 

ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy podle § 39, bude evropsky významná lokalita vyhlášena 

jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to 

postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláště chráněného území příslušné 

kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území podle odstavce 4 provedou příslušné orgány 

ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. 

* * * * * 

Oddíl třetí 

§ 45f 

Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných 

druhů 

(1) Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky významných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)



27 

 

druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména evropsky významných lokalit; 

získané informace předávají Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování 

Ministerstvo životního prostředí vypracuje každé 3 roky zprávu o plnění ustanovení § 5a, 5b 

a 45e a každých 6 let zprávu o realizaci opatření podle § 5 odst. 7 10, § 10, 45a, 45b, 45c, 

45g, 45h, 45i, 49, 50, 54 a 56, která musí obsahovat zejména informace o těchto opatřeních, 

jakož i zhodnocení jejich vlivu na stav evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů 

a evropsky významných druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky sledování jejich 

stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Zprávu 

předloží Komisi a veřejnosti.  

 (2) Vláda nařízením v souladu s právními předpisy Evropských společenství1g) 

a § 3 odst. 1 písm. q) a r) tohoto zákona stanoví, jaký stav evropského stanoviště a jaký stav 

evropsky významného druhu se z hlediska ochrany považuje za příznivý.  

Oddíl čtvrtý 

* * * * * 

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

§ 45h 

(1) Jakákoliv koncepce19b) nebo záměr,19c) který může samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho 

ochrany z uvedených hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem 

ochrany přírody pro toto území.  

 (2) Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se postupuje 

podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí,19d) pokud § 45i 

nebo § 4 odst. 4 § 4 odst. 5 nestanoví jiný postup.  

* * * * * 

ČÁST ŠESTÁ  

Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do 

krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody  

HLAVA PRVNÍ 

* * * * * 

§ 61   

Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků  

 (1) Česká republika má předkupní právo k nezastavěným pozemkům ležícím 

                                                           
19b) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
19c) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
19d) Zákon č. 244/1992 Sb.  

Zákon č. 100/2001 Sb. 
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mimo zastavěná území obcí na území národních parků, národních přírodních rezervací, 

národních přírodních památek a pozemkům souvisejícím s jeskyněmi. Ministerstvo životního 

prostředí podá neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí 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 

a důvod vzniku předkupního práva. Vlastníci těchto pozemků jsou povinni v případě jejich 

zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody, 

a to i v případě, že se tyto pozemky nacházejí v předmětných územích jen zčásti. Pokud 

orgán ochrany přírody neprojeví o tyto pozemky do 60 dnů od doručení nabídky pozemku ke 

koupi písemný zájem, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit.  

 (2) V případě, že o pozemky uvedené v odstavci 1 projeví stát prostřednictvím 

Ministerstva životního prostředí písemně ve lhůtě uvedené v odstavci 1 zájem, bude smlouvu 

za Českou republiku uzavírat Agentura nebo správa národního parku, které budou podle své 

územní působnosti uvedené v § 78 odst. 1 a 2 s tímto majetkem státu příslušné hospodařit.  

 (3) K zajištění výkupu pozemků zvláště chráněných území či významných 

krajinných prvků do vlastnictví státu lze poskytnout příspěvek ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky.7)  

 (4) Jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví.  

* * * * * 

HLAVA TŘETÍ  

* * * * * 

Evidence chráněných území v základním registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí 

 § 72a 

(1) Účelovými územními prvky, o nichž se vedou údaje v základním registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“), jsou 

a) zvláště chráněná území, 

b) zóny ochrany přírody národních parků, 

c) zóny odstupňované ochrany přírody chráněných krajinných oblastí, 

d) klidová území národních parků, 

e) ochranná pásma zvláště chráněných území, 

f) evropsky významné lokality, 

g) ptačí oblasti, 

h) památné stromy, 

                                                           
7) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.  
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i) ochranná pásma památných stromů, 

j) smluvně chráněná území, 

k) smluvně chráněné památné stromy. 

 (2) Editorem údajů o účelových územních prvcích uvedených v odstavci 1 je 

Agentura. 

§ 72b 

(1) O zvláště chráněném území se v registru územní identifikace vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou  

1. kód, který je zvláště chráněnému území přiřazen v registru územní 

identifikace, 

2. 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. 

 (2) O zónách ochrany přírody národního parku se v registru územní 

identifikace vedou 

a) identifikační údaje, kterými jsou  

1. kód, který je zónám ochrany přírody národního parku přiřazen v registru 

územní identifikace, 

2. název a evidenční číslo národního parku, o jehož zóny ochrany se jedná, 

pod kterým je tento národní park veden v ústředním seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod zón ochrany přírody 

národního parku, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 

d) údaje o právním předpisu, kterým byly zóny ochrany přírody národního parku 

vyhlášeny. 

 (3) O zónách odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti se 

v registru územní identifikace vedou 

a) identifikační údaje, kterými jsou 

1. kód, který je zónám odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné 

oblasti přiřazen v registru územní identifikace, 
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2. název a evidenční číslo chráněné krajinné oblasti, o jejíž zóny 

odstupňované ochrany se jedná, pod kterým je tato chráněná krajinná 

oblast vedena v ústředním seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod zón odstupňované 

ochrany přírody chráněné krajinné oblasti, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 

d) údaje o právním předpisu, kterým byly zóny odstupňované ochrany přírody 

chráněné krajinné oblasti vyhlášeny. 

 (4) O klidovém území národního parku se v registru územní identifikace 

vedou 

a) identifikační údaje, kterými jsou 

1. kód, který je klidovému území národního parku přiřazen v registru 

územní identifikace, 

2. název a evidenční číslo národního parku, o jehož klidové území se jedná, 

pod kterým je tento národní park veden 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 klidové území národního parku 

vyhlášeno. 

(5) O ochranném pásmu zvláště chráněného území se v registru územní 

identifikace vedou  

a)  identifikační údaje, kterými jsou  

1. kód, který je ochrannému pásmu zvláště chráněného území přiřazen 

v registru územní identifikace, 

2. název a evidenční číslo zvláště chráněného území, o jehož ochranné 

pásmo se jedná, pod kterým je toto zvláště chráněné území 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. 

(6) O evropsky významné lokalitě se registru územní identifikace vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou  
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1. kód, který je evropsky významné lokalitě přiřazen v registru územní 

identifikace, 

2. 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. 

(7) O ptačí oblasti se v registru územní identifikace vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou  

1. kód, který je ptačí oblasti přiřazen v registru územní identifikace, 

2. 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. 

(8) O památném stromu se v registru územní identifikace vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou  

1. kód, který je památnému stromu přiřazen v registru územní identifikace, 

2. název a evidenční číslo památného stromu, pod kterým je veden 

v ústředním seznamu, 

b) lokalizační údaj, kterým je definiční bod památného stromu, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 

d) údaje o rozhodnutí o vyhlášení památného stromu. 

 (9) O ochranném pásmu památného stromu se v registru územní 

identifikace vedou 

a) identifikační údaje, kterými jsou 

1. kód, který je ochrannému pásmu památného stromu přiřazen v registru 

územní identifikace, 

2. název a evidenční číslo památného stromu, o jehož ochranné pásmo se 

jedná, pod kterým je tento památný strom veden v ústředním seznamu, 

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

památného stromu, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
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d)  údaje o rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma památného stromu. 

(10) O smluvně chráněném území se v registru územní identifikace vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou  

1. kód, který je smluvně chráněnému území přiřazen v registru územní 

identifikace, 

2. název a evidenční číslo smluvně chráněného území, pod kterým je 

vedeno v ústředním seznamu, 

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

území, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 

d) údaje o smlouvě, kterou byla ochrana tohoto území zřízena. 

 (11) O smluvně chráněném památném stromu se v registru územní 

identifikace vedou 

a) identifikační údaje, kterými jsou 

1. kód, který je smluvně chráněnému památnému stromu přiřazen 

v registru územní identifikace, 

2. název a evidenční číslo smluvně chráněného památného stromu, pod 

kterým je veden v ústředním seznamu, 

b) lokalizační údaj, kterým je definiční bod smluvně chráněného památného 

stromu, 

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 

d) údaje o smlouvě, kterou byla ochrana památného stromu zřízena. 

§ 72c 

(1) Orgány ochrany přírody předávají dokumentaci o účelových územních 

prvcích uvedených v § 72a odst. 1 Agentuře. Zjistí-li Agentura, že předaná 

dokumentace obsahuje chybné technické údaje, které neumožňují provedení evidence 

v registru územní identifikace, vyzve příslušný orgán ochrany přírody, aby do 30 dnů 

zjednal nápravu. Do doby zjednání nápravy nelze evidenci provést. 

(2) O údajích ústředního seznamu o vzniku a poloze účelových územních 

prvků uvedených v § 72a odst. 1 se má za to, že jsou zapsány v souladu se skutečným 

právním stavem a že jsou úplné. 

§ 72d 

Informační systém ochrany přírody 

(1) Zřizuje se informační systém ochrany přírody. Informační systém 

ochrany přírody je informačním systémem veřejné správy. Správcem 

a provozovatelem informačního systému ochrany přírody je Agentura.  
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(2) Informační systém ochrany přírody je jednotný celostátní informační 

systém určený ke zpracování údajů o ochraně přírody a krajiny vedený především za 

účelem 

a) podpory výkonu státní správy, 

b)  podávání zpráv a informací vyžadovaných právními předpisy Evropské unie 

Komisi,  

c) tvorby politik v oblasti ochrany přírody a krajiny, 

d)  poskytování údajů o území pořizovatelům územně analytických podkladů, 

e) poskytování informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, 

f) podpory vědy a výzkumu, 

g)  podpory péče o přírodu a krajinu. 

(3) Součástí informačního systému ochrany přírody jsou 

a) nálezová databáze ochrany přírody, která slouží k ukládání dat a publikaci 

výsledků o rozšíření a stavu druhů, zejména zvláště chráněných, invazních 

nepůvodních a evropsky významných druhů a přírodních stanovišť, 

b) evidence druhové ochrany, jejímž prostřednictvím orgány ochrany přírody plní 

informační povinnosti podle § 5b odst. 5 a § 56 odst. 7, zajišťují evidenci osvědčení 

podle § 54 odst. 4 a vedou informace stanovené čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 

a čl. 24 odst. 1 písm. f) a h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014; 

prostřednictvím evidence druhové ochrany rovněž vlastník nebo držitel jedince 

invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu provádí jeho registraci 

podle § 13j odst. 2, 

c) ústřední seznam, který slouží k evidenci údajů stanovených v § 42 a 47, 

d) jednotná evidence speleologických objektů, která slouží k evidenci krasových 

a pseudokrasových jevů na území České republiky a shromažďuje základní, polohové, 

měřické a popisné údaje o jednotlivých lokalitách, dokumentaci, přehled o významu 

lokalit, jejich využití a stavu, možnosti ohrožení a výsledky výzkumu a průzkumu 

lokalit, 

f) evidence opatření péče o přírodu a krajinu, která slouží k evidenci opatření ke 

zlepšení stavu přírody a krajiny realizovaných z veřejných finančních zdrojů a jako 

podklad pro jejich plánování, a vedení informací podle čl. 24 odst. 1 písm. d), e), g) a i) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.  

* * * * * 

ČÁST SEDMÁ  

Orgány a státní správa v ochraně přírody  

HLAVA PRVNÍ  

* * * * * 
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§ 77  

Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností  

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-

li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma,  

a) vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo 

zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační 

funkce, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud 

se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,  

b) vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha 

a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů podle § 4 odst. 3,  

c) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo 

rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná 

o zvláště chráněné druhy,  

d) rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin 

a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se 

nejedná o zvláště chráněné druhy,  

e) vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů 

a k rozšiřování kříženců do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5,  

e) vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením 

obecné povahy povolení k rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li 

o křížence zvláště chráněného druhu, do krajiny podle § 5 odst. 4 nebo 5, 

f) stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením 

obecné povahy opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li 

o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 6,  

g) zajišťují provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, 

nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 8, 

f h) rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,  

g i) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2 3,  

h j) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu 

kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4,  

i k) požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu 

k paleontologickým nálezům podle § 11,  

j l) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by 

mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,  

k m) rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy podle § 13 odst. 1,  

m) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje přechodně chráněná 

plocha podle § 13 odst. 1 z jiného důvodu, než je ochrana zájmu chráněného v části 

páté tohoto zákona, 
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l n) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště 

chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních 

úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,  

m o) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 

o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných 

osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví 

výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči 

podle § 54 odst. 10,  

n p) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly 

způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové 

činnosti zakazují podle § 66,  

o q) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,  

p r) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 

odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 

a projednávají přestupky podle § 87 a 88,  

q s) uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své 

přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených 

obecních úřadů.  

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém 

ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných 

oblastí a ochranných pásem národních parků.  

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska 

z hlediska tohoto zákona k řízením podle zákona o myslivosti39d).  

(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu, 

nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy, 

vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany 

přírody.  

§ 77a  

Působnost krajů a krajských úřadů  

(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li 

o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní 

památku a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy.  

(2) Kraje mohou vydávat pro svůj správní obvod, nejde-li o národní parky, 

chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná 

pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, nařízení o zřízení či 

zrušení přírodních parků a o omezení využití jejich území podle § 12 odst. 3, nařízení 

o zřízení přírodních rezervací podle § 33, přírodních památek podle § 36 nebo jejich 

ochranných pásem podle § 37 odst. 1 a zajišťují péči o tato území, dále mohou ve svém 

                                                           
39d) § 66 zákona č. 449/2001 Sb.   
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správním obvodu vydat nařízení o zrušení přírodních rezervací, přírodních památek nebo 

ochranných pásem těchto zvláště chráněných území podle § 45 odst. 1.  

(3) Krajské úřady na území přírodních rezervací, přírodních památek 

a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území vykonávají státní správu v ochraně 

přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, 

a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, není-li podle tohoto zákona příslušné 

Ministerstvo životního prostředí.  

(4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, 

chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná 

pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy  

a) vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a k lesním 

hospodářským osnovám podle § 4 odst. 3,  

b) povolují výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně, vydávají povolení 

pro průzkum nebo výzkum jeskyní podle § 10 odst. 3, přijímají oznámení o zjištění jeskyní, 

přebírají dokumentaci jeskyní a vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní podle § 10 

odst. 5,  

c) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje přechodně chráněná 

plocha podle § 13 odst. 1 z důvodů ochrany zájmu chráněného v části páté tohoto 

zákona, 

c d) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích 

podle § 34 odst. 2,  

d e) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas orgánu 

ochrany přírody v ochranných pásmech přírodních rezervací a přírodních památek podle 

§ 37 odst. 1 a k činnostem podle § 37 odst. 2,  

e f) zajišťují zpracování plánů péče a schvalují plány péče o přírodní rezervace, přírodní 

památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a zajišťují jejich realizaci podle 

§ 38,  

f g) sjednávají a zrušují smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 a předávají 

dokumentaci o těchto územích do ústředního seznamu a na základě uzavřených smluv 

podle § 39 odst. 1 zveřejňují ve Věstníku právních předpisů kraje území, která jsou smluvně 

chráněná,  

g h) zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení a návrhy právních 

předpisů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma těchto 

zvláště chráněných území,  

h i) povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách podle 

§ 43,  

i j) předávají dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních památek a jejich 

ochranných pásem do ústředního seznamu; po vyhlášení přírodních rezervací, přírodních 

památek nebo jejich ochranných pásem ohlašují příslušnému katastrálnímu úřadu údaje, 

popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona 

k zápisu do katastru nemovitostí,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252334'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252338'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252339'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252339'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252343'&ucin-k-dni='30.12.9999'


37 

 

j k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných 

podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek podle § 44 odst. 3,  

k l) povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality 

podle § 45b odst. 1,  

l m) zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky významné lokality, 

vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení 

obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany podle § 45c odst. 2, a na 

jejich území vydávají i stanoviska podle § 4 odstavce 2,  

m n) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst. 2, uzavírají 

smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4 a zajišťují péči 

o ptačí oblasti,  

n o) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají 

kompenzační opatření a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo 

životního prostředí,  

o p) povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů podle § 51 odst. 2,  

p q) přijímají oznámení o vypuštění vyléčených zvláště chráněných živočichů ze 

záchranné stanice podle § 52 odst. 2,  

q r) mohou požadovat prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště 

chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních 

úmluv podle § 54 odst. 1 a mohou požadovat prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,  

r s) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64,  

s t) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly 

způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové 

činnosti zakazují podle § 66,  

t u) ustanovují stráž přírody ve svém územním obvodu podle § 81 odst. 1,  

u v) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,  

v w) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládají 

provedení náhradních opatření k nápravě podle § 86 odst. 1 a 2,  

w x) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy 

a vzdělávání,  

x y) uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí 

s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a dále k ostatním 

územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li 

příslušný jiný orgán ochrany přírody.  

(5) Krajské úřady dále v obvodu své územní působnosti podle odstavců 3 a 4  

a) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo 

rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se jedná o zvláště 

chráněné druhy,  
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b) ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu 

rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud 

se jedná o zvláště chráněné druhy,  

c) vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením 

obecné povahy povolení k rozšiřování křížence zvláště chráněného druhu do krajiny 

podle § 5 odst. 5,  

d) stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením 

obecné povahy opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu podle § 5 

odst. 6,   

e) zajišťují provedení opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu podle 

§ 5 odst. 8, 

f) vydávají opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup při 

ochraně ptáků, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, podle § 5b odst. 4, 

g) vydávají opatření obecné povahy, kterým stanoví bližší podmínky uplatňování 

zásad regulace podle § 13h odst. 2, 

h) zajišťují provedení opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním 

seznamu podle § 13j odst. 4 a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených 

ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014, 

c i) uzavírají dohody podle § 49 odst. 4,  

d j) vydávají předchozí stanoviska k nezbytným zásahům do přirozeného vývoje 

ohrožených druhů živočichů podle § 50 odst. 3,  

e k) spolupracují s Ministerstvem životního prostředí při přípravě záchranných programů 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 52,  

f l) vydávají souhlasy k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské 

péči do přírody a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných zvláště chráněných rostlin 

do přírody podle § 54 odst. 3,  

g m) s výjimkou ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení o tom, že se jedná 

o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54 

odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě 

potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10,  

h n) povolují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený 

okruh osob, výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných 

druhů živočichů podle § 56,  

i o) uzavírají dohody podle § 56 odst. 5,  

j p) vydávají předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných 

podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 57,  

k q) odebírají nedovoleně držené jedince zvláště chráněných rostlin, nebo zvláště 

chráněných živočichů, ptáků, nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních 
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úmluv podle § 89. 

q) rozhodují o odebrání nedovoleně držených jedinců podle § 89. 

(6) Krajské úřady vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability podle 

§ 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem 

těchto zvláště chráněných území.  

(7) Krajské úřady jsou dotčenými orgány ochrany přírody a vydávají v rozsahu 

své působnosti vyjádření k poskytování plateb podle jiných právních předpisů39c).  

§ 78  

Působnost Agentury a správ národních parků  

(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, 

vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených 

obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li 

podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území 

národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto 

zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich 

ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti 

obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.  

(2) Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem 

vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, 

pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů 

a Agentury, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správa 

Národního parku Šumava vykonává státní správu v rozsahu působnosti Agentury též na 

území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku České Švýcarsko 

vykonává státní správu též na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, není-li 

podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy národních parků, 

jejich sídla a jejich správní obvody tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy 

a chráněnými krajinnými oblastmi jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto zákona.  

(3) Agentura a správy národních parků dále v obvodu své územní působnosti 

podle odstavců 1 a 2  

a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných 

krajinných oblastí,  

b) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na území 

chráněných krajinných oblastí,  

c) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových vozidel 

a  obytných přívěsů na území chráněných krajinných oblastí,  

d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech na území 

                                                           
39c) Například nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní 

znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na 

zemědělské půdě.  
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chráněných krajinných oblastí,  

e) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních přírodních rezervací,  

f) rozhodují o omezení nebo vyloučení výkonu práva myslivosti a práva rybářství 

v národních parcích a o vydání souhlasu k výkonu rybářského a mysliveckého práva na 

území národních přírodních rezervací,  

g) vydávají souhlasy k činnostem nebo zásahům v ochranných pásmech národních 

parků, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek,  

h) povolují výjimky ze zákazů u národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

národních přírodních rezervací a národních přírodních památek,  

i) vyhrazují místa a stanovují přitom podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času 

prováděných činností podle § 16, § 16a odst. 1 písm. c), § 17 odst. 2, § 29 a § 37 odst. 3 

opatřením obecné povahy,  

j) vydávají závazné stanovisko k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, 

územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního 

souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení 

terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, 

povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona,  

k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných 

podmínkách národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací 

a národních přírodních památek podle § 16a odst. 3, § 16b, 16c, 16d a 44a,  

l) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64.  

(4) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků 

a jejich ochranných pásem a mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Chráněné 

krajinné oblasti Labské pískovce, a správy národních parků v obvodu své územní působnosti 

podle odstavce 2, poskytují finanční náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního 

hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3. Agentura dále na celém 

území České republiky poskytuje finanční příspěvky ze státního rozpočtu k zajištění 

ochrany přírody a krajiny podle § 2 odst. 2 v rozsahu požadavků stanovených 

Ministerstvem životního prostředí. 

(5) Agentura na celém území České republiky a správy národních parků v obvodu 

své územní působnosti podle odstavce 2 dále za účelem podpory výkonu státní správy na 

úseku ochrany přírody a krajiny provádějí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, 

monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládají, zpracovávají, vyhodnocují 

a poskytují data v ochraně přírody; přitom spolupracují s odbornými, výzkumnými 

a vědeckými pracovišti a zajišťují informační a osvětovou činnost. Agentura a správy 

národních parků plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody podle požadavků 

Ministerstva životního prostředí.  

(6) Agentura může vydávat nařízení pro obvod své územní působnosti podle 

odstavce 1, a to podle § 33 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 45 odst. 1, není-li k tomu 

příslušné Ministerstvo životního prostředí.  

(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252316a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252329'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252316a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252316b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252316c'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252316d'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252344a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252364'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252378'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252358'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252378'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252378'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252333'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252336'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'


41 

 

týká. Nařízení Agentury musí být vyvěšeno na úřední desce Agentury po dobu 15 dnů. Za 

den vyhlášení se považuje první den vyvěšení nařízení na úřední desce. Nařízení Agentury 

nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, pokud v něm není stanovena 

účinnost pozdější. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý veřejný zájem, může nařízení 

Agentury nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Nařízení Agentury musí být každému přístupné 

na obecních úřadech v obcích, jejichž územních obvodů se týká. Nařízení Agentura zašle do 

15 dnů ode dne vyhlášení Ministerstvu životního prostředí a předá do ústředního seznamu. 

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního 

prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve 

Ministerstvo životního prostředí Agenturu ke zjednání nápravy.  

(8) Správy národních parků zajišťují zpracování a předkládají ke schválení 

zásady péče o národní parky podle § 38a a Agentura a správy národních parků v obvodu 

své územní působnosti podle odstavců 1 a 2 zajišťují zpracování a předkládají ke schválení 

plány péče o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky 

a jejich ochranná pásma podle § 38 nebo záchranné programy zvláště chráněných druhů 

podle § 52. Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle 

odstavců 1 a 2 zajišťují zpracování, projednávají a schvalují plány péče o přírodní 

rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma podle § 38.  

(9) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků 

a jejich ochranných pásem, a správy národních parků v obvodu své územní 

působnosti podle odstavce 2 na základě zadání Ministerstva životního prostředí 

zpracovávají záměry na vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

národních přírodních rezervací, národních přírodních památek nebo ochranných 

pásem těchto zvláště chráněných území. Správy národních parků v obvodu své 

územní působnosti podle odstavce 2 na základě zadání Ministerstva životního 

prostředí zpracovávají, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení přírodních 

rezervací, přírodních památek nebo ochranných pásem těchto zvláště chráněných 

území. 

(10) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků 

a jejich ochranných pásem, a správy národních parků v obvodu své územní 

působnosti podle odstavce 2  

a) rozhodují o  

 1. povolení k přesunu, 

 2. provedení pokusného vypuštění podle § 13a odst. 4 a 5, 

 3. umístění do karantény podle § 13a odst. 6, 

 4. uložení provedení opatření podle § 13c odst. 1 a 

 5. zrušení vydaného povolení k přesunu podle § 13c odst. 2, 

b) schvalují pohotovostní plán podle § 13a odst. 7 a  

c) zajišťují provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního 

druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2. 

(9 11) Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle 
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odstavců 1 a 2 v souladu se schválenými plány péče, zásadami péče o národní parky nebo 

záchrannými programy zvláště chráněných druhů zajišťují péči o přírodní a krajinné 

prostředí, ekosystémy a jejich složky. K zajištění těchto povinností jsou příslušné hospodařit 

s majetkem státu.  

(10 12) Agentura a správy národních parků jsou v obvodu své územní působnosti 

podle odstavců 1 a 2 odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů obcí vydaným podle 

tohoto zákona.  

(11 13) Správy národních parků na území národních parků vykonávají působnost 

pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů 

na úseku ochrany zemědělského půdního fondu21b). Správy národních parků zřizují radu 

národního parku a jmenují a odvolávají její další členy podle § 20.  

§ 78a  

Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů  

(1) Na území vojenských újezdů26) vykonávají státní správu v ochraně přírody 

a krajiny újezdní úřady26) v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, 

obcí s rozšířenou působností, orgánů krajů, Agentury a správ národních parků, není-li k ní 

příslušné Ministerstvo obrany.  

(2) Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů  

a) zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce 

a strategie ochrany přírody,  

b) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky 

a jejich ochranná pásma a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s újezdními úřady podle 

§ 38,  

c) sjednává smlouvy o ochraně území podle § 39, prohlašuje tato území za chráněná 

a ruší smluvní ochranu těchto území postupem podle § 45 odst. 2,  

d) vydává prováděcí právní předpisy, kterými se vyhlašují nebo zrušují přírodní 

rezervace a přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a jimiž se 

stanoví bližší podmínky jejich ochrany; prohlašuje území za chráněná podle § 39,  

e) předává dokumentaci zvláště nebo smluvně chráněných území do Ústředního 

seznamu ochrany přírody; oznamuje vyhlášení přírodních rezervací, přírodních památek 

a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území katastrálním úřadům,  

f) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,  

g) spolupracuje s ostatními správními úřady při zajišťování ekologické výchovy 

a vzdělávání,  

h) vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,  

                                                           
21b) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. 
26) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.  

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252378'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252378'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252378'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252378'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252338'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252339'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252339'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252361'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252385'&ucin-k-dni='30.12.9999'


43 

 

i) vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci jako dotčený orgán ochrany 

přírody z hlediska své působnosti,  

j) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona újezdními 

úřady.  

§ 79  

Působnost Ministerstva životního prostředí  

(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany 

přírody v České republice.  

(2) Ministerstvo životního prostředí  

a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody 

v České republice,  

b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny,  

c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,  

d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody 

a krajiny,  

e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských 

společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich 

stanovišť,  

f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny,  

g) řídí činnost České inspekce životního prostředí, Agentury a správ národních parků 

a plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.  

(3) Ministerstvo životního prostředí dále  

a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle 

§ 4 odst. 1,  

b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných 

mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7 10,  

c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, 

vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup 

podle § 5 odst. 8 až 11 11 až 14,  

d) rozhoduje o povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním 

seznamu podle § 13d odst. 1, podává Komisi žádost o udělení oprávnění podle § 13d 

odst. 4 a rozhoduje o zrušení povolení podle § 13d odst. 5, 

d e) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití 

v národních přírodních rezervacích,  

e f) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy 
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právních předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní 

přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště 

chráněných území a kterými se vyhlašují 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,  

f) oznamuje a projednává záměry na vyhlášení národních parků, chráněných 

krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek 

nebo ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, 

f g) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává 

povolení k vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53,  

g h) vydává vyhlášky opatření obecné povahy, kterými se stanoví klidová území 

národních parků podle § 17 odst. 3, vymezují nebo mění zóny ochrany přírody národního 

parku podle § 18 odst. 5 nebo zóny ochrany přírody chráněné krajinné oblasti podle § 27 

odst. 2,  

h i) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území 

přírodních rezervací a přírodních památek,  

i j) zajišťuje zpracování projednává a schvaluje plány péče o národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto 

zvláště chráněných území a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami 

národních parků podle § 38,  

j k) schvaluje zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma podle § 38a odst. 6,  

k l) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto 

zvláště chráněných území, dále přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich 

ochranných pásem na území národních parků a jejich ochranných pásem a dále ptačích 

oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního seznamu; po vyhlášení národních 

parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních 

památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území a dále přírodních památek 

a přírodních rezervací nebo jejich ochranných pásem na území národních parků a jejich 

ochranných pásem ohlašuje příslušnému katastrálnímu úřadu údaje, popřípadě změny 

těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona k zápisu do katastru 

nemovitostí podle § 42,  

l m) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4 

a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2,  

m n) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6, předává je do ústředního seznamu 

a zveřejňuje je prostřednictvím internetu,  

n o) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10,  

o p) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků, 

občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné 

programy podle § 52,  
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p q) vydává potvrzení o vzniku předkupního práva státu, podává na jeho základě 

návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí  a uplatňuje předkupní právo 

státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,  

q r) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2 písm. b),  

r s) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené 

působnosti, Agenturou, správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí,  

s t) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje 

z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem,  

tu) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud nebyly 

zřízeny jiným zákonem41),  

u v) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče 

a provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní,  

v w) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří 

součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41a); jsou-li tyto pozemky 

a stavby na území správních obvodů správ, národních parků nebo Agentury, vykonávají 

působnost orgánů ochrany přírody správy národních parků nebo Agentura.  

(4) Ministerstvo životního prostředí je dotčeným orgánem při posuzování zralosti 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury49) a ve společném územním 

a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury 

vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených 

obecních úřadů, obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a Agentury.  

(5) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se  

a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, 

evropsky významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na 

území České republiky,  

b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability 

a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1,  

c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2,  

d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba 

povolení podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které 

tyto pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení 

                                                           
40b) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně státu. 
41) 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, ve znění pozdějších 

předpisů. 
41a) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
49) § 44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb.  
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podle § 8 odst. 5,  

e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění 

provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací 

podle § 10 odst. 5,  

f) stanoví náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu podle § 13a 

odst. 7 a § 13d odst. 1, 

f g) vymezují nebo mění zóny ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných 

oblastí podle § 17 odst. 2 § 18 odst. 5 a § 27 odst. 2,  

g h) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma 

těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují 

nebo zrušují 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 a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále 

vyhlašují nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná 

pásma na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, není-li 

příslušné Ministerstvo obrany nebo Agentura,  

h i) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, stanoví 

obsah zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma a postup jejich zpracování 

a projednání podle § 38a odst. 8, náležitosti a obsah záměru podle § 40 odst. 7, stanoví 

členění ústředního seznamu, obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání 

dokumentů do ústředního seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a daty 

v ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování podle § 42 odst. 2, 

podrobnosti o způsobu označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i mapových 

podkladech podle § 42 odst. 5 4 a bližší podmínky o způsobu označení památných stromů 

v terénu i mapových podkladech podle § 47 odst. 3,  

i j) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob označení smluvně 

chráněného území a smluvně chráněného území památného stromu v terénu i mapových 

podkladech podle § 39 odst. 2,  

j k) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu 

i mapových podkladech podle § 45c odst. 1 a způsob označení ptačích oblastí v terénu 

i mapových podkladech podle § 45e odst. 7,  

k l) stanoví náležitosti posouzení podle § 45i odst. 13,  

l m) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení 

autorizace a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3,  

m n) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle 

§ 48, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a dále 

bližší podmínky jejich ochrany,  

n o) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor osvědčení 

podle § 54 odst. 11,  

o p) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 4, vzor uplatnění 

nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven jiným 
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předpisem,  

p q) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle § 60 odst. 3 

zákona,  

q r) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a biologickém 

hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1,  

r s) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3 

a náležitosti dohody o jeho poskytování,  

s t) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních závazků,  

t u) stanoví podle § 81 odst. 9 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro 

výkon stráže přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody,  

u v) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků 

ochrany přírody podle § 82 odst. 2,  

v w) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb. do 

kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,  

w x) zrušuje podle § 90 odst. 11 dosavadní ochrana zvláště chráněných území 

vyhlášených podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními orgány státní správy.  

(6) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního 

prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení.  

(7) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy 

odpovědným za provádění nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Ministerstvo životního 

prostředí plní úkoly příslušného orgánu pověřeného uplatňováním nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.  

(8) Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ústřední veterinární 

správou Státní veterinární správy z hlediska ochrany zvířat a požadavků veterinární 

péče určí zařízení, do nichž lze umisťovat jedince invazního nepůvodního druhu 

živočicha, který byl zařazen na unijní seznam, u něhož byl stanoven zákaz takový druh 

držet nebo chovat. Určit lze pouze zařízení, která splňují podmínky stanovené v čl. 8 

odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Ministerstvo 

životního prostředí vede evidenci určených zařízení a zveřejňuje ji na svých 

internetových stránkách. 

(9) Ministerstvo životního prostředí jako svůj poradní orgán v oblasti 

prevence a zmírnění nepříznivých vlivů invazních nepůvodních druhů zřizuje 

společnou komisi. Předsedu a členy společné komise jmenuje ministr životního 

prostředí po dohodě s ministrem zemědělství ze zástupců obou 

ministerstev a z dalších odborníků v oblasti invazních nepůvodních druhů navržených 

z řad pracovníků dalších dotčených orgánů státní správy, vědeckých a jiných 

odborných pracovišť. Další podrobnosti o složení společné komise stanoví její statut, 

její činnost se řídí jednacím řádem; statut i jednací řád společné komise vydává 

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství. Společná 

komise plní úkoly poradního výboru podle čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 
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* * * * * 

§ 80  

Působnost České inspekce životního prostředí  

(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") kontroluje, jak jsou 

orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami 

dodržována ustanovení právních předpisů, přímo použitelných předpisů Evropské unie, 

a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy 

ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo 

trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování původu a totožnosti podle § 54, 

ukládat opatření podle § 66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního 

stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 

odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince rozhodnout o odebrání nedovoleně 

držených jedinců podle § 89. Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona 

o zemědělství41c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 

upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní 

a kontrolní systém41d), s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo 

podzemních vod.  

(2) Inspekce provádí průběžné kontroly podmínek používání cizích a místně 

se nevyskytujících druhů v akvakultuře podle nařízení Rady (ES) č. 708/2007, 

využívání invazních nepůvodních druhů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1143/2014 a poskytuje odbornou podporu orgánům státní správy 

vykonávajícím úřední kontroly čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014. 

(2 3) Inspekce je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně 

zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění jejich nedostatků a příčin.  

(3 4) Inspekce projednává přestupky podle tohoto zákona. Inspekce může zahájit 

řízení o přestupku pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

krajský úřad, Agentura nebo správa národního parku. Pokud řízení o přestupku zahájí 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa národního 

parku a inspekce ve stejný den, provede řízení o přestupku obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, krajský úřad, Agentura nebo správa národního parku. O zahájení řízení 

o přestupku se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura 

nebo správa národního parku vzájemně informují. O odvolání proti rozhodnutí inspekce 

rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.  

* * * * * 

ČÁST OSMÁ 

                                                           
41c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb. 
41d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému 

uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy 

přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro 

zemědělce, v platném znění. 
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Odpovědnost na úseku ochrany přírody  

* * * * * 

§ 87  

Přestupky fyzických osob  

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo 

nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,  

b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,  

c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak 

nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,  

d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na 

pozemky, které vlastní nebo užívá,  

e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,  

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště 

chráněných částí přírody,  

g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9,  

h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,  

i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1,  

j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští 

zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu 

orgánu ochrany přírody,  

k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či 

pěstování zvláště chráněných rostlin,  

l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo 

ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené 

lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody., nebo 

m) zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní druh na unijním seznamu.  

 (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená 

k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území,  

b) zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo 

způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí,  

c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné 

živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným 

zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště chráněné živočichy,  
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d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti 

škůdcům, rostlinným chorobám, plevelům a při hygienických opatřeních,  

e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,  

f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu 

ochrany přírody,  

g) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo porušuje jiné povinnosti 

stanovené k ochraně jeskyní podle § 10,  

h) naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,  

i) porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19.,  

j) úmyslně rozšíří do krajiny jedince nepůvodního druhu nebo křížence bez 

povolení orgánu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 nebo v rozporu s ním, 

k) neprovede opatření proti nepříznivým účinkům uložená rozhodnutím vydaným 

na základě § 13c odst. 1, 

l)  provede přesun bez povolení orgánu ochrany přírody nebo v rozporu s ním, 

nebo 

m) v případě nepředvídané události s nepříznivými účinky na životní prostředí 

nebo na původní populace nepostupuje podle pohotovostního plánu vypracovaného 

podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 

 (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že    

a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část,  

b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo 

způsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního prostředí,  

c) zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí 

její úhyn zásahem do jejího životního prostředí,  

d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,  

e) neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu 

nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření 

podle § 67 odst. 4,  

f) nesplní povinnost vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na 

pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4 5,  

g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 

odst. 3,  

h) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66,  

i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle 

mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna 

skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,  

j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty,  
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k) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch (§ 13),  

l) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle 

§ 44 a 57,  

m) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,  

n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, 

evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, 

pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,  

o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné 

rostliny nebo živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, 

popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz 

stanovený v § 54.,  

p) úmyslně poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,  

q)  poruší podmínky povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním 

seznamu nebo nepostupuje podle pohotovostního plánu v případě úniku nebo 

rozšíření invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu v rozporu s čl. 8 odst. 2 

nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo 

r)  poruší omezení stanovené nařízením vlády podle § 13e odst. 1. 

 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,  

b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,  

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.  

 (5) Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin 

a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště 

chráněných územích.  

 (6) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává orgán ochrany přírody.  

§ 88  

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob  

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, nedovoleně změní nebo 

ohrožuje jeho dochovaný stav,  

b) poškodí nebo zničí památný strom,  

c) poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les,  

d) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,  

e) usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště 

chráněné živočichy bez povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného 
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vývoje,  

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště 

chráněných částí přírody,  

g) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na 

pozemky, které vlastní nebo užívá,  

h) nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo nesplní povinnost náhradní 

výsadby podle § 9,  

i) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu 

ochrany přírody,  

j) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch,  

k) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64 nebo porušuje 

ustanovení návštěvního řádu národního parku,  

l) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást nebo porušuje jiné povinnosti 

stanovené k ochraně jeskyní podle § 10,  

m) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1,  

n) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští 

zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu 

orgánu ochrany přírody.,  

o) rozšíří do krajiny jedince nepůvodního druhu nebo křížence bez povolení 

orgánu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 nebo v rozporu s ním, 

p) neprovede opatření proti nepříznivým účinkům uložená rozhodnutím vydaným 

na základě § 13c odst. 1, 

q)  provede přesun bez povolení orgánu ochrany přírody nebo v rozporu s ním, 

r) v případě nepředvídané události s nepříznivými účinky na životní prostředí 

nebo na původní populace nepostupuje podle pohotovostního plánu vypracovaného 

podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, nebo 

s) zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní druh na unijním seznamu. 

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) naruší krajinný ráz nesplněním povinností podle § 12 odst. 2,  

b) závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek,  

c) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená 

k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území,  

d) zničí jedince zvláště chráněného druhu rostlin buď přímo nebo nedovoleným 

zásahem do jejich prostředí,  

e) usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným 

zásahem do jejich prostředí,  
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f) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti 

škůdcům, rostlinným chorobám, plevelům a při hygienických opatřeních,  

g) neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle tohoto zákona do původního 

stavu nebo nesplní opatření k nápravě podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 

odst. 4,  

h) nesplní povinnosti vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativních zásahů na 

pozemcích připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4 5,  

i) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadbytečnému úhynu rostlin a živočichů podle 

§ 5 odst. 3, nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvlášť chráněné nerosty,  

j) nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovené podle § 66,  

k) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle 

mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna 

skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,  

l) nezajistí ochranu paleontologického nálezu před zničením, poškozením nebo 

odcizením podle § 11,  

m) překročí nezbytně nutnou míru při poškozování obecně či zvláště chráněných částí 

přírody na územích sloužících zájmům obrany státu podle § 90 odst. 2,  

n) vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, 

evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, 

pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,  

o) neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné 

rostliny nebo živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, 

popřípadě zvláštního právního předpisu,4a) popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz 

stanovený v § 54,  

p) neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle 

§ 44 a 57., 

q)  poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1143/2014, 

r)  poruší podmínky povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním 

seznamu nebo nepostupuje podle pohotovostního plánu v případě úniku nebo 

rozšíření invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu v rozporu s čl. 8 odst. 2 

nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo 

s)  poruší omezení stanovené nařízením vlády podle § 13e odst. 1. 

 (3) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,  

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.  

 (4) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává orgán ochrany přírody.  

* * * * * 
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§ 89  

Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů a jedinců invazních 

nepůvodních druhů 

 (1) Orgán ochrany přírody může nedovoleně držené jedince zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů a ptáků odebrat. Odebrat může i jedince zvláště chráněných rostlin 

a živočichů nebo rostlin a živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel 

takového jedince neprokáže jeho původ podle § 54 odst. 1 nebo je-li obchod s nimi omezen 

nebo zakázán podle mezinárodních úmluv. V případě odebrání na základě zvláštního 

předpisu4a) se toto ustanovení nepoužije.  

(2) Orgán ochrany přírody může odebrat jedince invazního nepůvodního 

druhu živočicha na unijním seznamu, pokud, 

a) jde-li o jedince v zájmovém chovu, 

1. vlastník nesplňuje podmínky stanovené v čl. 31 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 pro to, aby si jej mohl 

ponechat v držení do konce jeho přirozeného života, nebo 

2. při jeho přepravě na území Evropské unie neprokáže jeho vlastník, že jej 

měl v držení již v době před zařazením druhu na unijní seznam, nebo 

b) jde-li o jedince v chovu pro obchodní účely, 

1. jeho držitel nepřijme opatření uvedená v čl. 32 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo 

2. jeho držitel jej neprodá nebo nepředá do některého ze zařízení 

uvedených v čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014, případně jej neutratí či neusmrtí ve stanovené lhůtě. 

 (2 3) Písemné rozhodnutí o odebrání podle odstavce 1 musí orgán ochrany přírody 

vydat nejpozději do 15 dnů ode dne odebrání, jinak je odebrání neplatné.  

(3) Ustanovení § 71 odst. 3 se pro řízení o odebrání nedovoleně drženého 

jedince zvláště chráněného druhu rostlin, živočichů a ptáků a jedince invazního 

nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu nepoužije.  

 (3 4) Vlastníkem odebrané věci se stává stát. Podrobnosti může stanovit 

Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Převádí-li stát 

odebranou věc podle odstavce 1 na nového nabyvatele, posoudí Ministerstvo 

životního prostředí při uzavírání smlouvy o převodu odebrané věci podle odstavce 1, 

je-li dán důvod k udělení výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1. Je-li důvod k udělení 

výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1 dán, ve smlouvě o převodu odebrané věci podle 

odstavce 1 smluvní strany vymezí podmínky, které ve svém rozsahu nahrazují výjimku 

ze zákazů podle § 56 odst. 1. 

ČÁST DEVÁTÁ  

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  

§ 90  
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Ustanovení společná  

 (1) Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona k plánům 

a politikám, které nejsou schvalovány ve správním řízení, se též nevydávají ve správním 

řízení. Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního 

řádu. Odkladný účinek odvolání je vyloučen v případě rozhodnutí o zřízení přechodně 

chráněné plochy podle § 13, omezení a zákazu činnosti podle § 66 a odebrání rostlin 

a živočichů podle § 89.  

 (2) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní rozhodnutí nebo stavební 

povolení, rozumí se tím také společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle 

stavebního zákona.  

 (3) Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahují na činnosti konané 

v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu43b), zejména z důvodu 

výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. Případné poškozování 

přírody z důvodu obrany státu v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. 

Bude-li docházet k poškozování přírody z důvodů zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu, 

zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních 

sborů, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního 

prostředí zabezpečí, aby stupeň poškození přírody nepřekročil nezbytně nutnou míru.  

 (4) Při hornické činnosti v dobývacím prostoru výhradních ložisek nerostů44) lze 

povinnosti podle § 10 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2 a § 51 odst. 2 uplatnit jen v dohodě s osobou 

oprávněnou k výkonu hornické činnosti podle zvláštního předpisu.45)  

 (5) Vydává-li Ministerstvo životního prostředí opatření obecné povahy podle 

tohoto zákona pro celé území České republiky nebo pro území více krajů, vyvěsí 

veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje návrh opatření obecné povahy, a veřejnou 

vyhlášku, kterou se opatření obecné povahy oznamuje, pouze na své úřední desce 

a na úředních deskách krajských úřadů, jichž se opatření obecné povahy týká. Při 

projednávání takového návrhu opatření obecné povahy mají krajské úřady postavení 

dotčeného orgánu podle správního řádu.  

 (5 6) Nápravné opatření podle § 86 se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické 

újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na 

přírodních stanovištích vymezených v zákoně o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů46a) vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření 

podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů46a). Zahájené řízení o uložení nápravného opatření podle § 86 orgán ochrany přírody 

přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících 

živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodních stanovištích vymezených v zákoně 

                                                           
43b) Zákon č. 222/1999 Sb. 
44) § 11 zákona č. 44/1988 Sb. 
45) § 15 až 19 zákona č. 44/1988 Sb.  

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů. 
46a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů.  
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o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů46a) zahájeno 

řízení o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů46a).  

 (6 7) Státní přírodní rezervace vyhlášené podle § 4 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., 

o státní ochraně přírody, se převádějí do kategorie národních přírodních rezervací (§ 28), 

přírodních rezervací (§ 33), národních přírodních památek (§ 35) nebo přírodních památek 

(§ 36). Kategorizaci těchto území stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným 

právním předpisem.  

 (7 8) Chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy 

vyhlášené podle § 5 zákona č. 40/1956 Sb. se vyhlašují za národní přírodní památky či 

přírodní památky (§ 35 a 36). Kategorizaci těchto území stanoví Ministerstvo životního 

prostředí obecně závazným právním předpisem.  

 (8 9) Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky vyhlášené podle § 6 

zákona č. 40/1956 Sb. se tímto prohlašují za přírodní památky (§ 36), pokud nebudou 

zařazeny do kategorie národních přírodních rezervací (§ 28), přírodních rezervací (§ 33) 

nebo národních přírodních památek (§ 35) Ministerstvem životního prostředí obecně 

závazným právním předpisem.  

 (9 10) Stromy a jejich skupiny vyhlášené podle § 6 zákona č. 40/1956 Sb. za 

chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky se tímto prohlašují památnými 

stromy (§ 46).  

 (10 11) Národní parky a chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle § 8 zákona 

č. 40/1956 Sb. jsou nadále chráněny jako národní parky (§ 15) a chráněné krajinné oblasti 

(§ 25).  

 (11 12) Oblasti klidu vyhlášené obecně závaznými právními předpisy okresních 

národních výborů47) se tímto prohlašují za přírodní parky (§ 12).  

 (12 13) 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, může Ministerstvo životního prostředí 

zrušit obecně závazným právním předpisem v případě, kdy je na tomto území nově 

vyhlášeno zvláště chráněné území okresním úřadem, krajským úřadem, Agenturou nebo 

správou národního parku podle tohoto zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45.  

 (13 14) Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 a § 12 se nevztahují na činnosti konané v přímé 

souvislosti se správou státních hranic.47a) Případné poškozování přírody z důvodu správy 

státních hranic v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru.  

 (14 15) K zajištění přehledu o pozemcích v obvodu své působnosti pro účely ochrany 

přírody a pro vymezování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem jsou orgány 

ochrany přírody a organizační složka státu pověřená správou ústředního seznamu 

oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí, a to včetně dálkového přístupu 

                                                           
47a) Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích. 
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k nim.47b)  

 (15 16) 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, se nadále považují za činnosti 

vázané na souhlas orgánu ochrany přírody podle § 44 odst. 3.  

 (16 17) V řízeních podle jiných právních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy 

chráněné tímto zákonem, jsou orgány ochrany přírody dotčenými orgány.  

 (17 18) Zákazy vstupu a vjezdu stanovené tímto zákonem se nevztahují na 

pracovníky orgánů ochrany přírody a stráže ochrany přírody při plnění povinností plynoucích 

z tohoto zákona.  

(19) Ochrana podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29, 

34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 

a § 50 odst. 1 a 2 se nevztahuje na činnosti prováděné pracovníky orgánů ochrany 

přírody v zájmu ochrany přírody v rámci  

a) opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany ve zvláště 

chráněných územích,  

b) opatření na zabezpečení zvláště chráněných území před nepříznivými vlivy 

okolí v jejich ochranných pásmech,  

c) zjišťování údajů o dosavadním stavu a vývoji předmětů ochrany ve zvláště 

chráněných územích a  

d) provádění opatření ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných 

pásmech z některého z důvodů stanovených v § 56 odst. 2.  

(20) Ochrana podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29, 

34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 

a § 50 odst. 1 a 2 se dále nevztahuje na činnosti prováděné v rámci 

a) zásahů orgánu ochrany přírody prováděných na základě § 68 odst. 3 

prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby a 

b) dohod uzavíraných s jinými fyzickými nebo právnickými osobami k provádění 

činností uvedených v § 77a odst. 4 písm. e) a k) a § 78 odst. 5, 10 a 11. 

(21) Činnosti podle odstavce 19 a 20 mohou být prováděny jen tehdy, pokud 

neexistuje jiné uspokojivé řešení, prováděné činnosti neovlivní dosažení nebo udržení 

příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a jsou v souladu s cíli ochrany zvláště 

chráněných území.  

(22) Uzavře-li orgán ochrany přírody s vlastníkem nebo nájemcem pozemku 

dohodu k provádění péče o pozemky podle § 68 odst. 2 a v rámci této dohody prověří 

a, vyžaduje-li to zájem na ochraně přírody a krajiny, stanoví podmínky odchylného 

                                                           
47b) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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postupu u ochrany ptáků podle § 5b odst. 1, povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1, 

výjimky podle § 10 odst. 2, povolení podle § 10 odst. 3, souhlasu podle § 37 odst. 1 až 

3, výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných území podle § 43 odst. 1, souhlasu podle 

§ 44 odst. 3 nebo § 44b, souhlasu podle § 45c odst. 2, souhlasu podle § 46 odst. 2 

nebo 3, souhlasu podle § 50 odst. 3, povolení podle § 51 odst. 2, souhlasu podle § 54 

odst. 3 nebo výjimky podle § 56 odst. 1, nahrazuje tato dohoda vydání příslušného 

odchylného postupu, povolení, souhlasu nebo výjimky.  

(23) Je-li to z důvodu zajištění péče o rostliny, živočichy, přírodní stanoviště, 

zvláště chráněná území podle § 38 nebo § 38a, nebo v rámci provádění opatření 

k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence nezbytné, jsou orgány ochrany přírody 

oprávněny provádět vypalování porostů. Při vypalování jsou povinny, se zřetelem na 

rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Vypalování porostů 

včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit místně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky. 

 (18 19 24) Orgány ochrany přírody poskytují předběžné informace podle 

správního řádu47c).  

* * * * * 

                                                           
47c) § 139 správního řádu. 
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ČÁST DRUHÁ 

  

ZÁKON 

č. 246/1992 Sb.,  

na ochranu zvířat proti týrání,  

ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu 

vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 

zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2017 Sb. a zákona 

č. 302/2017 Sb. 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:  

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest 

a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.  

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

* * * * * 

§ 4  

(1) Za týrání se považuje  

a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým 

schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,  

b) podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto 

pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, 

cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,  

c) z jiných než zdravotních důvodů  

1. omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis 

jinak,1f)  

2. podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují 

bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují,  

3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, 

pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,  

d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další 

přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému 

a bezbolestnému usmrcení,  

e) podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit 

                                                           
1f) § 59 a 59a zákona č. 166/1999 Sb. 
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jeho výkon nebo vzhled,  

f) cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, s výjimkou výcviku loveckého 

dravce1e), používat jiných živých zvířat jako lákadel nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov1d), 

štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo 

pasteveckého psa, příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody nebo k činnosti 

uvedené v § 14 odst. 8 9,  

g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, 

a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové 

nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy 

uvedené v § 7 odst. 3 a 4, zejména  

1. kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení 

hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat 

drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy,  

2. z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi 

živé tkáně,  

3. poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo 

zabráněno jejich létání,  

h) používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí 

klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny 

v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,  

i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře1f) veterinární léčiva a přípravky2) 

s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou 

prováděny osobou odborně způsobilou1f) nebo úprava kopyt a podkovářské úkony, pokud 

nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního 

předpisu;10) za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony,  

j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální 

nebo chemické povahy,  

k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně 

způsobovala utrpení,  

l) zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, 

zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mláděte,  

m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává 

nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému 

                                                           
1e) § 44 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
1d) Například vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního 

zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu, ve znění vyhlášky č. 399/2001 Sb., vyhláška 

č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
10) § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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fyzickému vyčerpání,  

n) používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti 

způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné 

poškození zdraví,  

o) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,  

p) překrmovat nebo krmit zvíře násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný 

k záchraně jeho života nebo zachování jeho zdraví,  

r) používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není 

takový způsob výživy nutný,  

s) opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře 

vyhnat,  

t) při manipulaci s živými rybami zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty 

pod skřele do žáber nebo jim vtlačovat prsty do očnic anebo násilně vytlačovat jikry nebo 

mlíčí, pokud se nejedná o výzkum a umělý chov ryb a nejde-li o postup stanovený zákonem 

o rybářství a zákonem o ochraně přírody a krajiny1g)  

u) označovat zvíře vymrazováním s výjimkou ryb, a označovat zvíře výžehem, 

s výjimkou koní, stanoví-li tak zvláštní právní předpis1h),  

v) používat elektrický proud k omezení pohybu končetin nebo těla zvířete mimo použití 

elektrických ohradníků nebo přístrojů pro elektrické omračování a usmrcování zvířat anebo 

odchyt ryb podle zvláštního právního předpisu,1g)  

w) jiné tímto zákonem zakázané jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete.  

 (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na zákroky nebo činnosti  

a) spojené s naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v naléhavých situacích 

záchranných prací podle zvláštních právních předpisů,1j)  

b) prováděné podle schváleného projektu pokusů.  

 (3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na výchovu, výcvik a použití 

zvířete k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní 

policii zvláštními právními předpisy1k), jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný 

                                                           
1g) Zákon 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.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
1h) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence 

a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. 
1j) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
1k) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.  
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chovatelskými sdruženími nebo organizacemi v rámci zájmové činnosti. 

§ 5 

(1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.  

 (2) Důvodem k usmrcení je:  

a) využití produktů zvířete chovaného nebo drženého pro produkci potravin, vlny, kůže 

nebo jiných produktů,  

b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové 

vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,  

c) bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,  

d) výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů,2a)  

e) nařízené mimořádné veterinární2b) nebo hygienické opatření2c) při ochraně před 

nákazami,2d)  

f) ukončení pokusu na pokusném zvířeti, není-li v projektu pokusů stanoveno jinak,  

g) regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat; tím nejsou dotčena 

ustanovení zvláštních právních předpisů,2a), 2e) regulováním populace zvířat se rozumí 

soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace 

v určité zdravotní a genetické kvalitě, zejména omezením nepřirozené nabídky potravních 

zdrojů a možností rozmnožování populace, a jejichž cílem je omezit rizika, která mohou 

vzniknout nárůstem populace v jejím teritoriu nebo rizika ohrožení populací volně žijících 

zvířat, a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrných škod, zejména šíření nákaz nebo jiných 

nežádoucích vlivů,  

h) deratizace2c) a opatření v boji proti škodlivým organismům,2f)  

i) uložené zvláštní opatření v případě nemožnosti identifikovat zvíře podle zvláštních 

                                                                                                                                                                                     
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 
2a) Zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2b) § 54 zákona č. 166/1999 Sb.  
2c) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2d) § 10 a násl. zákona č. 166/1999 Sb.  
2e) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 

zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 
2f) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)



63 

 

právních předpisů,2g)  

j) depopulace11).,  

k) provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu zvířete nebo opatření 

k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu zvířete, který byl 

zařazen na unijní seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na 

Evropskou unii24) stanovených podle jiného právního předpisu4c).  

 (3) Utracení smí provádět pouze veterinární lékař nebo zletilá osoba, tato však 

pouze pod odborným dohledem veterinárního lékaře; v rámci schváleného projektu pokusů 

smí utracení provádět také osoba odborně způsobilá k navrhování pokusů nebo projektů 

pokusů nebo osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči 

o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.  

(4) Osoby provádějící usmrcení zvířete jsou povinny přesvědčit se, že zvíře je 

podle prokazatelných příznaků mrtvé.  

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, zakazují se následující metody usmrcování 

zvířat:  

a) utopení a jiné metody udušení včetně použití farmak typu myorelaxantů,  

b) použití takových látek a přípravků2i), jejichž dávkování neuvede zvíře do hlubokého 

celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou smrt,  

c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které zvířeti způsobí nepřiměřenou bolest nebo 

utrpení,  

d) použití elektrického proudu, pokud nenastane okamžitá ztráta vědomí,  

e) použití lepů a jiných podobných prostředků, které dlouhodobě omezují pohyb zvířete 

tak, že k usmrcení zvířete dochází v důsledku nedostatku potravy nebo tekutin anebo 

v důsledku jiných metabolických poruch.  

 (6) Zakazuje se výroba, dovoz a prodej čelisťových a lepících pastí.  

(7) Zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem 

získání kožešin.  

* * * * * 

ČÁST ČTVRTÁ 

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH A VOLNĚ 

ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT 

                                                           
2g) § 22 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.  

§ 53 zákona č. 166/1999 Sb. 
11) Čl. 2 písm. n) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009. 
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. 
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* * * * * 

§ 14 

Ochrana volně žijících zvířat 

 (1) Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře  

a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo čelisťových pastí 

anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení,  

b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně plynování 

a vykuřování, nejde-li o případ podle odstavce 4,  

c) do jestřábích košů a pomocí lepu,  

d) pomocí výbušnin,  

e) pomocí luků a samostřílů,  

f) pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený zvláštními právními 

předpisy,2a)  

g) pomocí poloautomatické nebo automatické zbraně se zásobníkem schopným 

pojmout více než 2 náboje, nejedná-li se o případ podle § 5 odst. 2 písm. c),  

h) pomocí zbraně s hledím pro střelbu v noci, s elektronickým hledím apod.,  

i) pomocí letadla nebo motorového vozidla,  

j) pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo zařízení používaných 

v souladu se zvláštními právními předpisy,2a)  

k) pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení,  

l) pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terčů,  

m) pomocí formalínových nebo lepících pastí,  

n) pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, nejde-li o lov podle 

zvláštních předpisů1g).  

 (2) Ustanovení odstavce 1 písm. k) a l) se nevztahuje na lov nebo usmrcování ryb 

podle zákona o rybářství4).  

 (3) Ustanovení odstavce 1 písm. h), k) a l) se nevztahuje na případy, kdy orgán 

státní správy myslivosti rozhodne o povolení, popřípadě o uložení úpravy stavu zvěře podle 

                                                                                                                                                                                     
2i) Například zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
1g) Zákon 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.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
4) Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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zákona o myslivosti4a), a je zabezpečeno, že účinek opatření se bude vztahovat cíleně na 

vyjmenovaný druh zvěře a nezpůsobí utrpení jiným zvířatům.  

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. f), j), k) a l) a zákaz odchytu pomocí sítí 

a smyček se nevztahuje na provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu zvířete 

a opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu zvířete, 

který byl zařazen na unijní seznam invazích nepůvodních druhů s významným 

dopadem na Evropskou unii24) stanovených podle jiného právního předpisu4c), pokud 

je přitom zabezpečeno, že účinek opatření se bude vztahovat cíleně na stanovený 

druh zvířete a nezpůsobí utrpení jiným zvířatům. 

 (4 5) Deratizace, odchyt a usmrcování volně žijících zvířat patřících mezi škodlivé 

organismy se řídí zvláštními právními předpisy.2), 2c), 2e), 2f)  

 (5 6) Provozovatel odchytových zařízení je musí provozovat tak, aby odchycená 

zvířata nebyla týrána.  

 (6 7) Zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců nebo ptáků za účelem 

zazvěřování honiteb4b), za účelem jejich návratu do přirozeného prostředí, ptáků a netopýrů 

za účelem výzkumu, na odchyt zvířete drženého v zajetí anebo na odchyt toulavého nebo 

opuštěného zvířete. Zákaz se nevztahuje na odchyt ryb v rybářských revírech, který provádí 

uživatel revíru. Pro účely ornitologického výzkumu dále neplatí zákaz odchytu ptáků do sítí 

za použití zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení a za použití zdroje umělého 

osvětlení. Zákaz odchytu do sítí a smyček se nevztahuje na odchyt handicapovaných zvířat 

za účelem jejich přijetí do záchranné stanice. Ustanovení odstavce 1 písm. a), pokud jde 

o sítě, a písm. f), j) a l), pokud jde o zdroj umělého osvětlení, se nevztahují na odchyt volně 

žijících zvířat s jejich zpětným vypuštěním do volné přírody prováděný za účelem určení 

druhu, pohlaví, stáří a získání biometrických údajů v rámci sledování stavu volně žijících 

zvířat.  

 (7 8) Zakazuje se odchyt jedinců druhů původních volně žijících na území České 

republiky pro chov ve farmovém chovu, zájmovém chovu nebo chovu, jehož cílem je 

domestikace, včetně drezúry; to neplatí pro odchyt a chov loveckých dravců provedený 

v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o obchodování s ohroženými 

druhy4c), jakož pro odlov generačních ryb pro potřeby umělého výtěru.  

 (8 9) Pro ochranu letišť, městských aglomerací nebo jiných objektů je povoleno 

použít loveckých dravců, je-li to v souladu se zvláštním právním předpisem1e), 2e).  

 (9 10) Úpravou ochrany volně žijících zvířat podle tohoto zákona nejsou dotčeny 

zvláštní právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny2e). 

* * * * * 

ČÁST SEDMÁ  

PŘESTUPKY 

                                                           
4a) § 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb. 
4b) Zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
4c) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 100/2004 Sb., ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 
1e) § 44 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
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 § 27  

Přestupky fyzických osob  

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) propaguje týrání zvířat,  

b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře,  

c) jako zákonný zástupce nezletilé osoby nebo osoby, která byla rozhodnutím soudu 

zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla 

rozhodnutím soudu omezena, nepřekazí týrání zvířete, o němž se hodnověrně dozví, touto 

osobou,  

d) usmrtí zvíře, aniž by byl naplněn důvod uvedený v § 5 odst. 2,  

e) usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není osobou uvedenou v § 5 odst. 3,  

f) vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí past,   

g) usmrtí zvíře při domácí porážce v rozporu s § 5h,  

h) usmrtí rybu v rozporu s § 5i odst. 1, 2 nebo 4,  

i) poruší zákaz odchytu podle § 14 odst. 7 8,  

j) provede pokus nebo projekt pokusů bez osvědčení o odborné způsobilosti 

k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 nebo bez osvědčení o 

prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů 

pokusů podle § 15e odst. 1,  

k) provede pokus na pokusném zvířeti, pečuje o pokusné zvíře nebo usmrtí pokusné 

zvíře, aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na 

pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat podle § 15d 

odst. 4 nebo osvědčení o prodloužení doby platnosti odborné způsobilosti k provádění 

pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat 

podle § 15e odst. 2,  

l) provede nebo přikáže provést projekt pokusů nebo pokus bez předchozího schválení 

státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů podle § 16,  

m) odchytí zvíře ve volné přírodě, které má být použito k pokusům, aniž splňuje 

podmínky stanovené v § 17d odst. 3,  

n) usmrtí pokusné zvíře v rozporu s požadavky stanovenými v § 18g odst. 3, 4 nebo 5,  

o) neposkytne součinnost podle § 25 odst. 2, nesplní povinnost předvést zvíře nebo 

jinak maří výkon oprávnění osob uvedených v § 25 odst. 1,  

p) pořádá kurz na úseku ochrany zvířat proti týrání bez akreditace podle § 26a odst. 1,  

q) nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce 

obce,  
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r) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie1a) na 

úseku ochrany zvířat proti týrání, nebo  

s) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo převážně za účelem 

získání kožešin.  

 (2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že  

a) poruší povinnost týkající se podmínek chovu psa nebo kočky stanovenou v § 7a 

odst. 1,  

b) přepravuje zvíře v rozporu s § 8a nebo § 8c až 8f,  

c) prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4,  

d) chová druh zvířete vyžadující zvláštní péči v rozporu s § 13 odst. 5, nebo  

e) poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1,  

f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.  

 (3) Fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat dopustí přestupku tím, 

že  

a) nevyžádá vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem podle § 5b 

odst. 2,  

b) v rozporu s § 5b odst. 2 zahájí přepravu zvířete nebo jej přepravuje na vzdálenost 

delší než 100 km,  

c) doveze hospodářské zvíře bez osvědčení podle § 10a,  

d) nezajistí provádění prohlídky hospodářských zvířat podle § 11 odst. 1,  

e) neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat nebo nemá 

k dispozici nástroje a pomůcky uvedené v § 11 odst. 2,  

f) nezajistí pro chov hospodářských zvířat dostatečně početný a odborně způsobilý 

personál podle § 12 odst. 2,  

g) v rozporu s § 12a odst. 3 chová hospodářská zvířata v intenzivním chovu bez 

zajištění poplašného systému větrání nebo bez pomocného systému větrání anebo v případě 

zjištěné závady automatických a mechanických zařízení neprovede náležité kroky k zajištění 

zdraví a příznivého stavu zvířat, nebo  

h) nedodrží minimální standardy pro chov hospodářských zvířat podle § 12c odst. 3,  

i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 

1 písm. a) a odst. 2 až 5,  

                                                           
1a) Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa 

zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.  

Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek.  

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy 

a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení Rady (ES) č. 1255/97.  

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování. 
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j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží 

záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d odst. 1 

písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle 

§ 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata chovaná na 

maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7,  

k) nezajistí požadavky podle § 12f odst. 1, nebo  

l) nevede záznamy podle § 12f odst. 4.  

 (4) Fyzická osoba se jako chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 

dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu podmínek podle § 13 odst. 8.  

 (5) Fyzická osoba se jako chovatel poskytující soustavnou nezbytnou péči 

handicapovanému zvířeti dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 14b odst. 2.  

 (6) Fyzická osoba se jako pořadatel dopustí přestupku tím, že  

a) nezajistí při veřejném vystoupení zvířat přítomnost fyzické osoby podle § 8 odst. 2,  

b) neprovede oznámení podle § 8 odst. 3 písm. a) nebo d), nebo  

c) neprovede poučení podle § 8 odst. 3 písm. c).  

 (7) Fyzická osoba se jako osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata dopustí 

přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 15f odst. 2.  

 (8) Vedoucí projektu pokusů se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle 

§ 15f odst. 3.  

 (9) Vedoucí projektu pokusů nebo jeho zástupce se dopustí přestupku tím, že se 

účastní na zpracování stanoviska v rozporu s § 15f odst. 4.  

 (10) Fyzická osoba se jako osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata, vedoucí 

projektu pokusů, jeho zástupce, nebo jiný kvalifikovaný odborník, anebo člen odborné 

komise podle § 15g dopustí přestupku tím, že není držitelem osvědčení o odborné 

způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 nebo osvědčení 

o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 

a projektů pokusů podle § 15e odst. 1.  

 (11) Fyzická osoba se jako provozovatel útulku nebo záchranné stanice dopustí 

přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 25 odst. 3.  

 (12) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), 

l), n), r) nebo s) anebo podle odstavce 2 písm. e),  

b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo p), podle 

odstavce 2 písm. a) nebo b), podle odstavce 3 písm. g) až i), podle odstavce 5, podle 

odstavce 6 písm. a) až c), podle odstavce 7, odstavce 8 nebo 10,  

c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m), o) nebo q),j), k) nebo l), 

podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f), podle odstavce 3 písm. a) až f) nebo j), podle odstavce 

4, 9 nebo 11.  
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 (13) Spolu s pokutou lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit zákaz 

činnosti a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) propadnutí zvířete nebo zákaz 

chovu zvířat na dobu až 5 let.  

§ 27a 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) propaguje týrání zvířat,  

b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře,  

c) usmrtí zvíře bez důvodu uvedeného v § 5 odst. 2,  

d) vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí past,  

e) usmrtí zvíře při domácí porážce v rozporu s § 5h,  

f) usmrtí rybu v rozporu s § 5i odst. 1 až 4,  

g) poruší zákaz odchytu podle § 14 odst. 7 8,  

h) chová pokusná zvířata bez oprávnění k chovu pokusných zvířat, dodává pokusná 

zvířata bez oprávnění k dodávce pokusných zvířat nebo používá pokusná zvířata bez 

oprávnění k používání pokusných zvířat podle § 15a odst. 1,  

i) provede nebo přikáže provést projekt pokusů nebo pokus bez předchozího schválení 

státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů podle § 16,  

j) odchytí zvíře ve volné přírodě, které má být použito k pokusům, aniž splňuje 

podmínky stanovené v § 17d odst. 3,  

k) usmrtí pokusné zvíře v rozporu s požadavky podle § 18g odst. 3, 4 nebo 5,  

l) neposkytne součinnost podle § 25 odst. 2, nesplní povinnost předvést zvíře nebo 

jinak maří výkon oprávnění osob uvedených v § 25 odst. 1,  

m) pořádá kurz na úseku ochrany zvířat proti týrání bez akreditace podle § 26a odst. 1,  

n) nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce 

obce,  

o) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie1a) na 

úseku ochrany zvířat proti týrání, nebo  

p) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo převážně za účelem 

získání kožešin.  

 (2) Podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není osobou uvedenou v § 5 odst. 3,  

b) provede pokus nebo projekt pokusů bez osvědčení o odborné způsobilosti 

k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 nebo bez osvědčení 

o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 
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a projektů pokusů podle § 15e odst. 1, nebo  

c) provede pokus na pokusném zvířeti, pečuje o pokusné zvíře nebo usmrtí pokusné 

zvíře, aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na 

pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat podle § 15d 

odst. 4 nebo bez osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 

k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15e odst. 2.  

 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku 

tím, že  

a) přepravuje zvíře v rozporu s § 8a nebo § 8c až 8f,  

b) prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4, nebo  

c) poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1,  

d) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.  

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel hospodářských 

zvířat dopustí přestupku tím, že  

a) nevyžádá vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem podle § 5b 

odst. 2,  

b) v rozporu s § 5b odst. 2 zahájí přepravu zvířete nebo jej přepravuje na vzdálenost 

delší než 100 km,  

c) doveze hospodářské zvíře bez osvědčení podle § 10a,  

d) nezajistí provádění prohlídky hospodářských zvířat podle § 11 odst. 1,  

e) neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat nebo nemá 

k dispozici nástroje a pomůcky uvedené v § 11 odst. 2,  

f) nezajistí pro chov hospodářských zvířat dostatečně početný a odborně způsobilý 

personál podle § 12 odst. 2,  

g) v rozporu s § 12a odst. 3 chová hospodářská zvířata v intenzivním chovu bez 

zajištění poplašného systému větrání nebo bez pomocného systému větrání anebo v případě 

zjištěné závady automatických a mechanických zařízení neprovede náležité kroky k zajištění 

zdraví a příznivého stavu zvířat,  

h) nedodrží minimální standardy pro chov hospodářských zvířat podle § 12c odst. 3,  

i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d 

odst. 1 písm. a) a odst. 2 až 5,  

j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží 

záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d odst. 1 

písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle 

§ 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata chovaná na 

maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7,  

k) nezajistí požadavky podle § 12f odst. 1, nebo  
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l) nevede záznamy podle § 12f odst. 4.  

 (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel druhu zvířete 

vyžadujícího zvláštní péči dopustí přestupku tím, že  

a) neoznámí změnu podmínek podle § 13 odst. 8, nebo  

b) nestanoví osobu starší 18 let v rozporu s § 13 odst. 5.  

 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel poskytující 

soustavnou nezbytnou péči handicapovanému zvířeti dopustí přestupku tím, že nesplní 

povinnost podle § 14b odst. 2.  

 (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel, který se zabývá 

chovem zvířat v rámci podnikatelské činnosti, anebo sdružení právnických nebo fyzických 

osob, která se zabývají chovem zvířat, dopustí přestupku tím, že chová psa nebo kočku 

v rozporu s § 7a odst. 1.  

 (8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pořadatel dopustí přestupku 

tím, že  

a) nezajistí při veřejném vystoupení zvířat přítomnost fyzické osoby podle § 8 odst. 2,  

b) neprovede oznámení podle § 8 odst. 3 písm. a) nebo d),  

c) nepředloží seznam činností se zvířaty podle § 8 odst. 3 písm. b), nebo  

d) neprovede poučení podle § 8 odst. 3 písm. c).  

 (9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 13a 

odst. 1 dopustí přestupku tím, že neoznámí nejpozději 30 dnů před zahájením nebo 

ukončením podnikání výkon živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární 

správě nebo nedoloží, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví 

a pohodu v případě zahájení činnosti, nebo nevede evidenci podle § 13a odst. 3, nebo prodá 

zvíře určené pro zájmové chovy bez poskytnutí informací podle § 13a odst. 4 nebo poskytne 

nesprávné nebo neúplné informace nebo za poskytnutí informací vyžaduje úhradu v rozporu 

s § 13a odst. 4.  

 (10) Církev nebo náboženská společnost se dopustí přestupku tím, že provede 

porážku zvířete pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady 

stanoví zvláštní metody porážky zvířat,  

a) v rozporu s rozhodnutím ministerstva o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby 

církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody 

porážky zvířat, podle § 5f odst. 1,  

b) bez rozhodnutí ministerstva o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví 

a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky 

zvířat, podle § 5f odst. 1,  

c) v rozporu se stanovenými veterinárními podmínkami pro provádění porážky podle 

§ 5f odst. 2, nebo  

d) bez stanovených veterinárních podmínek pro provádění porážky podle § 5f odst. 2.  
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 (11) Provozovatel podniku12) se dopustí přestupku tím, že  

a) nezajistí, aby usmrcování zvířat prováděla osoba podle § 5a odst. 1 nebo 4,  

b) nezajistí, aby se na úkonech souvisejících s porážením zvířat podílela osoba, která 

získala osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících 

s porážením zvířat, nebo která má kvalifikaci považovanou za rovnocennou tomuto 

osvědčení, nebo která má kvalifikaci podle § 5a odst. 1,  

c) nevede anebo neuchovává záznamy podle § 5a odst. 6, nebo  

d) v rozporu s § 5a odst. 3 nezajistí v průběhu výuky k získání kvalifikace, která je 

považována za rovnocennou osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech 

souvisejících při porážení zvířat, odborný dohled.  

 (12) Chovatel, který jako podnikatel chová kožešinová zvířata, se dopustí 

přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 5c odst. 1 neoznámí, kdy mají být zvířata usmrcena, nebo  

b) nevede nebo neuchovává záznamy podle § 5c odst. 5.  

 (13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel pokusných zvířat, 

dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 15a odst. 4 neoddělí zařízení určené k chovu a dodávce pokusných 

zvířat od zařízení určeného k používání pokusných zvířat,  

b) neohlásí bez zbytečného odkladu změnu údajů uvedených v rozhodnutí o udělení 

oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání 

pokusných zvířat podle § 15b odst. 6,  

c) v rozporu s § 15b odst. 7 provede významnou změnu struktury nebo funkce zařízení 

k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat, 

která by mohla nepříznivě ovlivnit životní podmínky pokusných zvířat, provede změnu místa, 

kde jsou prováděny činnosti s pokusnými zvířaty, rozšíření druhů činností nebo zvýšení 

počtu chovaných, dodávaných nebo užívaných druhů pokusných zvířat, bez nového 

rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo 

k používání pokusných zvířat,  

d) nezabezpečí, aby péči o pokusná zvířata vykonávaly osoby podle § 15d odst. 1,  

e) v rozporu s § 15d odst. 5 nezajistí nad osobami, které provádějí úkony podle § 15d 

odst. 2 písm. b), c) nebo d) dohled, dokud neprokáží požadovanou kvalifikaci,  

f) v rozporu s § 15d odst. 6 nevede záznamy nebo neuchovává dokumentaci,  

g) v rozporu s § 15f odst. 1 nemá v daném místě osobu odpovědnou za péči o pokusná 

zvířata,  

h) v rozporu s § 15f odst. 5 neurčí určeného veterinárního lékaře nebo kvalifikovaného 

odborníka,  

                                                           
12) Čl. 2 písm. l) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009. 
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i) v rozporu s § 15g odst. 1 nezřídí odbornou komisi podle § 15g, nebo nezajistí 

podmínky pro řádný výkon činnosti této komise nebo nesplní podmínky podle § 15g odst. 2 

nebo 3,  

j) nevede nebo neuchovává záznamy nebo je neposkytne příslušnému orgánu ochrany 

zvířat podle § 15g odst. 6,  

k) nezajistí požadavky na zařízení, prostory a vybavení podle § 17,  

l) nezajistí požadavky na péči a umístění pokusných zvířat podle § 17a odst. 1, 2 

nebo 4,  

m) nevede záznamy podle § 17g odst. 1 nebo tyto záznamy v rozporu s § 17g odst. 2 

neuchovává nebo neposkytne příslušnému orgánu ochrany zvířat,  

n) nevede záznamy nebo dokumentaci podle § 17h odst. 1 nebo tyto záznamy nebo 

dokumentaci v rozporu s § 17h odst. 2 neuchovává nebo neposkytne příslušnému orgánu 

ochrany zvířat, nebo je nepředá při umístění zvířete do chovu podle § 17h odst. 2,  

o) neoznačí psa, kočku nebo subhumánního primáta trvale individuálním identifikačním 

prostředkem podle § 17h odst. 3 písm. a) nebo b), nebo nezdůvodní, proč není pokusné 

zvíře označeno podle § 17h odst. 3 písm. c), nebo neuchovává údaje podle § 17h odst. 4,  

p) postupuje v rozporu s § 18f odst. 1, nebo  

q) usmrtí pokusné zvíře v rozporu s požadavky podle § 18g odst. 1 nebo 2 nebo 

nezajistí dodržování těchto požadavků podle § 18g odst. 1 nebo 2.  

 (14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel pokusných zvířat 

dopustí přestupku tím, že neuplatňuje strategii podle § 17c odst. 4.  

 (15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel pokusných zvířat 

dopustí přestupku tím, že dodá pokusné zvíře v rozporu s § 15a odst. 3.  

 (16) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel pokusných zvířat 

dopustí přestupku tím, že  

a) provede pokus v rozporu s § 15a odst. 2,  

b) v rozporu s § 16 provede pokus mimo rámec schváleného projektu pokusů nebo 

v rozporu s rozhodnutím o schválení projektu pokusů,  

c) v rozporu s § 16c odst. 4 neposkytne státnímu orgánu příslušnému ke schvalování 

projektů pokusů všechny doklady nebo informace nezbytné k provedení zpětného 

posouzení,  

d) neohlásí bez zbytečného odkladu státnímu orgánu příslušnému ke schvalování 

projektů pokusů změnu údajů uvedených v rozhodnutí o schválení projektu pokusů podle 

§ 16e odst. 1,  

e) v rozporu s § 16e odst. 2 provede významnou změnu struktury nebo funkce zařízení 

uživatele pokusných zvířat, která by mohla nepříznivě ovlivnit životní podmínky pokusných 

zvířat, provede změnu místa, kde jsou prováděny činnosti s pokusnými zvířaty, rozšíření 

druhů činností nebo zvýšení počtu užívaných druhů pokusných zvířat, bez nového 

rozhodnutí o schválení projektu pokusů,  
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f) v rozporu s § 17b odst. 1 provede pokus na jedinci ohroženého druhu zvířat, 

v rozporu s § 17c odst. 1, 2 nebo 3 provede pokus na subhumánním primátovi nebo 

lidoopovi, nebo v rozporu s § 17d odst. 1 nebo 2 provede pokus na zvířeti odchyceném ve 

volné přírodě,  

g) neučiní kroky k minimalizaci utrpení pokusného zvířete podle § 17d odst. 4,  

h) v rozporu s § 17e odst. 1 nebo 2 použije k pokusu opuštěné nebo toulavé zvíře,  

i) použije k pokusu zvířata v rozporu s § 17f odst. 1 nebo 2,  

j) provede pokus v rozporu s požadavky podle § 18a,  

k) provede pokus na pokusném zvířeti v rozporu s požadavky podle § 18b,  

l) provede pokus na pokusném zvířeti v rozporu s § 18c odst. 3,  

m) provede pokus v rozporu s § 18d, nebo  

n) nesplní některou z povinností podle § 18e odst. 3 nebo 4.  

 (17) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel útulku nebo 

záchranné stanice dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 25 

odst. 3.  

 (18) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako školicí pracoviště dopustí 

přestupku tím, že nedodržuje při pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání 

podmínky nebo nesplní některou z povinností podle § 26c odst. 1 až 6 nebo 8.  

 (19) Fyzická podnikající osoba se jako určený veterinární lékař dopustí přestupku 

tím, že v rozporu s § 17d odst. 4 neprohlédne pokusné zvíře nebo neučiní kroky 

k minimalizaci utrpení pokusného zvířete.  

 (20) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k), 

o) nebo p), podle odstavce 2 písm. b) nebo c), podle odstavce 3 písm. c), podle odstavce 10, 

podle odst. 13 písm. c) nebo q) anebo podle odstavce 16 písm. a), b), e), f), g), i) až m),  

b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), podle 

odstavce 2 písm. a), podle odstavce 3 písm. a), podle odstavce 4 písm. g) až i), podle 

odstavce 6 nebo 7, podle odstavce 8, podle odstavce 9, podle odstavce 11 písm. a), b) nebo 

d), podle odstavce 13 písm. d), g), k) nebo l), podle odstavce 15, odstavce 16 písm. h) nebo 

n), podle odstavce 18 anebo podle odstavce 19,  

c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j), l) nebo n), podle odstavce 

3 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. a) až f), j), k) nebo l), podle odstavce 5, podle 

odstavce 11 písm. c), podle odstavce 12, podle odstavce 13 písm. a), b), e), f), h), i), j), m) 

až p), podle odstavce 14, podle odstavce 16 písm. c) nebo d) anebo podle odstavce 17.  

 (21) Spolu s pokutou lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo podle 

odstavce 16 písm. b), e), f), g), i), j), k), l) nebo m) uložit zákaz činnosti a za přestupek podle 

odstavce 1 písm. b) propadnutí zvířete nebo zákaz chovu na dobu až 5 let. 

* * * * * 
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ČÁST TŘETÍ 

ZÁKON 

č. 289/1995 Sb.,  

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),  

ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 

č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., 

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona 

č. 280/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., 

zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

ČÁST PRVNÍ  

ZÁKON O LESÍCH  

* * * * * 

HLAVA ČTVRTÁ 

PŘEDPOKLADY TRVALE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ V LESE 

Oddíl první  

Diferenciace hospodaření  

§ 23   

Oblastní plány rozvoje lesů  

 (1) Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky 

a doporučují zásady hospodaření v lesích. Zpracování oblastních plánů rozvoje lesů zadává 

a návrhy oblastních plánů rozvoje lesů schvaluje ministerstvo. Podmínkou schválení 

oblastních plánů rozvoje lesů je závazné stanovisko ústředního orgánu státní správy ochrany 

přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin. Závazné 

stanovisko ústřední orgán státní správy ochrany přírody nevydá v případě zavádění 

modřínu opadavého a douglasky tisolisté, nejde-li o jejich zavádění na území 

chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny. 

(2) Účelně vynaložené náklady na zpracování oblastních plánů rozvoje lesů hradí 

stát.  

(3) Na schvalování oblastních plánů rozvoje lesů se nevztahují obecné předpisy 

o správním řízení.  

 (4) Podrobnosti o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů stanoví ministerstvo 

právním předpisem.  

Oddíl druhý  
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Hospodářská úprava lesů 

* * * * * 

§ 27  

Schvalování a změny plánů  

 (1) Vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle plánu (§ 24 odst. 3), je 

povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy lesů ve dvou vyhotoveních 

nejpozději do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu. Orgán státní správy lesů plán 

schválí, pokud není v rozporu s tímto zákonem a ostatními právními předpisy20). V rámci 

schvalování lesních hospodářských plánů orgán státní správy lesů posuzuje 

navrhované využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté, nejde-li o jejich využití 

na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Navrhované využití vybraných nepůvodních druhů dřevin posuzuje tak, aby nedošlo 

k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních 

druhů rostlin anebo živočichů. Jedno vyhotovení schváleného plánu zůstává založeno 

u místně příslušného orgánu státní správy lesů, který uhradí náklady na pořízení jedné 

kopie.  

  (2) Pokud se souvislé lesy jednoho vlastníka rozkládají v obvodu územní 

působnosti dvou nebo více orgánů státní správy lesů, je ke schválení plánu příslušný ten 

orgán státní správy lesů, v jehož územní působnosti leží největší část lesního majetku.  

  (3) Pokud orgán státní správy lesů předložený plán neschválí, je vlastník lesa 

povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů předložit upravený návrh plánu nebo 

do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu podat u tohoto orgánu písemné 

námitky. O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li 

námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní 

správy lesů.  

 (4) Pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek, vyvolávajícím 

nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z hlediska ochrany lesa nebo 

z hlediska zajištění plnění funkcí lesa, musí vlastník lesa požádat schvalující orgán státní 

správy lesů o změnu příslušného závazného ustanovení.  

 (5) Vlastník lesa může v případě slučování dvou nebo více částí lesního majetku 

za účelem zpracování nového plánu požádat schvalující orgán státní správy lesů o zkrácení 

doby platnosti plánu. Orgán státní správy lesů žádosti vyhoví, pokud zkrácením doby 

platnosti plánu nedojde k ohrožení rovnoměrného a trvalého plnění funkcí lesa. Součástí 

žádosti je lesní hospodářská evidence o plnění závazných ustanovení plánu, aktualizovaná 

ke dni navrhovaného konce platnosti plánu. Navrhovat zkrácení doby platnosti plánu lze 

pouze k 31. prosinci běžného roku. Lhůta k podání žádosti o zkrácení doby platnosti plánu je 

do 30 dnů od navrhovaného konce platnosti plánu. Orgán státní správy lesů poskytne 

vlastníkovi lesa na jeho žádost předběžnou informaci podle § 139 správního řádu 

o podmínkách zkrácení doby platnosti plánu.  

 (6) Na řízení o schvalování plánů nebo povolování jejich změn se nevztahují 

                                                           
20) Např. zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
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obecné předpisy o správním řízení, s výjimkou rozhodování o námitkách podle odstavce 3. 

V řízení o námitkách je účastníkem vlastník lesa a zpracovatel plánu.  

 (7) Ustanovení odstavců 4 a 6 platí přiměřeně též při změně osnov.  

 (8) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o náležitostech 

a obsahu, o způsobu odvození závazných ustanovení plánů, o způsobu schvalování plánů 

a o podmínkách povolování jejich změn. 

§ 28  

Inventarizace lesů  

(1) Inventarizace lesů je zjišťování skutečného stavu lesů na území státu.  

 (2) Provedení inventarizace lesů vyhlašuje vláda nařízením, ve kterém určí 

rozsah a způsob inventarizace lesů.  

 (3) Náklady inventarizace lesů hradí stát.  

(4) Vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených 

s inventarizací lesů a poskytovat nezbytné údaje orgánům státní správy lesů.  

§ 28a 

Pověřená osoba 

(1) Pro účely tohoto zákona se pověřenou osobou rozumí organizační 

složka státu nebo právnická osoba pověřená ministerstvem prováděním odborných 

činností stanovených v odstavci 3.  

(2) Pověřenou osobou může být organizační složka státu zřízená podle 

zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích podléhající 

dohledu a kontrole ministerstva nebo právnická osoba, která má nejméně 10 let praxe 

s prováděním inventarizace lesů a která je způsobilá 

a) v rámci inventarizace lesů sledovat výskyt invazního nepůvodního druhu 

dřeviny a získané údaje zpracovávat, 

b) sledovat nepříznivé dopady působené invazním nepůvodním druhem dřeviny 

na stav a vývoj lesních ekosystémů, 

c) vyhodnocovat účinnost opatření k regulaci značně rozšířených invazních 

nepůvodních druhů dřeviny podle zákona o ochraně přírody a krajiny37) realizovaných 

k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního druhu dřeviny, 

d) vést přehled o výskytu a šíření invazních nepůvodních druhů dřevin rostoucích 

v lesích na území České republiky a o dalších nepůvodních druzích dřevin, u kterých 

je vzhledem k jejich vlastnostem možné očekávat rozvoj invazního chování, a tento 

přehled každoročně poskytovat Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, a 

                                                           
37) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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e) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody 

a krajiny České republiky shromažďovat a zpracovávat odborné údaje; praxe v této 

nebo obdobné spolupráci činí nejméně 5 let.  

(3) Pověřená osoba 

a) shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o výsledcích sledování výskytu 

invazního nepůvodního druhu dřeviny, 

b) zajišťuje aktuálnost, bezpečnost a ochranu údajů vedených v rámci přehledu 

podle odstavce 2 písm. d) před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou, 

c) vyhodnocuje dopady invazního nepůvodního druhu dřeviny na stav a vývoj 

lesních ekosystémů, 

d) vyhodnocuje účinnost regulačních opatření realizovaných k minimalizaci 

dopadů invazního nepůvodního druhu dřeviny, 

e) přijímá oznámení orgánů státní správy a vlastníků lesů o výskytu 

a nepříznivých dopadech invazního nepůvodního druhu dřeviny a o účinnosti 

regulačních opatření realizovaných k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního 

druhu dřeviny, 

f) předává údaje a poznatky získané v rámci výkonu své činnosti Agentuře 

ochrany přírody a krajiny České republiky a 

g) v případě zrušení nebo zániku pověření předá veškeré údaje a doklady 

ministerstvu a o tomto předání provede zápis. 

§ 28b 

(1) Ministerstvo zruší pověření pověřené osobě, jestliže pověřená osoba 

a) opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně,  

b) změní-li se okolnosti rozhodné pro její pověření, nebo 

c) ukončí-li pověřená osoba provádění odborných činností podle § 28a odst. 3. 

 (2) Pověření pověřené osoby zaniká zánikem organizační složky státu nebo 

právnické osoby. 

* * * * * 

HLAVA OSMÁ  

STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ  

Oddíl první  

Orgány státní správy lesů  

* * * * * 

§ 48  
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

 (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují  

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),  

b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),  

c) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 

odst. 3),  

d) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich 

využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),  

e) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud 

nepřesahují jejich správní obvod,  

f) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),  

g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí 

v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,  

h) o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by 

mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami 

z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),  

i) o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich 

správní obvod (§ 32 odst. 2),  

j) o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let 

(§ 33 odst. 4),  

k) o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),  

l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 

odst. 2),  

m) o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního 

hospodáře (§ 37 odst. 6),  

n) o ukládání pokut (hlava devátá),  

o) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu 

lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese 

v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,  

p) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují 

jejich správní obvod.  

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

a) vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém 

správním obvodu (§ 12 odst. 2),  

b) uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj 

nebo ministerstvo,  
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c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky 

určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),  

d) zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),  

e) povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),  

f) povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),  

g) ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním 

obvodu,  

h) soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu 

a postupují je pověřené organizační složce státu,  

i) vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho 

provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1)., 

j) oznamují pověřené osobě podle § 28a nově zjištěná místa s výskytem 

invazního nepůvodního druhu dřeviny.  

 (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu 

a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na 

jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy 

lesů.  

§ 48a  

Kraj 

 (1) Krajský úřad rozhoduje  

a) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných, lesů zvláštního určení a o vyřazení 

lesů z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3), s výjimkou vojenských lesů uvedených 

v § 47 odst. 2,  

b) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro 

plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),  

c) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud přesahují 

správní obvod obce s rozšířenou působností,  

d) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí 

v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,  

e) při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních 

porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),  

f) o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 

a 3),  

g) o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového 

hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),  

h) o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa 
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z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 

odst. 5),  

i) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu 

lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese 

v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou 

působností,  

j) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují 

správní obvod obce s rozšířenou působností,  

k) o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1),  

l) o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál 

vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu 

(§ 29 odst. 2),  

m) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod 

obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),  

n) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje,  

o) o zkrácení doby platnosti plánu (§ 27 odst. 5).  

 (2) Krajský úřad  

a) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace 

umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li 

příslušné ministerstvo,  

b) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,  

c) vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky 

určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny 

pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,  

d) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich 

součástí v územní působnosti krajů,  

e) schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); v rámci 

schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) 

a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve 

vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání 

s ústředním orgánem státní správy lesů,  

f) ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže 

s působností na území kraje (§ 38 odst. 2),  

g) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují 

ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na 

jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,  

h) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, 

pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad,  
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i) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 4), pokud nejde 

o lesy v působnosti Ministerstva obrany., 

j) oznamuje pověřené osobě podle § 28a zjištěný výskyt invazního nepůvodního 

druhu dřeviny, jeho šíření a dopady na hospodaření v lesích, 

k) je dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

1. při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se 

povoluje rozšíření nepůvodního druhu nebo křížence zvláště 

chráněného druhu do krajiny38), 

2. při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se 

stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence zvláště 

chráněného druhu39), a 

3. při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření 

k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu40). 

§ 49  

Ministerstvo 

 (1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.  

(2) Ministerstvo rozhoduje  

a) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní 

působnosti kraje (§ 32 odst. 2),  

b) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního 

orgánu státní správy lesů,  

c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení 

a o vyřazení lesů z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,  

d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3).  

 (3) Ministerstvo  

a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,  

b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),  

c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje,  

d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),  

e) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich 

součástí,  

f) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše 

                                                           
38) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
39) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
40) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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poplatku podle přílohy k tomuto zákonu,  

g) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),  

h) rozhoduje o pověření osoby podle § 28a odst. 1 a o zrušení pověření pověřené 

osoby podle § 28b odst. 1, 

i) podílí se spolu s Ministerstvem životního prostředí na shromažďování 

informací o invazních nepůvodních druzích dřevin a hodnocení jejich dopadů na stav 

a vývoj lesních ekosystémů,  

j) je dotčeným orgánem při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, 

kterým se stanoví opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním 

seznamu, jehož zavlečení, vysazení anebo výskyt byl včas zjištěn, podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny41),  

h k) povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově 

lesa a zalesňování (§ 29 odst. 3),  

i l) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),  

j m) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,  

k n) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují 

ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na 

jejich základě (§ 51 odst. 1).  

l o) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 

odst. 4),  

m p) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských 

lesích v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů 

vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),  

n q) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním 

z účastníků Vojenský lesní úřad,  

o r) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním 

úřadem.  

 (4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost 

krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.  

 (5) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním 

a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury 

z hlediska působnosti všech orgánů státní správy lesů s výjimkou působnosti podle 

odstavce 4 a § 47 odst. 2.  

                                                           
41) § 13g odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se 

stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí 

č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁKON 

č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  

ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona 

č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona 

č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona 

č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., 

zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona 

č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 

* * * * * 

HLAVA V  

OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ  

* * * * * 

Díl 3  

Ochrana vodních zdrojů 

* * * * * 

§ 35   

Podpora života ryb  

 (1) Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody 

lososové a kaprové, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění těchto vod, způsob 

zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod a program snížení znečištění těchto vod 

k dosažení hodnot přípustného znečištění těchto vod, stanoví vláda nařízením.  

 (2) U vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích vodních toků 

může vodoprávní úřad uložit jejich vlastníkovi, správci vodního toku a uživateli rybářského 

revíru též způsob rybářského obhospodařování.  

 (3) Vypouštět ryby a ostatní vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných 

a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží bez souhlasu 
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příslušného vodoprávního úřadu, je zakázáno. V případě nepůvodních druhů se 

postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny14a). 

* * * * * 

HLAVA XII  

PŘESTUPKY 

Díl 1  

Přestupky fyzických osob  

nadpis vypuštěn  

§ 116 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, 

omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,  

b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení 

k nakládání s vodami,  

c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu 

s ním,  

d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do 

kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,  

e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního 

úřadu nebo v rozporu s ním,  

f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2,  

g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8,  

h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu 

s opatřením obecné povahy podle § 30 odst. 10,  

i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2,  

j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo 

neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu 

s § 35 odst. 3,  

k) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí,  

l) poruší zákaz podle § 46 odst. 1 nebo 2,  

m) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle odst. 3,  

n) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3,  

                                                           
14a) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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o) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2,  

p) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle 

§ 109 odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo  

q) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm. b).  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu  

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), m), n) nebo o),  

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene i), j), l), p) nebo q),  

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d), e), f) nebo h), nebo  

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k).  

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod 

bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 500 000 Kč.  

 (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod 

bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 500 000 Kč.  

 (5) Pokutu za přestupek spáchaný nedovoleným odběrem povrchových nebo 

podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený 

odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 3 nebo 4 lze snížit, jsou-li pro to důvody 

zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 3 však nesmí být vyměřena v sazbě nižší 

než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 25 Kč 

za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod.  

 (6) Nelze-li stanovit množství povrchových nebo podzemních vod odebraných 

bez povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu 

množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se 

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích44a). Není-li možné množství odebrané vody 

stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází 

z účelu použití odebrané vody a místních podmínek.  

* * * * * 

Díl 2 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 125a 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, 

                                                           
44a) Zákon 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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omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,  

b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení 

k nakládání s vodami,  

c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu 

s ním,  

d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do 

kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,  

e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního 

úřadu nebo v rozporu s ním,  

f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2,  

g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8,  

h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu 

s opatřením obecné povahy podle § 30 odst. 10,  

i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2,  

j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo 

neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu 

s § 35 odst. 3,  

k) vypustí důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 3,  

l) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí,  

m) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 

odst. 9,  

n) poruší zákaz podle § 46 odst. 1,  

o) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle § 58 odst. 3,  

p) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3,  

q) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2,  

r) vypustí důlní vody bez splnění podmínek stanovených vodoprávním úřadem nebo 

v rozporu s nimi,  

s) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle 

§ 109 odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo  

t) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm. b).  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu  

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), o) nebo p),  

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f), i), j), k), m), q) nebo s),  

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), e), h), n) nebo t),  
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d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene l) nebo r), nebo  

e) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d).  

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný vypouštěním odpadních 

vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení k nakládání s vodami lze uložit 

pokutu do 5 000 000 Kč.  

 (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod 

bez povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 10 000 000 Kč.  

 (5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod 

bez povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 10 000 000 Kč.  

 (6) Pokutu za přestupek spáchaný nedovoleným odběrem povrchových nebo 

podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený 

odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 4 nebo 5 lze snížit, jsou-li pro to důvody 

zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 4 však nesmí být vyměřena v sazbě nižší 

než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 25 Kč 

za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod.  

 (7) Nelze-li stanovit množství povrchových nebo podzemních vod odebraných 

bez povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu 

množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se 

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích44a). Není-li možné množství odebrané vody 

stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází 

z účelu použití odebrané vody a místních podmínek. 

* * * * * 
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ČÁST PÁTÁ 

ZÁKON 

č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, 

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 

č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona 

č. 277/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět a účel úpravy 

(1) Tento zákon upravuje  

a) chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky,  

b) výjimečné držení zvěře v zajetí,  

c) dovoz a vývoz živé zvěře,  

d) dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky,  

e) tvorbu a využití honiteb,  

f) postavení a právní poměry honebního společenstva,  

g) ochranu myslivosti,  

h) užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře,  

i) regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních 

pozemcích,  

j) provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří,  

j)  podmínky usmrcování živočichů, kteří nejsou zvěří a vyžadují regulaci (dále jen 

„živočich vyžadující regulaci“), 

k) náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody 

způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních,  

l) kontrolu ulovené zvěře,  

m) výkon státní správy myslivosti, dozoru a správní tresty za neplnění nebo porušení 

povinností,  
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n) státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti.  

 (2) Tento zákon se nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy 

v uznaných farmových chovech a které jsou považovány za hospodářská zvířata.1), 2)  

§ 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) myslivostí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako 

součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic 

a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví,  

b) zvěří obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících 

živočichů uvedených v písmenech c) a d),  

c) druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 

vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,3) 

nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních 

předpisů4) a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto předpisů:  

- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces 

alces), medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), tchoř stepní (Mustela 

eversmannii), vlk euroasijský (Canis lupus), vydra říční (Lutra lutra),  

- ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran polní 

(Corvus frugilegus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), 

jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), 

kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), koroptev polní 

(Perdix perdix), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka 

polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus aeruginosus), 

poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký (Falco 

cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol 

stěhovavý (Falco peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Lyrurus 

tetrix), volavka popelavá (Ardea cinerea), výr velký (Bubo bubo),  

                                                           
1) § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 1 a násl. zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). 
3) Například Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů uveřejněná pod 

č. 127/1994 Sb. a Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů 

a rostlin uveřejněná pod č. 572/1992 Sb., dále předpisy Evropské unie: směrnice Rady č. 79/409/EEC 

z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků, směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 

o ochraně stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, nařízení Rady č. 3254/91/EEC 

z 4. listopadu 1991 zakazující používání nášlapných pastí, nařízení Rady č. 338/97/EEC 

z 9. prosince 1996 o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulující obchod 

s těmito druhy. 
4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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d) druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem:  

- savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus elaphus), jelenec 

běloocasý (Odocoileus virginianus), jezevec lesní (Meles meles), kamzík horský (Rupicapra 

rupicapra), koza bezoárová (Capra aegagrus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna 

lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis 

musimon), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), prase divoké (Sus scrofa), sika 

Dybowského (Cervus nippon dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec 

obecný (Capreolus capreolus), tchoř tmavý (Mustela putorius), tchoř stepní (Mustela 

eversmannii) a zajíc polní (Lepus europaeus),  

- ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), bažant obecný (Phasianus colchicus), 

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), husa běločelá 

(Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas 

platyrhynchos), krocan divoký (Meleagris gallopavo), lyska černá (Fulica atra), orebice 

horská (Alectoris graeca), perlička obecná (Numida meleagris), polák chocholačka (Aythya 

fuligula), polák velký (Aythya ferina), straka obecná (Pica pica), špaček obecný (Sturnus 

vulgaris), vrána obecná (Corvus corone),  

e) nehonebními pozemky pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, 

jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské 

nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky 

řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře,1), 2) obvod dráhy, 

dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, veřejná a neveřejná pohřebiště a dále 

pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti,  

f) honebními pozemky všechny pozemky v písmenu e) neuvedené,  

g) souvislými honebními pozemky takové honební pozemky, jestliže se lze dostat 

z jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy nepřerušují tuto 

souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají souvislost mezi pozemky jimi 

spojenými; za takové pruhy se nepovažují dálnice, silnice dálničního typu, přehrady a letiště 

se zpevněnými plochami,  

h) právem myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, 

přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, 

jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků,  

i) honitbou soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků 

vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti 

podle tohoto zákona,  

j) oborou druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale 

a dokonale ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně 

vybíhat,  

k) bažantnicí část honitby, v níž jsou vhodné podmínky pro intenzivní chov bažantů; 

vyhláška stanoví způsob posouzení těchto podmínek a postup, jakým bude vymezena část 

honitby jako bažantnice,  

l) jakostní třídou honitby stupeň její úživnosti; vychází z přírodních podmínek v honitbě 

a stanovuje ji orgán státní správy myslivosti ve spolupráci s orgány státní správy lesů, 
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zemědělství a ochrany přírody, a to vždy, když dojde ke změně podmínek úživnosti 

v honitbě,  

m) držitelem honitby osoba, které byla rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti 

honitba uznána,  

n) uživatelem honitby držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které 

držitel honitby honitbu pronajal,  

o) za vlastníka honebního pozemku se pro účely tohoto zákona považuje i právnická 

osoba, která byla k výkonu vlastnických práv státu a jiných majetkových práv státu na 

pozemcích ve vlastnictví státu zřízena nebo založena.,  

p) živočichem vyžadujícím regulaci živočich, jehož druh je vymezen prováděcím 

právním předpisem. 

ČÁST DRUHÁ 

CHOV A ZUŠLECHŤOVÁNÍ ZVĚŘE 

* * * * * 

§ 4 

Omezení směřující k zachování druhu zvěře 

 (1) Orgán státní správy myslivosti může z důvodu obecného zájmu omezit 

v některých honitbách obvyklý způsob jejich mysliveckého užívání, stanovit jeho podmínky 

nebo vydat pokyny pro myslivecké hospodaření v takových honitbách.  

 (2) Dovoz a vývoz živé zvěře i jejích vývojových stadií lze provádět jen se 

souhlasem orgánu státní správy myslivosti, a to za podmínek v něm stanovených. K dovozu 

a vypouštění geograficky nepůvodních druhů živočichů, které jsou považovány za zvěř 

Mezinárodní mysliveckou organizací (CIC), je nutný předchozí souhlas orgánu ochrany 

přírody, orgánu státní správy myslivosti a dodržení veterinárních předpisů.5) Po takto 

povoleném vypuštění druhu se tento druh stává zvěří podle tohoto zákona.  K dovozu 

a vypouštění nepůvodních druhů37) živočichů za účelem mysliveckého hospodaření je 

nutné také povolení orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny38) a dodržení veterinárních předpisů5). V souhlasu k dovozu a vypouštění 

nepůvodního druhu živočicha stanoví orgán státní správy myslivosti podmínky pro 

myslivecké hospodaření s tímto druhem.   

* * * * * 

ČÁST TŘETÍ 

                                                           
37) Čl. 3 odst. 1 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. 
38) § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, 

o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci 

a o atestačním studiu. 
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OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVĚŘE 

HLAVA I 

OCHRANA MYSLIVOSTI 

* * * * * 

§ 11 

Povinnosti a oprávnění uživatelů honiteb 

 (1) V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních honiteb povinni pečovat 

o zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř a uživatelé lesních honiteb 

o zakládání políček pro zvěř na pozemcích, na kterých jim to vlastník, popřípadě uživatel 

honebních pozemků na jejich žádost písemně povolí; vlastník, popřípadě nájemce lesních 

pozemků může tuto činnost povolit jen při dodržení předpisů o lesích.12)  

 (2) Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě 

nájemců honebních pozemků podle § 10 odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně 

zvěře.  

 (3) Uživatelé honiteb jsou povinni provádět v době nouze dostupná a přiměřená 

opatření k záchraně zvěře, zejména ve spojitosti se záplavami, povodněmi, lesními požáry 

a extrémně vysokou sněhovou pokrývkou.  

 (4) Uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla 

a v době nouze zvěř řádně přikrmovat. Počty a objemy těchto zařízení se uvádějí v plánu 

mysliveckého hospodaření a v ročním statistickém výkazu o honitbě.  

 (5) Zjistí-li orgán státní správy myslivosti, že zvěř trpí hladem, a nezjedná-li 

uživatel honitby po výzvě orgánu státní správy myslivosti okamžitou nápravu, rozhodne tento 

orgán o krmení zvěře na náklad uživatele. Odvolání podané proti tomuto rozhodnutí nemá 

odkladný účinek.13)  

 (6) Uživatelé honiteb jsou povinni s vlastníky, popřípadě nájemci honebních 

pozemků, kteří na těchto pozemcích hospodaří a nejsou členy honebního společenstva, 

projednat alespoň 7 dnů předem konání činností, které mohou omezit obhospodařování 

těchto pozemků.  

(7) Uživatel honitby je v rámci mysliveckého hospodaření oprávněn 

usmrcovat živočichy vyžadující regulaci. 

HLAVA II 

MYSLIVECKÁ STRÁŽ 

* * * * * 

§ 14 

Oprávnění myslivecké stráže 

                                                           
12) Zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
13) § 55 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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(1) Myslivecká stráž je oprávněna  

a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou 

výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu 

a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, 

příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu,  

b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích17) v honitbě dopravní 

prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo 

obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí 

zvěře,  

c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti 

tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou 

výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních 

právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat 

orgán Policie České republiky (dále jen "policie"),  

d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou 

loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa 

a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc 

odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou 

výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou 

povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,  

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 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,  

f) usmrcovat živočichy vyžadující regulaci, 

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,  

h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud 

nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,  

i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě,  

j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce.  

 (2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře 

                                                           
17) § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho 

vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo 

doprovodit.  

 (3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí 

sledovat jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně 

nabytá zvěř.  

* * * * * 

ČÁST PÁTÁ 

MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV 

HLAVA I 

MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ 

§ 35 

 (1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti 

ustanovení mysliveckého hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že 

navržená osoba  

a) má způsobilost k právním úkonům,  

b) je starší 21 let,  

c) je bezúhonná, (§ 12 odst. 4); k uloženým pokutám za přestupky na úseku 

myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od 

právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky,  

d) má bydliště na území České republiky,  

e) má platný lovecký lístek,  

f) má platný zbrojní průkaz skupiny C,  

g) je pojištěna (§ 48), a  

h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím 

předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné 

škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo 

složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké 

hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.  

 (2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého 

hospodáře, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního 

právního předpisu15) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu z evidence 

Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba 

předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla 

                                                           
15) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. 
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pravomocně uloženy správní tresty za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích14), ani 

jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým správním trestům za 

přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se 

nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.  

 (3) Navrhnout ustanovení mysliveckého hospodáře je uživatel honitby povinen do 

15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, po uzavření smlouvy o nájmu 

honitby nebo po nabytí právní moci, rozhodnutí o odvolání, popřípadě po zániku funkce 

dosavadního mysliveckého hospodáře, jakož i po doručení rozhodnutí, jímž bylo odmítnuto 

jmenovat mysliveckým hospodářem navrženou osobu.  

(4) Myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněn  

a) vypracovat a spolu se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony týkající se 

mysliveckého hospodaření, například návrh plánu mysliveckého hospodaření a statistický 

výkaz o stavu honitby,  

b) zastupovat uživatele honitby při jednání týkajícím se mysliveckého hospodaření,  

c) kontrolovat ulovenou zvěř a její označení, být předem zpraven o provádění 

dohledávky poraněné zvěře, která přeběhla nebo přeletěla ze sousední honitby,  

d) požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, 

které loví v honitbě zvěř; při zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo nepředložení potvrzení 

o povinném pojištění vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a případ oznámit orgánu státní správy 

myslivosti; uvedené osoby jsou povinny předložit požadované doklady, popřípadě honitbu 

opustit,  

e) usmrcovat toulavé psy a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti živočichy vyžadující 

regulaci, zdivočelá domácí zvířata a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře 

podle § 14 odst. 1 písm. e) a g),  

f) vést společné lovy, požadovat předložení dokladů loveckých psů, zastavit provádění 

společného lovu, nejsou-li splněny podmínky pro něj stanovené, nebo není-li dbáno 

bezpečnostních pravidel při použití loveckých zbraní.  

 (5) Myslivecký hospodář je při své činnosti povinen  

a) prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře,  

b) zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře,  

c) navrhovat uživateli honitby opatření k řádnému mysliveckému hospodaření v honitbě; 

odpovídá mu za toto hospodaření,  

d) vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji 

a ostatních dispozicích s ní, a připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy 

myslivosti,  

e) evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě používané lovecké psy (s rozdělením na 

psy započítané do minimálního předepsaného počtu pro honitbu a na psy ostatní), vést další 

předepsané evidence,  

                                                           
14) § 35 a 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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f) nejpozději následující den po skončení honu zajistit provedení společné dohledávky 

s použitím loveckých psů,  

g) vyloučit z účasti na honu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem alkoholu 

nebo jiných toxických látek, osoby mladší 15 let a osoby, které hrubým způsobem porušily 

bezpečnostní pravidla; uvedené osoby jsou povinny místo honu opustit,  

h) provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře,  

i) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy 

uživateli honitby a orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil,  

j) zabezpečit průkaz mysliveckého hospodáře proti zneužití, ztrátě a odcizení; případné 

takové skutečnosti neprodleně oznámit orgánu státní správy myslivosti, který mu průkaz 

vydal.  

(6) Myslivecký hospodář může v odůvodněných případech na dočasnou dobu pro 

některý úkon přenést své povinnosti a oprávnění s výjimkou oprávnění podle odstavce 3 

písm. e) na osobu, která drží lovecký lístek nejméně předchozích 5 let.  

 (7) Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti 

na návrh uživatele honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ustanovení § 12 

odst. 3 a § 13.  

 (8) Vyhláška stanoví vzor průkazu mysliveckého hospodáře, dále způsob 

provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře, a které myslivecké organizace a školy, na 

kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být 

pověřeny organizací těchto zkoušek.  

* * * * * 

HLAVA III 

POVOLENÍ LOVU VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH 

* * * * * 

§ 41 

Povolení lovu zvěře a usmrcování jiných živočichů na nehonebních pozemcích 

 (1) Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého 

druhu zvěře, popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na 

nehonebních pozemcích, povolí lov zvěře nebo usmrcování jiných živočichů na těchto 

pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě nájemců 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 zákonem o ochraně přírody a krajiny 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 
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a zahrádkářských osad. 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.  

(2) Neprovádí-li uživatel honitby, popřípadě uživatel nejbližší honitby, nebo 

osoba pověřená podle odstavce 1 lov nebo usmrcování v souladu s uděleným 

pověřením, pověří orgán státní správy myslivosti prováděním lovu nebo usmrcováním 

jiného uživatele honitby nebo jinou osobu, která má lovecký lístek. Pro pověření platí 

odstavec 1 věta čtvrtá obdobně. 

(2 3) Pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby jsou 

oprávněny vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, popřípadě loveckým dravcem na 

nehonební pozemky, a to po předchozím souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce 

nehonebních pozemků.  

HLAVA IV 

DOBY LOVU A JEHO PODMÍNKY 

§ 42 

Doba lovu a podmínky lovu 

 (1) Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), a to ve stanovené 

době lovu. Pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu živočichů, kteří nejsou zvěří 

stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence39) nebo povolí usmrcení 

jiného živočicha, který není zvěří, může tento odlov usmrcení živočichů, kteří nejsou 

zvěří, v rámci těchto opatření nebo povolení provést za stanovených podmínek osoba 

oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku).  

 (2) Vyhláška stanoví dobu lovu jednotlivých druhů zvěře a bližší podmínky 

provádění lovu.  

* * * * * 

§ 44 

Používání loveckých psů a loveckých dravců 

 (1) Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým 

psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) 

s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce 

vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.  

 (2) Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití; nemusí 

jít o druh zvěře uvedený v § 2 písm. c). Použití loveckých dravců v sokolnictví povoluje orgán 

státní správy myslivosti. Držení a chov loveckého dravce jsou možné jen po povolení výjimky 

ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů s povolením podle předpisů 

o ochraně přírody23) a za podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce musí mít 

                                                           
39) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
23) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)

aspi://module='ASPI'&link='449/2001%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='449/2001%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='449/2001%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'


99 

 

složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace.6)  

 (3) Vyhláška stanoví bližší pokyny o používání loveckých dravců a o používání 

loveckých psů, o jejich počtu stanoveném pro jednotlivé druhy honiteb a společné lovy, dále 

způsob provádění zkoušek psů z výkonu a sokolnických zkoušek, a které myslivecké 

organizace6) a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím 

předmětem, mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek.  

HLAVA V 

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU 

§ 45 

 (1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se  

a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí 

a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší,  

b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat 

plynem,  

c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře 

pernaté o ornitologický výzkum,  

d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad,  

e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku 

vyšších než 55 cm,  

f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci,  

g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů 

umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného 

na principu noktovizorů, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin,  

h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě, 

pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.,  

i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo 

kombinovanou, určenou k loveckým účelům),  

j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem,24)  

k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 

1000 J (joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to neplatí při lovu selete a lončáka 

prasete divokého, které lze při nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí 

s jednotnou střelou,  

l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem 

schopným pojmout více než 2 náboje,  

                                                           
6) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)



100 

 

m) lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu 

slunce až do hodiny před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez 

použití vhodné pozorovací a střelecké optiky,  

n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk,  

o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není prováděno za účelem 

odchytu,  

p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda,  

r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň 

zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice 

těchto pozemků,  

s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit 

bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech 

přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných 

zařízení,  

t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích 

objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí,  

u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského 

a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se 

netýká lovu v oborách,  

v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu 

divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou 

a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 

3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů,  

w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na mokřadech.  

 (2) V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení 

úpravy stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře může být uvedeno, 

že při této úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené v odstavci 1 

písm. g), jde-li o lov v noci, a dále v odstavci 1 písm. m), t) a u).  

 (3) Zákazy nebo omezení lovu stanovené zvláštními právními předpisy zůstávají 

nedotčeny.25)  

HLAVA VI 

POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 

§ 46 

Povolenka k lovu 

                                                                                                                                                                                     
24) § 22 a násl. zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných 

zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 
25) Například § 21, 30, § 34 odst. 2 a § 60 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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 (1) Kdo loví zvěř nebo usmrcuje jiného živočicha, musí mít u sebe lovecký 

lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu nebo usmrcování se 

zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu nebo usmrcování s loveckým dravcem 

jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř nebo usmrcuje jiného 

živočicha, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, 

mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.  

 (2) Povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které 

k tomuto účelu pořídil. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu nahradit 

seznam osob, které se jej účastní, (hromadná povolenka k lovu). Uživatel honitby je povinen 

evidenci vydaných povolenek včetně jejich vzorů archivovat nejméně 3 roky od skončení 

jejich platnosti.  

(3) Uživatel honitby může povolenku k lovu vydat také k usmrcování 

živočichů vyžadujících regulaci a umožnit celoroční usmrcování těchto živočichů 

i jiným osobám oprávněným podle tohoto zákona než myslivecké stráži 

a mysliveckému hospodáři.  

* * * * * 

ČÁST SEDMÁ 

STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI 

HLAVA I 

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI A JEJICH PŮSOBNOST 

* * * * * 

§ 59 

Působnost krajů 

(1) Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech  

a) souhlasu s chovem zvěře v zajetí (§ 7 odst. 1),  

b) omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1),  

c) vymezení oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),  

d) prohlášení dalších pozemků za nehonební (§ 17 odst. 2),  

e) povolení použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2),  

f) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 

odst. 3),  

g) poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).  

(2) Kraj v přenesené působnosti  

a) vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),  

b) organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1),  
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c) určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 odst. 1),  

d) zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38),  

e) podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu,  

f) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností,  

g) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků (§ 62 

odst. 1).  

(3) Krajský úřad je dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny  

a) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se povoluje 

rozšíření nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu do krajiny40), 

b) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se stanoví 

opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu41), a 

c) při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci 

značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu42). 

* * * * * 

HLAVA III 

PODPORA MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ A SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI 

§ 62  

(1) Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v této 

části zákona poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být 

poskytnuty zejména na  

a) zlepšování životního prostředí zvěře,  

b) podporu ohrožených druhů zvěře,  

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,  

d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,  

e) použití dravců v ochraně rostlin,  

f) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře,  

g) ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin,  

h) chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti., 

i) zařízení pro selektivní lov a odchyt dalších živočichů vyžadujících regulaci.  

 (2) Pravidla poskytování finančních příspěvků se stanoví v rámci pravidel podpory 

                                                           
40) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
41) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
42) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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hospodaření v lesích30) a pravidel používání prostředků z Fondu životního prostředí.31) Na 

poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Byl-li finanční příspěvek poskytnut na 

základě nepravdivých nebo nesprávných údajů nebo nebyl-li použit na účel, na který byl 

poskytnut, je příjemce povinen jej v plné výši vrátit.  

(3) Finanční příspěvek lze poskytnout z Fondu životního prostředí31), nebyl-li na 

stejný účel poskytnut podle tohoto zákona.  

 (4) Finanční příspěvek podle tohoto zákona nelze poskytnout, pokud byla na 

stejný účel poskytnuta podpora z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.  

(5) Stát podporuje spolkovou myslivost nepřímo tím, že ve výběrovém řízení na 

nájemce honiteb na pozemcích státu mají přednost myslivecké spolky, jejichž sídlo je v místě 

honiteb, pokud neprojevil zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy dosavadní nájemce 

podle § 33 odst. 3. V případě, že se do výběrového řízení přihlásí více mysliveckých spolků, 

postupuje se podle § 32 odst. 4 tohoto zákona.  

* * * * * 

ČÁST DEVÁTÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

* * * * * 

§ 68 

Zmocňovací ustanovení 

 Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku k provedení § 2 písm. k) a p), § 3 odst. 4, 

§ 12 odst. 8, § 35 odst. 7, § 36 odst. 6, § 42 odst. 2, § 44 odst. 3, § 47 odst. 5, § 49 odst. 2, 

§ 58 odst. 3 a § 61 odst. 5 a v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhlášku 

k provedení § 14 odst. 1 písm. f).  

* * * * * 

                                                           
30) § 46 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
31) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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ČÁST ŠESTÁ 

ZÁKON 

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 zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona 

č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

ČÁST PRVNÍ 

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ 

STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ 

HLAVA I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

* * * * * 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) rybářstvím chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů 

v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva,  

b) rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve 

zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, 

popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro 

zarybňování rybářských revírů,  

c) rybníkem vodní dílo,2) které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve 

kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je 

tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními,  

d) zvláštním rybochovným zařízením sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní 

nádrže nebo chovná zařízení,  

e) rybářským revírem část vodního útvaru povrchových vod3) o výměře nejméně 500 m2 

souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená 

rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24,  

f) výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo 

                                                           
2) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. 
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fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství podle § 19 až 24, spočívající 

v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož 

i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu,  

g) uzavřenou vodou vodní útvar povrchových vod,3) který není volně spojen s přítokem 

nebo odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodního toku, propadlina, zatopená 

umělá prohlubeň terénu, zbytková jáma po těžbě nerostů; za uzavřenou vodu se nepovažuje 

vodní útvar nebo jeho část, ve kterém je prováděna hornická činnost nebo činnost prováděná 

hornickým způsobem,4)  

h) vodním organizmem vodní živočich nebo vodní rostlina, která je zdrojem potravy ryb 

nebo je přirozenou součástí vodního prostředí,  

i) pobřežním pozemkem pozemek tvořící břeh koryta vodního toku nebo pozemek 

sousedící s tímto korytem nebo břehem, jakož i pozemek tvořící břeh uzavřené vody nebo 

pozemek s ním sousedící,  

j) lovem činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo 

ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva za 

podmínek stanovených tímto zákonem,  

k) chráněnou rybí oblastí vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského 

práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb 

nebo pěstování a reprodukci vodních organizmů,  

l) rybářským lístkem doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb 

a vodních organizmů v rybářských revírech,  

m) povolenkou k lovu doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních 

organizmů v příslušném rybářském revíru,  

n) malou vodní nádrží vodní nádrž se sypanou hrází, jejíž objem po hladinu 

ovladatelného prostoru není větší než 2 000 000 m3 a jejíž největší hloubka nepřesahuje 

9 m,  

o) rybí obsádkou společenstvo ryb a vodních organizmů tvořené souborem jedinců nebo 

populací, obývajících v daném čase stejné vodní prostředí,  

p) vodním prostředím soubor místních živých a neživých činitelů, které spoluvytvářejí 

místní životní prostředí ryb a vodních organizmů a splňují předpoklady a nároky 

charakteristické pro výskyt a život ryb a vodních organizmů ve vymezeném prostoru,  

q) hromadně účinnou metodou lovu způsob lovu ryb a vodních organizmů v rybníkářství 

pomocí všech druhů sítí, vrší, lov prováděný prostřednictvím manipulace s vodou, lov 

pomocí různě konstruovaného technického zařízení nebo lov do stálého lovícího zařízení,  

r) vybraným druhem ryb bolen dravý, candát obecný, hlavatka obecná, jelec jesen, jelec 

tloušť, jeseter malý, kapr obecný, lín obecný, lipan podhorní, losos obecný, ostroretka 

stěhovavá, parma obecná, podoustev nosák, pstruh duhový, pstruh obecný, siven americký, 

                                                           
4) § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů.  

§ 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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sumec velký, štika obecná, úhoř říční, mník jednovousý a všechny druhy síhů,  

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,  

t s) hydrologickým pořadím řazení toků postupně od pramene po proudu, od toku nižšího 

řádu k vyššímu,  

u t) ochranou mořských rybolovných zdrojů pravidla dovozu mořských ryb a mořských 

živočichů do České republiky, jakož i výkon státního dozoru nad dodržováním těchto 

pravidel.  

HLAVA II 

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÝ REVÍR, CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON 

RYBÁŘSKÉHO PRÁVA 

* * * * * 

Řízení o povolení výkonu rybářského práva  

§ 8  

(1) Žádost o povolení výkonu rybářského práva (dále jen "žádost") musí 

obsahovat tyto náležitosti  

a) označení a číslo rybářského revíru,  

b) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou 

osobu,  

c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, 

jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,  

d) návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho 

zástupce,  

e) návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,  

f) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského 

hospodáře a jeho zástupce,  

g) prokázání bezúhonnosti,  

h) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením 

v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,  

i) návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru,  

j) datum podání žádosti.  

(2) Příslušný rybářský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu rybářského 

práva, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g) vyžádá podle zvláštního 
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právního předpisu8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence 

Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České 

republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti povinna předložit doklad odpovídající výpisu 

z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem, jakož 

i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3 měsíce v posledních 

3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3 měsíce. Je-li žadatelem právnická osoba, 

prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat 

za tuto osobu.  

(3) Právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její registraci 

příslušným orgánem.  

 (4) Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky 

rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, na kterém byl vyhlášen 

rybářský revír, přiloží k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva též dohodu 

všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele, jako 

osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.  

 (5) Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází 

uzavřená voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k uvedené nemovitosti 

za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi 

spoluvlastníky.  

(6) Pokud se rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vztahuje také 

na vysazování nepůvodních druhů, vyžádá si příslušný rybářský orgán k žádosti 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

(6 7) Příslušný rybářský orgán povolí výkon rybářského práva žadateli, který  

a) dosáhl věku 18 let,  

b) je plně způsobilý k právním úkonům,  

c) prokázal svoji bezúhonnost (odstavec 2),  

d) navrhl osoby způsobilé na funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,  

e) je způsobilý zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír,  

f) se zaváže zpřístupnit příslušný rybářský revír dalším držitelům povolenek k lovu,  

g) předložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením 

v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,  

h) předložil návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,  

i) se zaváže vypořádat se s původním uživatelem rybářského revíru.  

(7 8) Ten, jemuž byl povolen výkon rybářského práva, je povinen vypořádat se 

s předcházejícím uživatelem rybářského revíru v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. 

                                                           
8a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 9 

(1) V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru vyhlášeném podle 

§ 4 odst. 3 písm. a) nebo b) požádá osoba uvedená v § 6 odst. 3 písm. a), povolí výkon 

rybářského práva svým rozhodnutím příslušný rybářský orgán této osobě.  

 (2) V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru vyhlášeném podle 

§ 4 odst. 3 písm. c) požádá žadatel nebo více žadatelů včetně spoluvlastníků nemovitostí 

uvedených v § 4 odst. 3 písm. b), kteří se nedohodli na pověření určité osoby k podání 

žádosti o povolení výkonu rybářského práva (§ 6 odst. 4), povolí příslušný rybářský orgán 

výkon rybářského práva na základě výběrového řízení tomu žadateli, který nejlépe splňuje 

podmínky pro povolení výkonu rybářského práva a na území národních parků nejlépe 

splňuje podmínky odpovídající jejich poslání. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.  

 (3) Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva vypisuje příslušný 

rybářský orgán nejpozději 30 dnů přede dnem jeho konání. Příslušný rybářský orgán zajistí 

vypsání výběrového řízení s uvedením podmínek pro povolení výkonu rybářského práva na 

úřední desce krajského úřadu a na internetových stránkách kraje, v jehož obvodu působnosti 

se rybářský revír nachází.  

 (4) Účastníky výběrového řízení podle odstavce 2 jsou osoby, které podaly 

přihlášku do výběrového řízení o povolení výkonu rybářského práva a správce vodního 

toku.6) Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat náležitosti žádosti o povolení výkonu 

rybářského práva uvedené v § 8 odst. 1.  

 (5) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva kraj, 

zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise 

jmenované hejtmanem kraje.  

 (6) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva 

ministerstvo, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné 

komise jmenované ministrem zemědělství.  

 (7) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva 

Ministerstvo životního prostředí, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko 

nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem životního prostředí.  

 (8) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva 

Ministerstvo obrany, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně 

tříčlenné komise jmenované ministrem obrany.  

 (9) Není-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského 

práva ve výběrovém řízení Ministerstvo životního prostředí, podmínky v oznámení 

o povolení výkonu rybářského práva týkající se vysazování nepůvodních druhů 

stanoví příslušný rybářský orgán po dohodě s orgánem ochrany přírody. 

 (9 10) Výsledek výběrového řízení podle odstavce 2 písemně oznámí příslušný 

rybářský orgán do 15 dnů ode dne ukončení výběrového řízení všem účastníkům 

výběrového řízení.  

 (10 11) Námitky k výsledku výběrového řízení podle odstavce 2 může účastník 

                                                           
6) § 43 zákona č. 254/2001 Sb. 
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výběrového řízení uplatnit písemně do 15 dnů od doručení oznámení podle odstavce 9 10.  

 (11 12) Příslušný rybářský orgán uvědomí o podaných námitkách účastníka 

výběrového řízení, kterému byl výkon rybářského práva povolen.  

 (12 13) Je-li příslušným rybářským orgánem ve výběrovém řízení kraj, rozhoduje 

o těchto námitkách příslušný hejtman kraje. Je-li příslušným rybářským orgánem ve 

výběrovém řízení ministerstvo, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo obrany, 

rozhoduje o námitkách příslušný ministr. O námitkách se rozhodne do 60 dnů od jejich 

doručení orgánu, který výkon rybářského práva povolil. Na řízení o námitkách proti výsledku 

výběrového řízení se nevztahuje správní řád.  

 (13 14) Pokud se námitce nevyhoví, potvrdí orgán oprávněný rozhodovat o námitkách 

podle odstavce 12 13 výsledek výběrového řízení. Pokud se námitce vyhoví, zruší tento 

orgán výsledek výběrového řízení a vypíše nové výběrové řízení.  

 (14 15) Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o povolení výkonu 

rybářského práva vydané podle odstavce 1, změní-li se podmínky uvedené v rozhodnutí 

o povolení výkonu rybářského práva.  

 (15 16) Stejnopis rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle 

odstavce 1 nebo stejnopis rozhodnutí o změně rozhodnutí o povolení výkonu rybářského 

práva vydaného podle odstavce 14 15 anebo stejnopis rozhodnutí o odnětí výkonu 

rybářského práva vydaného podle § 10 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu do 

15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci; stejnopis oznámení o povolení výkonu rybářského 

práva vydaného podle odstavce 2 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu po uplynutí 

35 dnů ode dne ukončení výběrového řízení. 

* * * * * 

§ 11 

Hospodaření v rybářském revíru 

(1) Příslušný rybářský orgán stanoví v rozhodnutí nebo v oznámení o povolení 

výkonu rybářského práva pro každý rybářský revír  

a) rybářského hospodáře a jeho zástupce,  

b) způsob hospodaření, přičemž dbá o zachování a rozvoj původní rybí obsádky,  

c) postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb,  

d) maximální počty vydávaných povolenek k lovu.  

 (2) Příslušný rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě zjištění 

přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb, z důvodu provádění opatření 

k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence druhů nebo opatření k odstranění, izolaci 

nebo regulaci invazního nepůvodního druhu s významným dopadem na Evropskou 

unii, který byl zařazen na unijní seznam36) (dále jen „invazní nepůvodní druh na 

                                                           
36) § 5 odst. 6, § 13g odst. 2 a § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
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unijním seznamu“), povolit výjimku z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy 

ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.  

(3) Uživatel rybářského revíru odpovídá za to, že chov a lov ryb, popřípadě 

pěstování a lov vodních organizmů v rybářském revíru je prováděn v souladu s tímto 

zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.  

 (4) Uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit způsobem stanoveným 

příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami a hospodářskými ukazateli, za 

kterých mu byl výkon rybářského práva povolen.  

 (5) Uživatel rybářského revíru pověří neprodleně rybářského hospodáře vedením 

evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku a evidence o vydání 

povolenek k lovu v rybářském revíru.  

 (6) Rybářský hospodář je povinen vést evidenci o hospodaření podle odstavce 5 

a předkládat ji na požádání ke kontrole příslušnému rybářskému orgánu.  

 (7) Evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském 

výsledku za uplynulý kalendářní rok je uživatel rybářského revíru povinen předložit 

příslušnému rybářskému orgánu do 30. dubna následujícího kalendářního roku.  

 (8) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel 

povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní 

pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni 

nahradit škodu, kterou při tom způsobí.  

 (9) Vlastník nebo uživatel pobřežního pozemku je povinen strpět označení 

rybářského revíru, popřípadě chráněné rybí oblasti.  

 (10) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti  

a) pro posuzování předpokladů pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho 

zástupce,  

b) pro určování rybářských organizací a škol, na nichž je rybářství povinným 

vyučovacím předmětem a které mohou být pověřeny organizací zkoušek na rybářské 

hospodáře a jejich zástupce,  

c) pro stanovování způsobu hospodaření s ohledem na zachování a rozvoj původní rybí 

obsádky, postupu zarybňování, pro stanovování maximálních počtů vydávaných povolenek 

k lovu, jakož i pro stanovování důvodných výjimek z obecně stanovených lovných měr pro 

jednotlivé druhy ryb a z obecně stanovených dob jejich hájení (odstavce 1 a 2),  

d) o způsobu vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku 

v rybářském revíru,  

e) o způsobu vyznačení hranic rybářského revíru, popřípadě hranic chráněné rybí 

oblasti.  

§ 12 

Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva 

(1) Rybníkářství a výkon rybářského práva nesmí být v rozporu se zvláštními 
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právními předpisy.1)  

 (2) Povinnosti vlastníka rybníka a jiného vodního díla v oblasti péče o vodní dílo, 

památkové péče a ochrany přírody stanovené zvláštními právními předpisy9) nejsou tímto 

zákonem dotčeny.  

(3) Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě nákladů na opatření ve 

veřejném zájmu, zejména pro podporu  

a) mimoprodukčních funkcí rybníků a malých vodních nádrží,  

b) obnovy a udržování původních druhů ryb zajišťujících přírodní rozmanitost,  

c) výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných zařízení,  

d) výstavby rybích přechodů.  

(4) Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát 

rybníkářům, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl nebo uživatelům rybářských 

revírů; na finanční prostředky není právní nárok.  

 (5) Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků a způsobu kontroly jejich 

využití stanoví vláda nařízením.  

(6) Povolení k vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních organizmů se řídí 

zvláštním právním předpisem.10) 

(6) Vláda nařízením stanoví vybrané nepůvodní druhy ryb, k jejichž 

vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření 

nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny10). Vysazování 

vybraných nepůvodních druhů ryb musí být v souladu s platným rozhodnutím nebo 

oznámením o povolení výkonu rybářského práva. V případě zařazení některého 

z vybraných nepůvodních druhů ryb mezi invazní nepůvodní druhy na unijním 

seznamu se postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 (7) Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nedošlo 

ke zhoršení jakosti vod11) a aby neporušoval právem chráněné zájmy jiných osob.  

  (8) Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nebyla 

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

vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., 

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 

(plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb. 
9) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
10) § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
11) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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ohrožena rybí obsádka, zarybnění navazujícího rybářského revíru a rybníkářství přímo 

navazující na rybářský revír.  

(9) Osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna nenarušovat ochranu ryb 

a vodních organizmů, popřípadě zdrojů jejich potravy. Každý si musí počínat tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému ohrožování, zraňování nebo rušení ryb a vodních organizmů 

a poškozování jejich životních podmínek.  

 (10) Je zakázáno poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich části, nebo 

zařízení určená k jejich ochraně, označení nebo vybavení.  

 (11) Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru nebo na rybníku 

nebo ve zvláštních rybochovných zařízeních odpovídá osoba, která ji způsobila. K vymáhání 

škody je oprávněn uživatel rybářského revíru nebo rybníkář.  

 (12) Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni není oprávněn 

na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do 

rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody 

opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda 

zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat. Uživatel rybářského revíru je povinen uhynulé ryby 

ze zaplaveného pozemku neprodleně odstranit.  

HLAVA III 

LOV 

§ 13 

(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybníkářství pouze 

způsobem uvedeným v § 3 odst. 2 a v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným 

způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá 

oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.  

 (2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje  

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,  

b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, 

jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,  

c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem., 

d) vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu, 

e) za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh na unijním seznamu. 

 (3) V rybářských revírech se zakazuje lov  

a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,  

b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto 

druhů ryb,  

c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,  

d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe 
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vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,  

e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení 

využívaných k přepravě materiálu,  

f) v plavebních komorách,  

g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,  

h) ze silničních a železničních mostů,  

i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při 

škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí 

plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich 

přenesení do jiných vod,  

j) ryb do slupů, vrší,  

k) v rybím přechozdu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.  

 (4) V rybářských revírech se osobám provádějícím lov zakazuje přisvojit si 

v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více ryb, než stanoví denní limit 

počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb. Tento zákaz se nevztahuje na lov hromadně 

účinnou metodou lovu, který je prováděn na základě výjimky povolené příslušným 

orgánem státní správy rybářství podle odstavce 6 nebo § 11 odst. 2. Prováděcí právní 

předpis stanoví denní limity počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb. 

(4 5) Ministerstvo je oprávněno na základě žádosti uživatele rybářského revíru 

nebo rybníkáře povolovat výjimku z odstavce 2 písm. a), neexistuje-li žádné jiné uspokojivé 

řešení pro odstranění negativního vlivu vodního prostředí nebo je-li stanoveno opatření 

k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo může na základě žádosti 

uživatele rybářského revíru povolit, v nezbytném rozsahu a nelze-li požadovaného 

účelu dosáhnout jinak, také výjimku ze zákazu podle odstavce 3 písm. c). 

 (5 6) Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky z odstavce 2 písm. b) 

a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, 

k vědeckým účelům, v nezbytném rozsahu a nelze-li požadovaného účelu dosáhnout 

jiným způsobem, z odstavce 1 a ze zákazů podle odstavce 2 písm. b) a c), odstavce 3 

písm. a), b), d), f), g), i) až k) a odstavce 4 z důvodu chovu ryb nebo jiných vodních 

organismů, jejich záchrany při mimořádných situacích, údržby a stavebních úprav 

plavebních komor, přehrad nebo rybích přechodů, k vědeckým účelům, pro účely 

provádění monitoringu, včetně sledování účinnosti rybích přechodů, k zajištění 

provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci zjištěného invazního 

nepůvodního druhu na unijním seznamu nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných 

případech. Zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 (6 7) Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze při splnění 

bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení 

k takovémuto lovu a doklady opravňující použití elektrického zařízení, stanovené zvláštním 
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právním předpisem.12)  

 (7 8) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe 

rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad 

o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 5 nebo 6 a na požádání je předložit rybářské 

stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným 

rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.  

 (8 9) Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce 

s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý 

pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského 

lístku podléhá správnímu poplatku.7) 

 (9 10) Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských 

revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybářského revíru označí držitele 

rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba 

provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh 

a hmotnost ulovených ryb, hmotnost ulovených ryb a údaje o úlovku invazního 

nepůvodního druhu na unijním seznamu uloveného v rámci provádění opatření k jeho 

odstranění, izolaci nebo regulaci stanovených podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny.  

 (10 11) Ministerstvo může ve výjimečných případech vydat na žádost zvláštní 

povolenku k lovu, která opravňuje k lovu ryb v rybářských revírech vyhlášených příslušným 

rybářským orgánem. Povolenka nahrazuje i rybářský lístek a je vydávána za úplatu. Na 

vydání této povolenky k lovu se nevztahuje správní řád.  

 (11 12) Prováděcí právní předpis stanoví  

a) kvalifikační předpoklady pro vydání rybářského lístku, vzor formuláře a dobu platnosti 

rybářského lístku,  

b) důvody odepření vydání rybářského lístku a jeho odebrání,  

c) způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb,  

d) denní doby lovu ryb v kalendářním roce,  

e) povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití,  

f) vzor formuláře povolenky k lovu,  

g) doby hájení ryb.  

* * * * * 

HLAVA V 

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ 

* * * * * 

                                                           
12) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky 

č. 89/1982 Sb. 
7) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 21 

Kraj v přenesené působnosti 

 (1) Krajský úřad vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází 

v obvodu jeho působnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybářského revíru vyhlašovaného 

podle § 22 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24 odst. 2.  

 (2) Krajský úřad v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na rybníku 

v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti,  

a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),  

b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),  

c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku 

v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených hospodářských 

výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,  

d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření 

v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 odst. 6 za 

podmínek v těchto ustanoveních stanovených,  

e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře 

a jeho zástupce,  

f) vykonává 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) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu., 

h) je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým 

účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení 

povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny38). 

(3) Krajský úřad vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení rybářského 

revíru [§ 4 odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru 

nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti.  

(4) Krajský úřad je v obvodu své působnosti dotčeným orgánem podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny 

a) v řízení o vydání povolení k rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence 

druhů rostlin nebo živočichů do krajiny39), 

b) při stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence druhů 

                                                           
37) Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se 

nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění. 
38) § 13c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
39) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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rostlin nebo živočichů40),  

c) v řízení o vydání povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním 

seznamu41) a  

d) při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci 

značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu42). 

(4 5) Na území hlavního města Prahy projednávají přestupky podle tohoto zákona 

(§ 30 a § 31) městské části hlavního města Prahy.  

§ 22 

Ministerstvo 

 (1) Ústředním orgánem státní správy rybářství, s výjimkou území národních 

parků21) a vojenských újezdů,22) je ministerstvo.  

(2) Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě, že se rybářský 

revír nachází na území více krajů, na území, v nichž se nacházejí hraniční vody,8) a to i na 

území národních parků a vojenských újezdů a pro potřeby státních podniků na jimi 

spravovaném území. Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského 

revíru.  

 (3) Ministerstvo v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybníku 

v rybníkářství, který se nachází na území více krajů nebo na území, jímž probíhají hraniční 

vody, nebo na území objektů důležitých pro obranu státu  

a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),  

b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),  

c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku 

v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,  

d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření 

v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 odst. 6 za 

podmínek v těchto ustanoveních stanovených,  

e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře 

a jeho zástupce,  

                                                           
40) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
41) § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
42) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
21) § 15 zákona č. 114/1992 Sb.  
22) § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb. 
8) § 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské 

republiky o spolupráci na hraničních vodách.  

Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.  

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě 

vodohospodářských otázek na hraničních vodách, vyhlášená pod č. 57/1970 Sb. 
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f) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu,  

g) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a § 31 odst. 4 na úseku ochrany 

mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce 

a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31)., 

h) je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým 

účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení 

povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny38).  

 (4) Ministerstvo v rybářských revírech na území republiky  

a) vykonává 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,  

b) uděluje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délky, denní doby lovu 

a rybolovných metod na revírech, kde je prvoinstančním orgánem, a též v případě, že žádost 

bude vztažena na revíry na území více správních celků.  

b) povoluje výjimky podle § 13 odst. 5.  

 (5) Ministerstvo vede centrální evidenci hlášení o dosažených hospodářských 

výsledcích v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech v České 

republice.  

 (6) Ministerstvo předává Agentuře ochrany přírody a krajiny České 

republiky údaje z evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku 

v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech v České republice 

týkající se invazních nepůvodních druhů na seznamu. 

 (6 7) Ministerstvo vede evidenci všech  

a) rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 1),  

b) rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 6),  

c) rozhodnutí o zrušení rybářských revírů (§ 4 odst. 7),  

d) rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva (§ 9 odst. 1),  

e) oznámení o povolení výkonu rybářského práva na základě výběrového řízení (§ 9 

odst. 2).  

 (8) Ministerstvo vede evidenci rybářských revírů a rybníkářství. Prováděcí 

právní předpis stanoví rozsah a způsob vedení evidence rybářských revírů 

a rybníkářství. 

 (9) Ministerstvo může vedením evidence podle odstavce 8 pověřit 

organizační složku státu, která 

                                                           
31) Kapitola IX nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro 

předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)

aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%252330'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%252331'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/2004%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'


118 

 

a) má k vedení evidence podle odstavce 8 odbornou a technickou způsobilost a 

b) podléhá dohledu a kontrole ministerstva. 

 (10) Za účelem vedení evidence podle odstavce 8 ministerstvo využívá nebo 

poskytuje pověřené osobě podle odstavce 9 nezbytné údaje z evidence podle 

odstavce 7 a údaje o invazních nepůvodních druzích z evidence podle odstavce 5. 

 (7 8 11) Ministerstvo rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydanému krajským 

úřadem.  

(8 9 12) Ministerstvo ve spolupráci s celními úřady, Ministerstvem životního 

prostředí a Českou inspekcí životního prostředí vykonává dozor nad dovozem mořských ryb 

a mořských živočichů do České republiky a nad jejich tranzitem přes Českou republiku.  

 (9 10 13) Ministerstvo může pověřit právnické osoby se sídlem na území České 

republiky výkonem některých činností na úseku rybářství v oblasti výchovy a výuky, pokud se 

prokáže, že tyto osoby splňují podmínky a odborné předpoklady k řádnému výkonu 

takovýchto činností stanovené prováděcím právním předpisem.  

 (10 11 14) Ministerstvo je oprávněno vykonávat dozor, jak jsou plněny úkoly 

pověřenými právnickými osobami na úseku rybářství.  

§ 23 

Ministerstvo životního prostředí 

(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území národních parků21) je 

Ministerstvo životního prostředí, které  

a) vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7),  

b) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),  

c) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),  

d) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku 

v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském 

výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,  

e) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření 

v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 odst. 6 za 

podmínek v těchto ustanoveních stanovených,  

f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře 

a jeho zástupce,  

g) vykonává 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 správou národního parku a v souladu 

s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,  

h) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu., 

                                                           
21) § 15 zákona č. 114/1992 Sb. 
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i) je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým 

účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení 

povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny38). 

(2) Správa národního parku na území národního parku  

a) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž 

a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1),  

b) projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31).  

 (3) Ministerstvo životního prostředí vykonává dozor nad dovozem živých ryb 

a jiných vodních organizmů chráněných ve smyslu mezinárodních dohod (CITES) do České 

republiky a nad jejich tranzitem přes Českou republiku. 

§ 24 

Ministerstvo obrany 

 (1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území vojenských újezdů22) je 

Ministerstvo obrany.  

(2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry na území 

vojenských újezdů (§ 4 odst. 1, 6 a 7).  

(3) Ministerstvo obrany v rybářských revírech vyhlášených podle odstavce 2 a na 

rybníku v rybníkářství, který se nachází na území vojenských újezdů,  

a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),  

b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),  

c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku 

v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském 

výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,  

d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření 

v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 odst. 6 za 

podmínek v těchto ustanoveních stanovených,  

e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře 

a jeho zástupce,  

f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž 

a vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu své působnosti (§ 14 odst. 1),  

g) vykonává 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,  

                                                           
22) § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb. 
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h) projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31),  

i) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu., 

j) je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým 

účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení 

povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny38). 

* * * * * 

HLAVA VII  

PŘESTUPKY 

§ 30  

Přestupky fyzických osob  

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),  

b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou 

(§ 3 odst. 2),  

c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu 

jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11 12] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb 

stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 

písm. c)],  

d) uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry 

stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 

písm. b) a § 13 odst. 11 12],  

e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,  

f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými 

v povolence k lovu (§ 13 odst. 9 10),  

g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6 7,  

h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7 8,  

i) neoprávněně chytá ryby.  

 (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou 

z povinností podle § 3.  

  (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru  

a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení 

výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),  

b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,  
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c) nevyznačí hranice rybářského revíru,  

d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,  

e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),  

f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.  

 (4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář nevede 

evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.  

 (5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb 

nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti 

ochrany mořských rybolovných zdrojů32),  

b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů 

podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,  

c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,  

d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým 

se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu33).  

 (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 4 lze 

uložit pokutu do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 

5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutu do 1 500 Kč. Za 

přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do 8 000 Kč; za tento přestupek lze 

uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) až c) lze 

uložit pokutu do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) lze uložit pokutu 

ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém 

Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného 

a neregulovaného rybolovu34).  

 (7) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků vedené 

Rejstříkem trestů.  

 (8) Přestupek, který se podle odstavce 7 zapisuje do evidence přestupků a který 

byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e), do evidence přestupků zapíše rybářský 

orgán, který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí rybářskému orgánu údaje pro 

                                                           
32) Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, 

potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.  

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování 

pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) 

č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) 

č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení 

nařízení (EHS) č. 2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006.  

Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty 

rybolovu. 
33) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 
34) Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 
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provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty.  

§ 31 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),  

b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),  

c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,  

d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6 7.  

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 

rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.  

 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 

uživatel rybářského revíru  

a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení 

výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),  

b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,  

c) nevyznačí hranice rybářského revíru,  

d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,  

e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),  

f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.  

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb 

nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti 

ochrany mořských rybolovných zdrojů32),  

b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů 

podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,  

c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,  

d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým 

se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu33).  

 (5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč; za 

přestupek podle odstavce 4 písm. a) až c) až do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle 

odstavce 4 písm. d) lze uložit pokutu ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu 

Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění 

nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).  

 (6) Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil.  
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 (7) Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží jsou příjmem příslušné obce 

s rozšířenou působností.  

HLAVA VIII 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 32 

Zmocňovací ustanovení 

 Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5, § 4 odst. 11, § 5 odst. 3, § 8 

odst. 6 § 8 odst. 8, § 11 odst. 10, § 13 odst. 5 a 11 § 13 odst. 4, 6 a 12, § 14 odst. 9, § 22 

odst. 9 § 22 odst. 8 a 13 a § 25.  

* * * * * 
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ČÁST SEDMÁ  

ZÁKON 

č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 

ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona 

č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona 

č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 

zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 193/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.  

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

ČÁST PRVNÍ 

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 

* * * * * 

HLAVA III 

OPATŘENÍ PROTI ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 

* * * * * 

§ 10 

Monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů 

 (1) Ústav provádí monitoring a na území České republiky provádí rovněž 

průzkum výskytu  

a) škodlivých organismů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a),  

b) škodlivých organismů, které na území České republiky nebyly dosud zjištěny, 

a invazních škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem, pokud 

představují pro rostliny nebo rostlinné produkty na tomto území pěstované, vyráběné nebo 

skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko podle odstavce 2.  

Invazním škodlivým organismem se rozumí škodlivý organismus v určitém území nepůvodní, 

který je po zavlečení a usídlení schopen v tomto území nepříznivě ovlivňovat rostliny nebo 

životní prostředí včetně jeho biologické různorodosti.  

 (2) Ústav vyhodnocuje míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů 

uvedených v odstavci 1 na území České republiky a jejich možného vlivu na zdravotní stav 

rostlin a rostlinných produktů, které se pěstují nebo skladují na území České republiky, 

popřípadě na životní prostředí; při zjištění výskytu takového škodlivého organismu 

vyhodnocuje toto riziko neprodleně.  

(3) Vyhodnocení míry rizika podle odstavce 2 se provádí v souladu s předpisem 
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Evropské unie9), a to na základě  

a) soustavného hodnocení rozsahu, skladby a původu dovážených a provážených 

zásilek s ohledem na možnost zavlečení škodlivých organismů,  

b) soustavného hodnocení rozsahu a výsledků monitoringu a průzkumu výskytu 

škodlivých organismů prováděných podle odstavce 1,  

c) dostupných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména 

o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,  

d) zhodnocení potenciálního hospodářského významu příslušných škodlivých 

organismů pro Českou republiku s ohledem na skladbu a rozsah pěstovaných rostlin,  

e) zhodnocení dostupných způsobů ochrany proti šíření příslušných škodlivých 

organismů.  

 (4) Ústav eviduje výskyt nebo nepřítomnost škodlivých organismů uvedených 

v odstavci 1 na území České republiky na základě výsledků monitoringu a průzkumu podle 

odstavce 1 nebo na základě jiných Ústavem ověřených informací. Rozsah a způsob vedení 

evidence stanoví prováděcí právní předpis.  

 (5) Ústav neprodleně písemně oznámí Komisi a ostatním členským státům 

Evropské unie  

a) výskyt škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem na území 

České republiky,  

b) výskyt škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem na té části 

území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl znám,  

c) výskyt nebo podezření z výskytu škodlivých organismů, neuvedených v písmenech a) 

a b), jejichž výskyt na území České republiky nebyl dosud znám, a  

d) opatření, která Ústav v této souvislosti stanovil nebo hodlá stanovit podle § 11 

k zabránění šíření těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské 

unie.  

 (6) Zaměstnanci Ústavu jsou při provádění průzkumu výskytu škodlivých 

organismů podle odstavce 1 a monitoringu škodlivých organismů podle § 5 odst. 1 oprávněni  

a) pořizovat v souvislosti s průzkumem fotodokumentaci,  

b) vstupovat a vjíždět dopravními prostředky do objektů, na pozemky a do provozních 

a skladovacích prostor a zařízení, na kterých nebo ve kterých se pěstují, skladují nebo 

zpracovávají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a v nezbytném rozsahu odebírat 

jejich vzorky, přípravky nebo jiné výrobky. Při odběru vzorků se postupuje obdobně jako při 

odběru vzorků při kontrole.  

* * * * * 

                                                           
9) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení 

Evropských společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin revidované a schválené rezolucí 

12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) 

v listopadu 1997. 
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HLAVA IV 

PŘÍPRAVKY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY 

* * * * * 

Další prostředky 

* * * * * 

§ 54a 

 (1) Žádost o povolení nebo změnu povolení podává Ústavu osoba, která hodlá 

pomocný prostředek uvést na trh. Žádost musí kromě obecných náležitostí žádosti podle 

správního řádu obsahovat údaje a dokumenty, které prokazují splnění požadavků uvedených 

v odstavci 3, jejichž rozsah stanoví prováděcí právní předpis. Ústav rozhodne o povolení 

pomocného prostředku ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení žádosti. Rozhodnutí o povolení 

pomocného prostředku se vydává na dobu 10 let.  

 (2) Žadatel může některé písemnosti a informace označit za skutečnosti, které 

jsou předmětem obchodního tajemství. Tyto skutečnosti tvoří část spisu, která je vyloučena 

z nahlížení; má-li být touto částí spisu prováděn důkaz, může do ní nahlížet účastník řízení 

nebo jeho zástupce. Ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije.  

 (3) Pomocný prostředek splňuje požadavky pro povolení, jestliže  

a) jsou identifikovány všechny složky, které jej tvoří,  

b) jsou vymezeny jeho vlastnosti, jakož i hodnoty, které dokazují jeho opakovatelnou 

výrobu,  

c) je označen v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí97),  

d) neobsahuje látky, jejichž výroba, dovoz a uvádění na trh v Evropské unii jsou podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek98) zakázány,  

e) neobsahuje karcinogeny, mutageny v zárodečných buňkách a látky toxické pro 

reprodukci v kategorii 1 včetně podkategorií 1A nebo 1B,  

f) není klasifikován jako senzibilující při vdechování se standardní větou 

o nebezpečnosti H334 a  

g) obsahuje makroorganismy, které jsou původní pro zoogeografickou oblast, do níž 

náleží území České republiky; jestliže tato podmínka není splněna, musí žadatel předložit 

                                                           
97) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 
98) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 

Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBKZDDAFO)

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='326/2004%20Sb.%252354a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252338'&ucin-k-dni='30.12.9999'


127 

 

vyjádření Ministerstva životního prostředí Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky vydané formou závazného stanoviska41).  

(4) Jde-li o pomocný prostředek obsahující geneticky modifikované organismy, lze jej 

povolit při splnění požadavků stanovených tímto zákonem a zákonem upravujícím geneticky 

modifikované organismy32).  

 (5) Žadatel je povinen na vyžádání Ústavu dodat na vlastní náklady vzorky 

pomocného prostředku.  

 (6) Je-li to nutné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí 

nebo se zřetelem k použití pomocného prostředku nebo s ohledem na zajištění souladu 

s právními předpisy České republiky anebo Evropské unie nebo s ohledem na soudobé 

vědecké a technické znalosti, Ústav může rozhodnutím  

a) omezit platnost povolení,  

b) omezit rozsah oblasti použití pomocného prostředku,  

c) stanovit zvláštní podmínky používání pomocného prostředku, nebo  

d) stanovit údaje, jimiž musí být pomocný prostředek označen.  

(7) Na žádost podanou alespoň 2 měsíce před zánikem platnosti rozhodnutí 

o povolení Ústav rozhodne o prodloužení platnosti povolení. Současně s žádostí předloží 

žadatel podklady, kterými potvrdí, že jsou nadále plněny požadavky uvedené v odstavci 3.  

* * * * * 

HLAVA VI 

STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE 

Díl 1 

Orgány rostlinolékařské péče 

§ 70 

Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče 

(1) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou ministerstvo, Ústav 

a orgány Celní správy České republiky.  

 (2) Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní 

správu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.48)  

§ 71 

Ministerstvo 

                                                           
41) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
32) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 

produkty. 
48) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností. 
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(1) Ministerstvo  

a) rozhoduje na základě žádosti o pověření vzdělávacích zařízení,  

b) stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu se zaměřením na 

výzkum metod integrované ochrany rostlin, zejména nechemických metod ochrany rostlin 

a metod ochrany rostlin využívajících přípravky s nízkým rizikem,  

c) jmenuje Rostlinolékařskou radu ministerstva jako odborný poradní orgán pro oblast 

ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví, jehož úkolem je předkládat doporučení týkající se 

zejména ochrany státu před zavlékáním a šířením určitých škodlivých organismů a jejich 

potlačování, minimalizace rizik spojených s opatřeními na ochranu rostlin, priorit ve výzkumu, 

poradenství, rozvoje mezinárodních vztahů a koordinace aktivit na úseku rostlinolékařské 

péče,  

d) zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného sledování reziduí 

přípravků a nežádoucích produktů škodlivých organismů v rostlinných produktech 

a surovinách pro výrobu potravin a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy za 

Českou republiku,  

e) zajišťuje s Ministerstvem životního prostředí koordinaci monitoringu a ochrany proti 

šíření invazních škodlivých organismů a invazních nepůvodních druhů a soustavného 

sledování nežádoucích vedlejších účinků povolených přípravků, metod a systémů ochrany 

rostlin a geneticky modifikovaných organismů uvedených na trh podle zvláštního právního 

předpisu32) na vybrané složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a půdu, 

soustřeďuje o nich informace a zajišťuje vypracování souhrnné hodnotící zprávy za Českou 

republiku,  

f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství 

České republiky v mezinárodních organizacích, zejména z členství v Mezinárodní úmluvě 

o ochraně rostlin a v Evropské unii, zpracovává národní strategie rostlinolékařské péče 

a zajišťuje její koordinaci na národní a mezinárodní úrovni,  

g) odpovídá za zajištění ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých 

organismů v souladu se zvláštními právními předpisy Evropské unie49) včetně vydání 

příslušných právních předpisů,  

h) žádá Komisi o udělení grantů k úhradě nákladů na mimořádná opatření k eradikaci 

nebo zamezení rozšiřování škodlivých organismů nebo dodatečná ochranná opatření přijatá 

proti rozšiřování škodlivého organismu,  

i) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přípravků pro menšinová 

použití.  

                                                           
49) Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru.  

Směrnice Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému.  

Směrnice Rady 69/466/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti štítence zhoubné.  

Směrnice Rady 74/647/EHS ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obalečům škodícím na 

hvozdících.  

Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1985 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru.  

Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al. 
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 (2) Ministerstvo může udělit za podmínek stanovených v odstavci 3 výjimku z  

a) ustanovení § 7 odst. 5; tímto není dotčeno ustanovení § 8 odst. 1,  

b) ustanovení § 21 odst. 1 písm. c),  

c) ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), a to pouze pro dovoz zásilek dřeva, jsou-li 

povinnosti podle § 21 odst. 1 písm. d) zajištěny náhradními doklady nebo označením.  

 (3) Výjimku podle odstavce 2 lze udělit jen tehdy,  

a) je-li Česká republika k jejímu udělení oprávněna Komisí podle zvláštního předpisu 

Evropské unie1) a při splnění podmínek stanovených tímto oprávněním,  

b) je-li vyloučeno nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů s ohledem 

na původ rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na jejich vhodné ošetření přípravky 

nebo na omezení jejich použití.  

§ 72 

Ústav 

(1) Ústav vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona ve věcech  

a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6,  

b) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních 

škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30,  

c) přípravků a pomocných prostředků,  

d) mechanizačních prostředků,  

e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování 

mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut podle 

§ 74 až 77 a § 79a až 79i,  

f) odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu podle 

§ 79, § 81 až 83 a § 86.  

 (2) Ústav dále  

a) sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se 

pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,  

b) vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích přípravků a pomocných prostředků,  

c) rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo pomocný prostředek nebo jiný výrobek,  

d) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku,  

e) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním 

odborných rostlinolékařských činností stanovených v § 81 odst. 1,  

f) vyhlašuje opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů stanovených přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie,  

g) navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71 odst. 2,  
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h) vyhlašuje programy zkoušení přípravků a pomocných prostředků s cílem stanovit 

jejich optimální použití v souladu se zásadami integrované ochrany v podmínkách České 

republiky a porovnat účinnost povolených přípravků a toto zkoušení provádí.,  

i) vydává závazné stanovisko, v němž pro účely řízení podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny posuzuje splnění požadavků rostlinolékařské péče103). 

 (3) Ústav zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče 

vydaných orgány Evropské unie a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu 

škodlivých organismů, přehledy o vydaných povoleních přípravků a pomocných prostředků 

v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na 

ochranu rostlin na trh67) přehled základních látek povolených v souladu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie67), přehledy provozovatelů kontrolního testování profesionálních 

zařízení pro aplikaci přípravků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření 

proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů.  

 (4) Ústav v rozsahu své působnosti poskytuje informace a spolupracuje 

s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných celků a se zájmovými 

a profesními sdruženími. Ústav zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků 

na ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu středisku.  

 (5) Ústav sděluje Komisi  

a) identifikační údaje fyzických nebo právnických osob, které pověřil provedením 

některé odborné činnosti podle § 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30,  

b) aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly podle § 15 a 22,  

c) na její žádost podrobnosti o původu dodávky rostlin, rostlinných produktů a jiných 

předmětů, odeslané z území České republiky, která byla na území jiného členského státu 

Evropské unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona proti šíření 

škodlivých organismů, o veškerých úkonech rostlinolékařské péče včetně odborného šetření, 

kontroly a opatření, kterým byla tato dodávka na území České republiky podrobena, a místa 

určení případných dalších dodávek odeslaných ze stejného místa původu za určitou dobu,  

d) a ostatním členským státům Evropské unie do 1. září každého roku přehled dovozů 

a přemístění, povolených podle § 8 odst. 1, za období jednoho roku končící 30. červnem, 

a každý výskyt škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl v témže období potvrzen 

na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které bylo podle § 8 odst. 1 

povoleno dovézt nebo přemístit,  

e) a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 odst. 1, která stanoví 

pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž je požadováno uvolnění ze 

zvláštního režimu přechovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)]; to se nevztahuje na 

rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem,  

f) název úřadu vykonávajícího rostlinolékařskou péči na území České republiky.  

 (6) Ústav sděluje členským státům Evropské unie informace o mimořádných 

rostlinolékařských opatřeních uložených podle § 76 odst. 1 písm. f) a g), která mohou mít 

                                                           
103) § 13a odst. 2 písm. c), § 13a odst. 4, § 13b odst. 2 a § 13d odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
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souvislost s přípravky skladovanými nebo uváděnými na trh na jejich území, nebo 

přepravovanými přes jejich území.  

* * * * * 

Díl 2 

Opatření 

* * * * * 

§ 76 

Mimořádná rostlinolékařská opatření 

 (1) Mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními jsou  

a) zákaz, omezení nebo stanovení zvláštních podmínek po dobu stanovenou a v území 

vymezeném Ústavem pro  

1. dovoz, pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu, uvádění na trh, průmyslové 

zpracování a jiné použití rostlin a rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů,  

2. užívání pozemků, skladů, provozů nebo zařízení anebo přemísťování rostlin, 

rostlinných produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů, popřípadě jiných materiálů 

a předmětů, dopravních prostředků a živočichů, kteří mohou být nositeli škodlivých 

organismů,  

b) jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo 

podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými 

postupy a prostředky,  

c) jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních prostorů, 

strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů,  

d) jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných produktů, popřípadě jiných 

předmětů na napadení škodlivými organismy nebo na rezistenci proti nim,  

e) stanovení zvláštních podmínek k ochraně organismů, které nejsou škodlivými 

organismy podle tohoto zákona, před vedlejším škodlivým působením přípravků,  

f) omezení nebo pozastavení nebo zákaz výroby u výrobců v České republice, omezení 

nebo pozastavení nebo zákaz uvádění na trh a používání přípravku nebo pomocného 

prostředku nebo stanovení zvláštních podmínek pro výrobu, uvádění na trh nebo používání 

nebo přebalování,  

g) nařízení zničení nebo provedení zničení nebo zajištění přípravku nebo pomocného 

prostředku na náklady vlastníka v případě, že představuje nebezpečné účinky na zdraví lidí, 

zvířat nebo pro životní prostředí, a stanovení dalších povinností s tímto nařízením 

souvisejících, a předložit dokumenty potvrzující zničení přípravku nebo pomocného 

prostředku nebo o zničení obalů, v nichž byly obsaženy,  

h) zákaz používání profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků nebo zákaz 

provozování kontrolního testování a  

i) zákaz provozování technického zařízení k hubení škodlivých organismů nebo zákaz 
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označování dřevěného obalového materiálu.  

 (2) Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje Ústav individuálně určeným 

fyzickým nebo právnickým osobám, a to po provedení potřebného odborného šetření nebo, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení, neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného 

množství fyzických a nebo právnických osob, nařizuje je právním předpisem o mimořádných 

rostlinolékařských opatřeních, který se označuje názvem nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu 

se vyhlašuje vyvěšením na úředních deskách ministerstva a Ústavu na dobu nejméně 15 

dnů a zveřejňuje se neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě se 

vyhlašuje v regionálním nebo celostátním tisku a rozhlasovém nebo televizním vysílání. 

Nařízení Ústavu nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 

považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. Provozovatel rozhlasového nebo 

televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Ústavu vyhlášení opatření 

obsažených v nařízení Ústavu. Mimořádná rostlinolékařská opatření se nařizují  

a) v případech uvedených v § 7 odst. 4, § 11, § 15 odst. 6, § 26 odst. 3 a 5, § 29 odst. 6 

a v § 74 odst. 4,  

b) k ochraně před zavlečením škodlivých organismů do nárazníkové zóny, vymezené 

Ústavem s ohledem na tyto škodlivé organismy, popřípadě před jejich rozšířením v této 

zóně,  

c) k ochraně před rozšiřováním a k omezování výskytu invazních škodlivých organismů 

(§ 10 odst. 1) a při kalamitním přemnožení škodlivých organismů, pokud v těchto případech 

Ústav uznal na základě odborného šetření vyhlášení nebo nařízení mimořádných 

rostlinolékařských opatření za potřebné; kalamitním přemnožením se rozumí výrazný nárůst 

výskytu škodlivého organismu, při kterém hrozí nebezpečí značných škod,  

d) při zjištění nesprávného zacházení s přípravky, je-li ohroženo zdraví lidí nebo zvířat 

nebo životní prostředí,  

e) při zjištění, že  

1. přípravek nebo pomocný prostředek uváděný na trh nebo používaný neodpovídá 

požadavkům zákona nebo rozhodnutí nebo povolení podle § 53 nebo 54 a je-li ohroženo 

zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí, nebo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

neodpovídá požadavkům podle § 61, 62 nebo 64 nebo provozovatel kontrolního testování 

porušil ustanovení § 63, 64 nebo 65,  

2. uvádění na trh a používání přípravku není přípustné na základě rozhodnutí Komise, 

nebo  

3. přípravek nebo pomocný prostředek nebo mechanizační prostředek není bezpečný 

podle zvláštního právního předpisu upravujícího obecnou bezpečnost výrobků25),  

4. technická zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného 

obalového materiálu neodpovídají podmínkám stanoveným v § 68 a 69.  

 (3) Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

                                                           
25) Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb. 
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 (4) Byla-li nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 2, Ústav  

a) při zjištění nových skutečností, na jejichž základě je vhodné nařídit nová opatření, 

nebo při změně osoby, která vlastní nebo z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo 

objekt, na něž se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření, nařídí nová, těmto změnám 

odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 1,  

b) po uplynutí lhůty stanovené v mimořádném rostlinolékařském opatření, pokud byla 

opatření v této lhůtě splněna způsobem stanoveným Ústavem a jejich splnění bylo Ústavu 

prokázáno, mimořádné rostlinolékařské opatření zruší,  

c) prokáže-li se způsobem stanoveným Ústavem, že jsou nařízená opatření neúčinná 

nebo pozbyla smyslu, tato opatření zruší nebo změní.  

 (5) Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž je 

nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo osoba, která takové nemovitosti užívá 

z jiného právního důvodu, je povinna o jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné 

osoby nebo o jejich pronájmu, výpůjčce, popřípadě zřízení věcného břemene neprodleně 

informovat Ústav a je povinna o nařízeném opatření informovat osobu, která hodlá tyto 

nemovitosti koupit, pronajmout nebo jinak užívat.  

 (6) Ústav od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle odstavce 2 

písm. a) může upustit v případě  

a) slabého napadení rostlin, které nejsou určeny k pěstování, škodlivými organismy 

stanovenými prováděcím právním předpisem, bylo-li o tom rozhodnuto podle § 7 odst. 2 

a v souladu se zvláštním předpisem Evropské unie,1)  

b) kdy odborným šetřením zjistil, že v daných podmínkách nehrozí nebezpečí šíření 

příslušného škodlivého organismu, nebo  

c) kdy fyzická nebo právnická osoba prokázala, že přijala účinná opatření k zabránění 

ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo životního prostředí.  

(7) Způsob a rozsah odborného šetření podle odstavce 2 a odstavce 6 písm. b) 

stanoví prováděcí právní předpis.  

 (8) Osobě dotčené mimořádným rostlinolékařským opatřením uvedeným 

v odstavci 1 písm. b), c), d) se poskytne na její písemnou žádost náhrada nákladů a ztrát, 

které jí vznikly v důsledku provedení těchto opatření. Náhrada se poskytne z prostředků 

státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ústavu, a to za  

a) jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo 

podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými 

postupy a prostředky,  

b) jednorázovou asanaci pozemků, čištění a asanaci skladů, provozních prostorů, strojů, 

dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů.  

 (9) Náhrada podle odstavce 8 se neposkytne osobě, která nesplnila povinnost 

vyplývající z tohoto zákona nebo ze souvisejícího zvláštního právního předpisu,6) a tím 

                                                           
6) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně 

některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). 
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způsobila nutnost nařízení mimořádného rostlinolékařského opatření, nebo která nařízené 

mimořádné rostlinolékařské opatření nesplnila.  

 (10) Osoba, které má být náhrada podle odstavce 8 poskytnuta, musí o náhradu 

požádat do 1 roku od vzniku nákladů a ztrát, za které má být náhrada poskytnuta, jinak nárok 

zaniká. Náhrada se poskytuje ve výši účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát 

a její výši je osoba, které má být náhrada poskytnuta, povinna prokázat.  

(11) Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát stanoví prováděcí právní 

předpis.  

* * * * * 

HLAVA X 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

* * * * * 

§ 88 

Zmocnění 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku  

a) k provedení § 4,  

b) o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů k provedení § 2 

odst. 1 písm. e), § 4 odst. 1 písm. c), § 6, § 7 odst. 1, 2, 5 až 7, § 8 odst. 1, 2 a 4, § 9, § 10 

odst. 1, 4 a 5 § 10 odst. 4 a 5, § 12 odst. 2 a 7, § 13 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 2, § 14 

odst. 1 a 2, § 15 odst. 1, § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2, § 19, § 20 odst. 2, § 21 

odst. 1 a 3, § 22 odst. 3 a 4, § 23, § 24 odst. 1 a 2, § 25 odst. 9, § 25a odst. 1, § 26 odst. 6, 

§ 27 odst. 1 písm. c), § 28 odst. 1, 2, 5 a 8, § 29 odst. 4, § 30 odst. 1, § 69 odst. 4, § 72 

odst. 5 písm. e), § 74 odst. 4, § 76 odst. 6 písm. a) a § 76 odst. 7 a 11,  

c) o zařízeních pro aplikaci přípravků k provedení § 61 odst. 7, § 62 odst. 1 a 3 a § 64 

odst. 4,  

d) o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 

přípravků k provedení § 51 odst. 5, 6 a 9,  

e) k provedení § 5 odst. 3.  

(2) Ministerstvo vydá vyhlášky o opatřeních k zabezpečení ochrany proti 

zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů k provedení § 71 odst. 1 písm. g).  

 (3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 

životního prostředí vyhlášku o přípravcích a pomocných prostředcích k provedení § 31a 

odst. 5, § 34 odst. 3, § 43 odst. 1, § 45 odst. 13, § 46b odst. 3, § 46c odst. 2, § 49 odst. 1 

a 6, § 54a odst. 1, § 55 a § 60 odst. 4.  

 (4) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlášku 

k provedení § 86b odst. 3.  

* * * * * 
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