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ZÁKON
ze dne 1. března 2017,
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona 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. 161/1999 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. 267/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/
/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. a zákona č. 319/2016 Sb., se mění takto:
1. V části třetí hlava druhá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 a 49 až 53 zní:

(2) Veškeré využití národních parků musí být
podřízeno zachování jejich ekologicky stabilních
přirozených ekosystémů odpovídajících danému stanovišti a dosažení jejich přirozené biologické rozmanitosti a musí být v souladu s cíli ochrany sledovanými jejich vyhlášením.
(3) Dlouhodobým cílem ochrany národních
parků je zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice
na převažující ploše území národních parků a zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů,
jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na
zbývajícím území národních parků.
(4) Posláním národních parků je naplňovat
dlouhodobé cíle ochrany národních parků a také
umožnit využití území národních parků k trvale
udržitelnému rozvoji, ke vzdělávání, výchově, výzkumu a k přírodě šetrnému turistickému využití,
a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany národního parku.
(5) Národní parky a jejich ochranná pásma se
vyhlašují tímto zákonem.
§ 15a

„H L A V A D R U H Á

Národní park České Švýcarsko

Díl 1

Předmět ochrany, slovní vymezení hranic
a orientační grafické znázornění průběhu hranic Národního parku České Švýcarsko jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vymezení národních parků
§ 15
Národní parky
(1) Rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového, lze vyhlásit
za národní parky.

§ 15b
Krkonošský národní park
Předmět ochrany, slovní vymezení hranic
a orientační grafické znázornění průběhu hranic
Krkonošského národního parku a slovní vymezení
hranic a orientační grafické znázornění průběhu hranic ochranného pásma Krkonošského národního
parku jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
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§ 15c
Národní park Podyjí
Předmět ochrany, slovní vymezení hranic
a orientační grafické znázornění průběhu hranic Národního parku Podyjí a slovní vymezení hranic
a orientační grafické znázornění průběhu hranic
ochranného pásma Národního parku Podyjí jsou
uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
§ 15d
Národní park Šumava
Předmět ochrany, slovní vymezení hranic
a orientační grafické znázornění průběhu hranic Národního parku Šumava jsou uvedeny v příloze č. 4
k tomuto zákonu.
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 ob-
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jekty, 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 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 stano-
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vištně 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,
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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

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,

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

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,

(1) Na celém území Národního parku České
Švýcarsko je zakázáno

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 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,

§ 16a
Bližší ochranné podmínky
Národního parku České Švýcarsko

a) zasahovat do přirozeného vývoje skalních
útvarů z jiných důvodů, než je bezprostřední
ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda na majetku značného rozsahu,
b) používat hospodářských zvířat k tahu a jezdit
na nich mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody; tento
zákaz se nevztahuje na běžné obhospodařování
pozemků se souhlasem jejich vlastníka nebo nájemce, nebo
c) nocovat v přírodě mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody opatřením obecné povahy.
(2) Na celém území Národního parku České
Švýcarsko mimo zastavěná území obcí je zakázáno
volné pobíhání domácích zvířat.
(3) Na celém území Národního parku České
Švýcarsko lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) zřizovat nové vyhlídky nebo zpřístupňovat
skalní útvary schodišti a žebříky nebo tato zařízení odstraňovat,
b) umísťovat informační, reklamní a propagační
zařízení,
c) otevírat zemníky, nebo
d) měnit druhy nebo způsoby využití pozemků,
mimo zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí.
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§ 16b

§ 17

Bližší ochranné podmínky
Krkonošského národního parku

Klidová území národního parku

Na celém území Krkonošského národního parku lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) měnit druhy nebo způsoby využití pozemků
mimo zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí, nebo
b) provádět orbu trvalých travních porostů.
§ 16c
Bližší ochranné podmínky
Národního parku Podyjí
a jeho ochranného pásma
(1) Na celém území Národního parku Podyjí
lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) měnit druhy nebo způsoby využití pozemků
mimo zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí, nebo
b) provádět orbu trvalých travních porostů.
(2) Provozovatel vodní elektrárny ve Vranově
nad Dyjí je povinen zajistit ekologicky únosný režim
průtoků v řece Dyji.
(3) Účelem ochranného pásma Národního parku Podyjí je vedle zabezpečení území národního
parku před rušivými vlivy okolí též ochrana jeho
krajinářských a přírodních hodnot a zvýšená péče
o sídla na území ochranného pásma Národního parku Podyjí.
§ 16d

(1) Klidová území národního parku jsou území
s omezeným pohybem osob z důvodu umožnění
nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek,
které jsou citlivé na nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů s ním spojených.
(2) V klidových územích národního parku je
zakázáno pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody, s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků při vstupu na jejich pozemky, členů základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil
České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, pracovníků dalších
orgánů veřejné moci, pracovníků odborné organizace státní památkové péče, pracovníků veterinární
služby, pracovníků správců vodních toků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav,
ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů. Při vyhrazení cesty
nebo trasy může orgán ochrany přírody stanovit
podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času pohybu na této cestě nebo trase.
(3) Klidová území národního parku stanoví Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné povahy.
(4) Hranice klidového území národního parku
a informace o podmínkách pohybu na cestách nebo
trasách v klidovém území národního parku vyznačí
orgán ochrany přírody v terénu způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva životního prostředí.
§ 18

Bližší ochranné podmínky
Národního parku Šumava

Členění území národních parků

Na celém území Národního parku Šumava lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

(1) Území národních parků se člení podle cílů
ochrany a stavu ekosystémů na 4 zóny ochrany přírody, a to:

a) provádět úpravu a údržbu koryt vodních toků
a jiných vodních ploch,
b) budovat nové či rekonstruovat stávající povrchové odvodnění pozemků, mimo zastavěné
území obcí a zastavitelné plochy obcí,

a) zóna přírodní se vymezí na ucelených plochách,
kde převažují přirozené ekosystémy, s cílem je
zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů,

c) měnit druhy nebo způsoby využití pozemků,
mimo zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí, nebo

b) zóna přírodě blízká se vymezí na plochách, kde
převažují člověkem částečně pozměněné ekosystémy, s cílem dosažení stavu odpovídajícího
přirozeným ekosystémům,

d) provádět orbu trvalých travních porostů.

c) zóna soustředěné péče o přírodu se vymezí na
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plochách, kde převažují člověkem významně
pozměněné ekosystémy, s cílem zachování nebo
postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti,
jejichž existence je podmíněna trvalou činností
člověka nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů, a
d) zóna kulturní krajiny se vymezí na zastavěných
plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem.
(2) Do jednotlivých zón ochrany přírody lze
zařadit i území, která nesplňují charakteristiku zón
podle odstavce 1, ale jejich zařazení je nezbytné z důvodů udržení jednotného způsobu péče o zónu a dosažení cíle ochrany zóny národního parku.
(3) Do jednotlivých zón ochrany přírody lze
zařadit i jednotlivá území do maximální souvislé plochy 5 ha, která nesplňují charakteristiku zón podle
odstavce 1 a neslouží k dosažení cíle zóny národního
parku, ale jejich zařazení je nezbytné z důvodů
udržení celistvosti plochy segmentu zóny; tato
území mohou tvořit maximálně jednu desetinu plochy segmentu zóny.
(4) Zóny přírodní se vymezují tak, aby byly
minimalizovány nepříznivé vlivy působící na pozemky jiných vlastníků lesa mimo zónu přírodní
a přírodě blízkou a na pozemky mimo území národního parku.
(5) Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody národního parku, včetně území podle odstavce 3, a jejich charakteristiku podle přírodních
podmínek a cílů ochrany stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
(6) Projednávání změn zón ochrany přírody
národního parku lze podle odstavce 5 poprvé zahájit
nejdříve 15 let po nabytí účinnosti první vyhlášky,
kterou byly zóny ochrany přírody tohoto národního
parku podle odstavce 5 vymezeny.
(7) Na části území národního parku, která není
součástí žádné ze zón ochrany přírody národního
parku a leží mimo zastavěná území obcí a zastavitelné
plochy obcí, je zakázáno používat prostředky nebo
vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné
změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů.

Částka 44

§ 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,
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, 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
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ochrany národního parku a naplňování cílů ochrany
národního parku.

z jiných orgánů státní správy, jmenuje a odvolává
orgán ochrany přírody.

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

(3) Návrh zón národního parku, návrh klidových území národního parku, cesty a trasy navržené
k vyhrazení v klidových územích národního parku
a místa navržená k vyhrazení je orgán ochrany přírody národního parku povinen dohodnout s radou.
Návrh zásad péče o národní park dohodne orgán
ochrany přírody s radou postupem podle § 38a.

(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.
§ 19
Omezení činností v národních parcích
a návštěvní řád národního parku
(1) Podmínky omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou na území národního
parku zakázány nebo omezeny právními předpisy,
opatřeními obecné povahy nebo rozhodnutími vydanými podle tohoto zákona nebo podle jiných
právních předpisů, zveřejňuje orgán ochrany přírody
v návštěvním řádu národního parku.
(2) Návštěvní řád národního parku zveřejňuje
orgán ochrany přírody ve formě elektronického dokumentu na svých internetových stránkách. Návštěvní řád může být zveřejněn také pro část území
národního parku.
§ 20
Rada národního parku

(4) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 3,
předloží rada prostřednictvím orgánu ochrany přírody neprodleně rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu životního prostředí, které na základě shromážděných podkladů může návrh upravit. O změně
návrhu informuje radu.
§ 21
Právo myslivosti a rybářství v národních parcích
(1) Držitelé a uživatelé honiteb nebo uživatelé
rybářských revírů v národních parcích jsou povinni
při výkonu práva myslivosti a práva rybářství podle
jiných právních předpisů10) postupovat tak, aby se
udržoval nebo zlepšoval stav ekosystémů národního
parku a aby byly zachovány nebo podporovány jejich přirozené ekologické funkce.
(2) Při výkonu práva myslivosti nebo práva rybářství na územích zařazených do zóny přírodní
nebo zóny přírodě blízké se nepoužijí ustanovení
jiného právního předpisu upravujícího povinnost
přikrmovat zvěř a o stanovení způsobu hospodaření
a postupu zarybňování v rybářském revíru51).

(1) K projednání a posouzení všech důležitých
dokumentů ochrany a řízení národního parku a jeho
ochranného pásma, zejména členění území národního parku do zón ochrany přírody a zásad péče
o národní park, zřizuje orgán ochrany přírody radu
národního parku (dále jen „rada“) jako iniciativní
a konzultační orgán pro záležitosti příslušného národního parku.

(3) Výkon práva myslivosti a práva rybářství
podle jiných právních předpisů10) může být v určitých částech národního parku nebo na celém jeho
území rozhodnutím nebo, je-li okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy orgánu ochrany
přírody omezen nebo vyloučen.

(2) Členy rady jsou delegovaní zástupci všech
obcí a krajů, na jejichž území se národní park a jeho
ochranné pásmo rozkládá, a v horských oblastech
zástupci Horské služby. Další členy rady z významných právnických a fyzických osob, zejména z oblasti ochrany přírody, lesnictví, zemědělství, vodního
hospodářství, obchodu a cestovního ruchu, odborníků z vědeckých a odborných pracovišť, popřípadě

Lesy národních parků

§ 22

(1) Lesy v národním parku nejsou lesy hospodářskými.
(2) S lesy, s pozemky určenými k plnění funkcí
lesa a s jiným majetkem ve vlastnictví státu souvisejícím s plněním funkcí lesa na území národního parku a jeho ochranného pásma je podle své územní
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příslušnosti uvedené v § 78 příslušná hospodařit
správa národního parku.

Částka 44

těchto zón podle § 18 odst. 1 písm. a) nebo b). Na
tyto pozemky se nevztahují ustanovení zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu.

§ 22a
§ 23

Nakládání s lesy v národních parcích
(1) Vlastníci nebo nájemci lesů v národních parcích jsou povinni hospodařit v nich tak, aby byly
zachovány nebo podporovány jejich přirozené ekologické funkce a biologická rozmanitost.
(2) Při provádění péče o lesy zařazené do zóny
přírodní a do zóny přírodě blízké se nepoužijí ustanovení jiného právního předpisu o povinnosti obnovovat a vychovávat lesní porosty, o lhůtách k zalesnění holin a o lhůtách k zajištění lesních porostů na
lesních pozemcích, o povinném provádění meliorací
a hrazení bystřin v lesích ani ustanovení o povinném
přednostním provádění nahodilé těžby52). Při provádění péče o lesy zařazené do zóny přírodní a do
zóny přírodě blízké se dále nepoužijí ustanovení jiného právního předpisu o povinném provádění opatření53) na předcházení nebo zabránění působení
škodlivých činitelů a na odstranění nebo zmírnění
jejich následků, s výjimkou preventivních opatření
proti vzniku lesních požárů.
(3) Lesy zařazené do zóny přírodní se nezahrnují do výpočtu závazných ustanovení lesních
hospodářských plánů podle jiného právního předpisu, rovněž se v nich neumisťují těžby a nenavrhují
výchovná a pěstební opatření v lesních hospodářských plánech. V lesích zařazených do zóny přírodě
blízké se závazné ustanovení lesního hospodářského
plánu maximální celková výše těžeb stanoví jako
součet těžeb umístěných v jednotlivých lesních porostech.

Omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu
k některým pozemkům v národních parcích
(1) Na území národních parků nelze zcizit pozemky, které jsou ve vlastnictví státu.
(2) Za zcizení podle odstavce 1 se nepovažují
směny pozemků odůvodněné zájmy ochrany přírody.
10

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

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.

50

) § 52 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění zákona č. 225/2006
Sb.

51

) § 11 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 11 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb.

52

) § 31 odst. 6 a § 33 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

53

) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
2. § 37 včetně nadpisu zní:
„§ 37
Ochranná pásma zvláště chráněných území

§ 22b
Nakládání se zemědělskými pozemky
v národních parcích
(1) Vlastníci nebo nájemci pozemků, které jsou
součástí zemědělského půdního fondu v národních
parcích, jsou povinni hospodařit na nich tak, aby
byly zachovány nebo podporovány jejich ekologické
funkce a biologická rozmanitost.
(2) Při provádění péče o pozemky, které jsou
součástí zemědělského půdního fondu v zóně přírodní nebo zóně přírodě blízké, se přednostně uplatňují postupy, které směřují k naplnění cílů ochrany

(1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná
území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před
rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno
ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu
ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán,
který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným
způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní
rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím
území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Orgán ochrany přírody může při vyhlášení zvláště chráněného území stanovit, že se
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zvláště chráněné území vyhlašuje bez ochranného
pásma.
(2) K umisťování, povolování nebo provádění
staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním
úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo
k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku v ochranném
pásmu zvláště chráněného území je nutný souhlas
orgánu ochrany přírody.
(3) V ochranném pásmu národního parku se
souhlas orgánu ochrany přírody dále vyžaduje k
a) táboření mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody opatřením obecné povahy a mimo
zastavěná území obcí,
b) zemědělskému hospodaření, pokud by tím docházelo k překročení ekologicky únosného režimu přísunu živin do půdy, zejména draslíku,
dusíku a fosforu,
c) odstraňování odpadů, nebo
d) pořádání hromadných sportovních, turistických
a jiných veřejných akcí mimo místa vyhrazená
orgánem ochrany přírody opatřením obecné
povahy a mimo zastavěná území obcí.
(4) Souhlas k činnostem podle odstavců 2 a 3,
k nimž není třeba povolení správního orgánu podle
jiného právního předpisu, vydává orgán ochrany přírody rozhodnutím, nebo, je-li okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy.“.
3. Nadpis § 38 zní:
„Plány péče o národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky,
přírodní památky a chráněné krajinné oblasti“.
4. V § 38 odst. 1 větě první se slova „zvláště
chráněné území a jeho ochranné pásmo“ nahrazují
slovy „národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo přírodní památku a ochranné pásmo těchto zvláště chráněných
území nebo o chráněnou krajinnou oblast“.
5. V § 38 odst. 2 větě druhé se slova „národní
parky a“ zrušují.
6. V § 38 odst. 6 se slova „zvláště chráněná
území a jejich ochranná pásma“ nahrazují slovy „národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky a přírodní památky a jejich
ochranná pásma a o chráněné krajinné oblasti“.
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7. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 38a
Zásady péče o národní parky
(1) Zásady péče o národní parky a jejich
ochranná pásma (dále jen „zásady péče“) jsou koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, které
na základě údajů o dosavadním vývoji a současném
stavu ekosystémů národních parků a jejich ochranných pásem stanoví rámcové zásady péče nezbytné
pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany národních parků a v ochranných pásmech pro
zabezpečení národních parků před nepříznivými
vlivy z okolí. Zásady péče dále stanoví postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany národních parků a jejich poslání. Zásady péče slouží jako
podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů14a)
a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.
(2) Zpracování
ochrany přírody.

zásad

péče

zajišťuje

orgán

(3) Orgán ochrany přírody se souhlasem Ministerstva životního prostředí vydá oznámení o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče, který zveřejní na portálu veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které jej zveřejní na svých úředních deskách,
a dále jej zašle dotčeným krajům. Připomínky k návrhu zásad péče může podat každý ve lhůtě 60 dnů
ode dne zveřejnění oznámení na portálu veřejné
správy.
(4) Orgán ochrany přírody vyhodnotí připomínky došlé ve lhůtě podle odstavce 3 a upraví návrh
zásad péče. Vypořádání došlých připomínek zveřejní
orgán ochrany přírody na svých internetových
stránkách a na portálu veřejné správy. Upravený návrh zásad péče dohodne s radou. Dohodnuté zásady
péče předloží orgán ochrany přírody Ministerstvu
životního prostředí ke schválení.
(5) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 4,
předloží rada prostřednictvím orgánu ochrany přírody neprodleně rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu životního prostředí, které na základě shromážděných podkladů může návrh upravit. O změně
návrhu informuje radu.
(6) Zásady péče schvaluje Ministerstvo životního prostředí zpravidla na období 15 až 20 let.
Schválené zásady péče uloží Ministerstvo životního
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prostředí v ústředním seznamu ochrany přírody
a předá v elektronické podobě na technickém nosiči
dat dotčeným obcím a krajům.
(7) Péči o národní parky a jejich ochranná pásma podle zásad péče zajišťuje orgán ochrany přírody.
(8) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou obsah zásad péče a postup jejich zpracování
a projednání.“.
8. § 40 včetně nadpisu zní:
„Postup při projednávání záměrů
na vyhlášení zvláště chráněných území
§ 40
(1) Je-li třeba vyhlásit chráněné území nebo
jeho ochranné pásmo podle části třetí tohoto zákona,
zajistí orgán ochrany přírody zpracování záměru na
vyhlášení zvláště chráněného území nebo jeho
ochranného pásma. V záměru orgán ochrany přírody
vyhodnotí stav dochovaného přírodního prostředí
v území a navrhne vhodný způsob a rozsah ochrany
území včetně jeho bližších ochranných podmínek.

Částka 44

formací o tom, kde je možno se seznámit s jeho
úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání, na portálu veřejné správy. Dotčené obce zveřejní na žádost
Ministerstva životního prostředí oznámení do 5 dnů
ode dne, kdy jim oznámení bylo doručeno, na úředních deskách obcí.
(4) Písemné námitky k předloženému záměru
mohou uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě
90 dnů od obdržení záměru a vlastníci nemovitých
věcí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě
90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení záměru k projednání podle odstavce 2, jinak ve
lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou
vyhláškou podle odstavce 3 na portálu veřejné
správy. Námitky proti návrhu podle odstavce 2 se
podávají orgánu ochrany přírody příslušnému k vyhlášení zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma, námitky podle odstavce 3 Ministerstvu
životního prostředí; k námitkám uplatněným po
uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn
uplatnit námitky jen proti takovému navrženému
způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen
ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán
ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do
60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek.
Orgán ochrany přírody uvede záměr do souladu
s námitkami, kterým bylo vyhověno.

(2) Záměr na vyhlášení národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky,
přírodní památky nebo ochranného pásma těchto
zvláště chráněných území zašle orgán ochrany přírody příslušný k jejich vyhlášení obcím a krajům,
jejichž území se záměr dotýká. Vlastníkům nemovitých věcí dotčených záměrem, zapsaným v katastru
nemovitostí, dále zašle písemné oznámení o předložení záměru k projednání spolu s informací o tom,
kde je možno se seznámit s jeho úplným zněním,
kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne
lhůta pro jejich podání. Oznámení zároveň zveřejní
na portálu veřejné správy.

(5) Od doby zveřejnění záměru na vyhlášení
části přírody podle odstavců 2 a 3 za zvláště chráněné území až do vyhlášení zvláště chráněného
území, nejdéle však po dobu dvou let, se musí každý
zdržet všech zásahů, které by negativně měnily či
poškozovaly dochovaný stav přírody území navrhovaného ke zvláštní ochraně.

(3) Záměr na vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo ochranného pásma národního parku zašle Ministerstvo životního prostředí
obcím a krajům, jejichž území se záměr dotýká.
Vlastníkům nemovitých věcí dotčených záměrem,
zapsaným v katastru nemovitostí, doručí Ministerstvo životního prostředí formou veřejné vyhlášky
písemné oznámení o předložení záměru k projednání
spolu s informací o tom, kde je možno se seznámit
s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat
k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání. Ministerstvo životního prostředí zveřejní oznámení o předložení záměru k projednání spolu s in-

(6) Rozsah dotčených nemovitostí nebo rozsah
omezení vlastníků nemovitých věcí vyplývající z vymezení zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma nebo zón ochrany přírody národního
parku anebo chráněné krajinné oblasti, z bližších
ochranných podmínek zvláště chráněného území
nebo z výčtu činností vázaných na souhlas v ochranném pásmu uvedených v návrhu právního předpisu,
kterým se vyhlašuje nebo mění zvláště chráněné
území nebo jeho ochranné pásmo, nesmí přesáhnout
rozsah omezení nebo rozsah ochrany vyplývajících
ze záměru podle odstavce 1, upraveného podle rozhodnutí o námitkách podle odstavce 4.
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(7) Náležitosti a obsah záměru podle odstavce 1 stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.“.
9. § 41 zní:
„§ 41
V případě, že je potřeba u již vyhlášeného zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma
změnit jejich vymezení, bližší ochranné podmínky
zvláště chráněného území nebo činnosti vázané na
souhlas v ochranném pásmu, projedná orgán ochrany přírody navrženou změnu obdobně podle § 40
odst. 2 až 4. Změna se projednává pouze s těmi vlastníky nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí, obcemi a kraji, jichž se dotýká.“.
10. V § 42 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod
čarou č. 16 znějí:
„(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).

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.“.

11. § 43 včetně nadpisu zní:
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„§ 43
Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných
územích
(1) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných
územích podle § 16, § 16a odst. 1, § 16a odst. 2,
§ 17 odst. 2, § 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36
odst. 2 může orgán ochrany přírody povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem
ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody
anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně
neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště
chráněného území.
(2) Orgán ochrany přírody může výjimku podle odstavce 1, která se týká blíže neurčeného
okruhu osob, povolit též opatřením obecné povahy.
(3) Vyhrazení míst a tras podle § 16a odst. 1
písm. c), § 16 odst. 2, § 17 odst. 2, § 29 a § 37 odst. 3
písm. a) a d) stanoví orgán ochrany přírody opatřením obecné povahy.“.
12. Za § 44 se vkládají nové § 44a a 44b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 44a
Územní plánování a stavební činnost ve zvláště
chráněných územích a jejich ochranných pásmech
Orgány územního plánování a stavební úřady
vykonávají svoji působnost tak, aby byly zachovány
a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště
chráněných území a jejich ochranných pásem, prostupnost krajiny a aby byla zachována a podporována biologická rozmanitost. Urbanistické a architektonické řešení musí respektovat měřítko, charakter
a strukturu zástavby s cílem zachování rázu sídel.
§ 44b
Souhlasy k činnostem vymezeným v bližších
ochranných podmínkách
Souhlas k činnostem vymezeným v bližších
ochranných podmínkách, k nimž není třeba povolení
správního orgánu podle jiného právního předpisu,
vydává orgán ochrany přírody rozhodnutím nebo,
pokud je okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné
povahy.“.
13. V § 56 odst. 1 větě první se za slovo „povoluje“ vkládají slova „na žádost toho, kdo zamýšlí
uskutečnit škodlivý zásah“ a na konci odstavce 1 se
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doplňuje věta „V pochybnostech o škodlivosti zamýšleného zásahu lze požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu47c).“.
14. V § 61 odstavec 1 zní:
„(1) Česká republika má předkupní právo k nezastavěným pozemkům ležícím 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. 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.“.
15. V § 61 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(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.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako 3 a 4.
16. V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Každý je povinen při pohybu na cizích
pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní
bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na
těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým.
Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním
těchto osob.“.
17. V § 64 se za slova „s dotčenými obcemi“
vkládají slova „opatřením obecné povahy“.
18. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:
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„(4) Obce ve svém územním obvodu mají při
projednávání návrhu opatření obecné povahy podle
části třetí tohoto zákona postavení dotčeného orgánu
podle správního řádu.“.
19. V § 73 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Provádění výzkumu ve zvláště chráněném
území nevyžadující zásahy do předmětů ochrany
zvláště chráněného území, které jsou v rozporu s jejich ochrannými podmínkami, musí být oznámeno
písemně nejméně 30 dnů předem orgánu ochrany
přírody, který je může omezit nebo zakázat, pokud
by přitom mohlo dojít k poškození předmětu ochrany zvláště chráněného území.“.
20. V § 75 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) Agentura,“.
21. V § 77 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska z hlediska tohoto
zákona k řízením podle zákona o myslivosti39d).“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
22. V § 77a odst. 4 písmeno i) zní:
„i) 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,“.
23. V § 77a se odstavec 8 zrušuje.
24. V § 78 odst. 2 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „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.“.
25. V § 78 odstavec 3 zní:
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„(3) Agentura a správy národních parků dále
v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1
a2
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národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních
přírodních památek podle § 16a odst. 3, § 16b,
16c, 16d a 44a,

a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných
oblastí,

l) vydávají opatření obecné povahy k omezení
nebo zákazu vstupu podle § 64.“.

b) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření
a rozdělávání ohňů na území chráněných krajinných oblastí,

26. V § 78 odst. 4 se za slovo „Šumava“ vkládají
slova „a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce“.

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 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,

27. V § 78 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(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.“.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

g) vydávají souhlasy k činnostem nebo zásahům
v ochranných pásmech národních parků, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek,

28. V § 78 odst. 9 větě první se za slova „plány
péče“ vkládají slova „ , zásadami péče o národní parky nebo záchrannými programy zvláště chráněných
druhů“.

h) povolují výjimky ze zákazů u národních parků,
chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek,

29. V § 78 odst. 11 větě druhé se za slova „národního parku“ vkládají slova „a jmenují a odvolávají
její další členy“.

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

30. V § 79 odst. 3 písm. d) se slova „v národních parcích a“ zrušují.
31. V § 79 odst. 3 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „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“.
32. V § 79 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:
„g) vydává vyhlášky, 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,“.
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Dosavadní písmena g) až t) se označují jako písmena h) až u).
33. V § 79 odst. 3 písm. i) se slova „národní
parky,“ zrušují.
34. V § 79 odst. 3 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:
„j) schvaluje zásady péče o národní parky a jejich
ochranná pásma podle § 38a odst. 6,“.
Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).
35. V § 79 odst. 3 písmeno k) zní:
„k) 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,“.
36. V § 79 odst. 3 písm. v) se slova „ , vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy“ nahrazují slovy „národních parků nebo Agentury, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy
národních parků nebo Agentura“.
37. V § 79 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až w) se označují jako písmena g) až v).
38. V § 79 odst. 4 písm. g) se za slova „ochranných pásem“ vkládají slova „a na území Chráněné
krajinné oblasti Šumava a Chráněné krajinné oblasti
Labské pískovce“.
39. V § 79 odst. 4 písmeno h) zní:
„h) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, stanoví obsah zásad
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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 a bližší
podmínky o způsobu označení památných
stromů v terénu i mapových podkladech podle
§ 47 odst. 3,“.
40. V § 79 odst. 4 písm. j) se slova „ , obsah
a náležitosti souhrnů doporučených opatření pro
evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle
§ 45c odst. 3“ zrušují.
41. V § 79 odst. 4 písm. v) se číslovka 10 nahrazuje číslovkou 11.
42. V § 79a odst. 1 se slova „Agentura nebo“
zrušují.
43. V § 79a odst. 2 písm. a) a v § 79a odst. 3
větě druhé se slova „k Agentuře nebo“ nahrazují
slovem „ke“.
44. V § 79a odst. 2 písm. b) a v § 79a odst. 4
větě třetí se slova „Agentury nebo“ zrušují.
45. V § 79a odst. 5 se slova „Agentura nebo“
zrušují a slovo „správa“ se nahrazuje slovem
„Správa“.
46. V § 79a se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Povinnost prokázat zvláštní odbornou
způsobilost z obecné i zvláštní části se nevztahuje
na fyzickou osobu, která vykonala úřednickou
zkoušku podle zákona o státní službě pro obor
služby ochrana přírody a krajiny nebo podle zákona
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků pro správní činnost v ochraně
přírody a krajiny.“.
47. V § 84 odst. 1 uvozovací větě, v § 84 odst. 1
písm. a) a v § 84 odst. 1 písm. e) se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „nebo opatření obecné povahy“.
48. V § 84 odst. 2 se za slovo „rozhodnutí“
vkládají slova „nebo opatření obecné povahy“.
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49. Příloha se zrušuje.
50. Doplňují se přílohy č. 1 až 5, které znějí:
„Příloha č. 1 k zákonu č. 114/1992 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 114/1992 Sb.
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Příloha č. 3 k zákonu č. 114/1992 Sb.
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Příloha č. 4 k zákonu č. 114/1992 Sb.
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Příloha č. 5 k zákonu č. 114/1992 Sb.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení, která nebyla pravomocně
skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Zóny ochrany přírody národních parků
a chráněných krajinných oblastí, které byly vymezeny právními předpisy a jinými opatřeními Ministerstva životního prostředí podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti.
3. První zóny ochrany přírody národních parků, které byly vymezeny právními předpisy a jinými
opatřeními Ministerstva životního prostředí podle
dosavadních právních předpisů, se považují za zóny
přírodní podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to až do doby vymezení
zón národního parku postupem podle § 18 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
4. Zastavěná území obcí a zastavitelné plochy
obcí na území národních parků, stanovená ke dni
účinnosti tohoto zákona, se považují za zónu kul-

turní krajiny podle § 18 odst. 1 písm. d) zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to až do doby vymezení
zón národního parku postupem podle § 18 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
5. Projednávání vymezení zón národního parku
podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
musí být zahájeno nejpozději do dvou let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Do doby vymezení a označení klidového
území podle § 17 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
za klidové území považuje území první zóny národního parku vymezené a označené podle dosavadních
právních předpisů. Řízení o vymezení klidového
území podle § 17 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
musí být zahájeno nejpozději do dvou let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Do doby vyhrazení a označení cest v klidovém území podle § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se za vyhrazené a označené cesty považují
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cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Plány péče o národní parky a jejich ochranná
pásma schválené podle zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však
10 let ode dne účinnosti tohoto zákona, nebo do
doby schválení zásad péče o národní park podle
§ 38a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Návštěvní řády národních parků vydané podle dosavadních právních předpisů platí po dobu
v nich uvedenou, nejdéle však 3 roky ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
10. Práva a povinnosti z pracovněprávních a majetkoprávních vztahů přecházejí ke dni 1. ledna 2017
z organizační složky státu Správa Národního parku
České Švýcarsko na příspěvkovou organizaci Správa
Národního parku České Švýcarsko. Řízení zahájená
organizační složkou státu Správa Národního parku
České Švýcarsko přede dnem 1. ledna 2017 a do tohoto dne neskončená dokončí příspěvková organizace Správa Národního parku České Švýcarsko.
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3. Část druhá zákona č. 349/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní
park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Část dvacátá pátá zákona č. 250/2014 Sb.,
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o státní službě.
5. Zákon č. 365/2015 Sb., kterým se mění 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.
6. Nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky
jeho ochrany.
7. Nařízení vlády č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky
jeho ochrany.
8. Nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Čl. IV

Zrušují se:

Účinnost

1. 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.
2. Část sto třetí zákona č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud
jde o § 16a, ustanovení čl. I bodu 50, pokud jde
o přílohu č. 1, a ustanovení čl. III bodů 1 až 5, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.
Sobotka v. r.
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124
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 4. dubna 2017

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 1. března 2017 a vráceném prezidentem
republiky dne 10. března 2017.

Hamáček v. r.
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125
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017
o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně
a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených
za účelem jejího znehodnocení

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002
Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona
č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona
č. 455/2016 Sb.:
§1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní1) postup při vydání
osvědčení o znehodnocení palné zbraně, která obsahuje všechny části zbraně, jejichž znehodnocení
přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti
znehodnocení palných zbraní vyžaduje, a to ve stavu
umožňujícím provedení takového znehodnocení
(dále jen „kompletní palná zbraň“), označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změnu kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně.

(2) Při znehodnocení jiné než kompletní palné
zbraně nebo samostatné hlavní části palné zbraně se
postupuje podle jiného právního předpisu2).
§2
Osvědčení o znehodnocení kompletní palné
zbraně, označování znehodnocené kompletní
palné zbraně a změna kategorie znehodnocené
kompletní palné zbraně
(1) Pokud byla kompletní palná zbraň znehodnocena v souladu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie v oblasti znehodnocování palných
zbraní a na základě nálezu Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva3) předloženého držitelem
zbrojní licence spolu se zbraní příslušný útvar Policie České republiky4) k takové zbrani vydal osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně podle
vzoru uvedeného v přímo použitelném předpisu
Evropské unie v oblasti znehodnocování palných
zbraní (dále jen „osvědčení“), předá ji držiteli
zbrojní licence, který znehodnocení provedl, k provedení společného jednoznačného označení všech
částí kompletní palné zbraně podle vzoru uvedeného v přímo použitelném předpise Evropské unie
v oblasti znehodnocování palných zbraní (dále jen
„označení“).
(2) Osvědčení vydává Policie České republiky
na tiskopise, jehož vzor je stanoven v příloze č. 1
k tomuto nařízení. Osvědčení se považuje za po-

1

) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách
a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby.

2

) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů,
ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.

3

) § 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů.

4

) § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
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§3

tvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva nebo
o provedení řezu zbraně nebo střeliva.
(3) Vzor označení stanoví příloha č. 2 k tomuto
nařízení. V případě znehodnocení kompletní palné
zbraně stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie v oblasti znehodnocování palných
zbraní držitel zbrojní licence umístí označení na tuto
zbraň společně s kontrolní znehodnocovací značkou
přidělenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní
a střeliva5). Označení a kontrolní znehodnocovací
značka se umístí na zbrani tak, aby byly zřetelně
viditelné a neodstranitelné.
(4) Příslušný útvar Policie České republiky potvrdí změnu kategorie zbraně v centrálním registru
zbraní.

Závěrečné ustanovení
Toto nařízení bylo oznámeno postupem podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování
informací v oblasti technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti.
§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
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) § 6 vyhlášky č. 371/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 125/2017 Sb.

Částka 44

Sbírka zákonů č. 125 / 2017

Strana 1293

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 125/2017 Sb.
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126
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/
/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005
Sb.:

Čl. I
Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
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nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

