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-2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru č. 110 z 27. schůze
konané dne 17. února 2004 (tisk 575/1)

1)

Před bod 1 návrhu vložit nový bod, který zní:

„…. § 1 zákona včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
„§ 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 společenství 1) v České republice soustavu Natura 2000.
Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a
místní poměry.
_________________
1)
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to
včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.“.
2)
Za nově vložený bod vložit nový bod, který zní:
„…. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec živočišných druhů, který se
vyskytuje v přírodě a není v přímé péči člověka. Za jedince v přímé péči člověka se
považuje jedinec živočišných, či ptačích druhů pocházející z odchovu v zajetí, který je
nezaměnitelně označen nebo identifikován nesnímatelným kroužkem nebo mikročipem
anebo jiným nezaměnitelným způsobem a registrován orgánem ochrany přírody.“.“.
3)

K dosavadnímu bodu 1
V § 3 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která
znějí:
„r) stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud
1. jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá,
jsou stabilní nebo se zvětšují a
2. specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé
zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a
3. stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý,
s) stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže
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udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště a
2. přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné
budoucnosti omezen,
3. existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně
velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.“.
4)
Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Záměrné rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny je možné jen
s povolením orgánů ochrany přírody.“.“.
5)
K dosavadnímu bodu 4
V § 5a odst. 1 písm. f) se na konci doplňuje věta, která zní: „Za takové vyrušování se
nepovažuje výkon práva myslivosti prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a výkon
práva rybářství prováděný v souladu s předpisy o rybářství.“.
6)
K dosavadnímu bodu 4
V § 5a odstavec 4 zní:
„(4) Ustanovení odstavce 1 písm. a), b), c) a odstavce 2 se nevztahuje na živočichy
narozené a odchované v zajetí. Ustanovení odstavce 1 písm. a) a c) a odstavce 2 se
nevztahuje na chov a lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy
o myslivosti a tímto zákonem.“.
7)
K dosavadnímu bodu 4
V § 5a odst. 5 se za slovo „provozu,“ doplňují slova „ustanovení odstavce 1 písm. f) se
nevztahuje na případy v zájmu obrany státu,“.
8)
Vkládá se nový bod, který zní:
„….. V § 26 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.“.
Dosavadní písmena f, g, h, i se označují jako písmena e, f, g, h. .
9)

Vkládá se nový bod, který zní:
„…..V § 29 se písmeno g) zrušuje.“.
Dosavadní písmena h, i, j, k se označují jako písmena g, h, i, j.
10) K dosavadnímu bodu 13
V § 45a odst. 2 se slova „Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem“
nahrazují slovy „vláda nařízením“.
11)

K dosavadnímu bodu 13
V poznámce pod čarou č. 19a) doplnit zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. …./2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství).
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K dosavadnímu bodu 13
V poznámce pod čarou č. 19a) doplnit zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. …./2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství).

13) K dosavadnímu bodu 13
V § 45d odst. 1 se slova „Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem“
nahrazují slovy „vláda nařízením“.
14) K dosavadnímu bodu 13
V § 45d odst. 2 se slova „Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem“
nahrazují slovy „vláda nařízením“.
15) K dosavadnímu bodu 13
V § 45e odst. 2 se slova „Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem“
nahrazují slovy „vláda nařízením“.
16) K dosavadnímu bodu 13
V § 45f se na konci doplňuje věta, která zní: „Za takové vyrušování se nepovažuje výkon
práva myslivosti prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a výkon práva rybářství
prováděný v souladu s předpisy o rybářství.“.
17) K dosavadnímu bodu 13
V § 45f se za slovo „ani“ vkládá slovo „nedojde“.
18) K dosavadnímu bodu 17
V § 50 odst. 3 se na konci věty první za slovy „anebo leteckého provozu“ tečka nahrazuje
čárkou a doplňují slova „nebo na případy, kdy hrozí v důsledku lokálního přemnožení těchto
živočichů větší škoda.“
19) Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 50 odstavec 4 zní:
„(4) Opatření přijímaná na základě tohoto zákona musí brát v úvahu hospodářské,
sociální a kulturní požadavky, regionální a místní zvláštnosti.“.“.
20) K dosavadnímu bodu 20
V § 54 se odstavce 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 včetně poznámek pod čarou č. 20b) a 20c) zrušují.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 3.
21) K dosavadnímu bodu 22
V § 58 odst. 2 větě první se slova „zemědělského21b) nebo lesního pozemku21c)“ nahrazují
slovy „zemědělské půdy21b) nebo lesního pozemku21c) nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní
drůbeže21f)“ a doplňuje poznámka pod čarou č. 21f), která zní:
___________
„21f) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. …./2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství).“.
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22) K dosavadnímu bodu 22
V § 58 odstavci 2 větě druhé se slova „zemědělského nebo lesního pozemku“ nahrazují slovy
„zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže“.
23) K dosavadnímu bodu 22
V § 58 odst. 2 se za slova „vlastníku zemědělského nebo lesního pozemku“ vkládá čárka a
slova „nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá“. Za větu první se vkládá text.
„Finanční náhradu nelze poskytnout součastně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku.
Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku.“.
24) K dosavadnímu bodu 22
V § 58 odstavci 3 se slova „zemědělského nebo lesního pozemku“ nahrazují slovy
„zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže“.
25) K dosavadnímu bodu 22
V § 58 odst. 3 větě první se za slova „vlastníka zemědělského nebo lesního pozemku,“
vkládají slova „nebo nájemce uvedeného v odstavci 2,“ a za větu první se vkládá text
„Finanční náhradu nelze poskytnout součastně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku.
Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku.“.
26) K dosavadnímu bodu 22
V § 58 odst. 5 větě první se za slova „vlastníku uvedenému v odstavci 2“ vkládají slova „nebo
nájemci uvedenému v odstavci 2“. Za první větu se doplňuje text „Finanční náhradu nelze
poskytnout současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu včas oba,
poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku“.
27) K dosavadnímu bodu 22
V § 58 odst. 6 se za slova „Ministerstvo životního prostředí“ doplňují slova „společně
s Ministerstvem zemědělství“.
28) K dosavadnímu bodu 23
V § 61a se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: „Ustanovení zvláštního předpisu21c)
o vydávání předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu tím nejsou dotčena.“.
29) K dosavadnímu bodu 36
V § 77a odst. 3 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena v)
až x), která znějí:
„v) vydávají souhlas podle § 45d odst. 2 v ptačích oblastech a zajišťují péči o ně, pokud
k tomu není příslušná správa národního parku nebo Správa chráněných krajinných
oblastí,
w) vydávají stanoviska podle § 45h odst. 1 a ukládají kompenzační opatření podle § 45h
odst. 11,
x) vydávají povolení podle § 54 odst. 3, osvědčení podle § 54 odst. 4 a souhlas podle § 54
odst. 10 pro zvláště chráněné ohrožené živočichy.“.
30) K dosavadnímu bodu 40
V § 78 odstavci 2 se na konec odstavce 2 doplňuje nová věta, která zní: „Správy národních
parků ve svém správním obvodu a Správa chráněných krajinných oblastí na ostatním území
České republiky vydávají souhlas podle § 45d odst. 2 v ptačích oblastech, na jejichž území se
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přírodní památka, a zajišťují péči o ně a udělují výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů, vydávají povolení podle
§ 54 odst. 3, osvědčení podle § 54 odst. 4 a souhlas podle § 54 odst. 10 pro zvláště chráněné
kriticky a silně ohrožené živočichy.”.
31) Vložit nový bod, který zní:
„…V § 79 odst. 3 písm. f) se slova „výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
kriticky a silně ohrožených druhů rostlin, živočichů a“ zrušují.”.
32) K dosvadnímu bodu 50
V § 79 odst. 3 se písmena r), v) a w) zrušují.
Dosavadní písmena s), t), u), x), y) a z) se označují jako písmena r), s), t), u), v) a w).
33) K dosavadnímu bodu 68
Bod 68 se zrušuje.
Ostatní body se přeznačí.
B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí č. 179 ze 30. schůze konané dne 19. února 2004 (tisk 575/2)
K části první
1. Vkládá se nový bod 1a, který zní:
„1a. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:
„§ 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 společenství 1) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno
zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.
_________________
1)
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně
odkazu na tuto poznámku pod čarou.“.
2. Vkládá se nový bod 1b, který zní:
„1b. V § 3 písmeno d) zní:
„d) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec živočišných druhů, který se
vyskytuje v přírodě a není v přímě péči člověka. Za jedince v přímé péči člověka se
považuje jedinec živočišných nebo ptačích druhů pocházející z odchovu v zajetí, který je
nezaměnitelně označen nebo identifikován nesnímatelným kroužkem nebo mikročipem
anebo jiným nezaměnitelným způsobem a evidován orgánem ochrany přírody. Orgán
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jedince evidovat, pokud nemá důvodné podezření na nelegální původ jedince,“.“.
3. K bodu 1
Bod 1 zní:
„1. V § 3 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až s), která
včetně poznámek pod čarou č. 1a) až 1d) znějí:
„l) přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní suchozemská nebo vodní plocha, která
je vymezena na základě geografických charakteristik a charakteristik živé a neživé
přírody,
m) 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;1a) 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,1d)
n) 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;1b) 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,1c)
o) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu1d) 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 společenství 1d)
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 (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,
p) Natura 20001d) je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů 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 ptačími oblastmi a evropsky
významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39) nebo jsou chráněny jako
zvláště chráněné území (§ 14),
q) 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
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jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý,
r) 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,
s) chov je jakékoliv držení živočicha v zajetí.
__________
1a)
Příloha I směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
1b)
Přílohy II, IV a V směrnice Rady 92/43/EHS.
1c)
Příloha II směrnice Rady 92/43/EHS.
1d)
Směrnice Rady 92/43/EHS.“.“.
K bodu 4
4. V § 5a odst. 1 písmena a) až e) znějí:
„a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat,
pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích,19b)
e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.“.
Písmeno f) se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 19b) zní:
________
„19b) Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.“.
5. V § 5a odst. 4 větě první se slova „odstavce 1 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „odstavce 1
písm. a) a e)“ a ve větě druhé se slova „odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 1
písm. e)“.
6. V § 5a odst. 5 ve větě první se slova „odstavce 1 písm. c) a f)“ nahrazují slovy „odstavce 1
písm. a) a d)“.
7. V § 5a odst. 6 se slova „aby se zabránilo usmrcování ptáků“ nahrazují slovy „které účinně
zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem“.
8. Vkládá se nový bod 5a, který zní:
„5a. § 18 se zrušuje.“.
V celém textu zákona se odkazy na § 18 zrušují.
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9. Vkládá se nový bod 7a, který zní:
„7a. § 27 včetně nadpisu zní:
„§ 27
Členění území chráněných krajinných oblastí
(1) K bližšímu určení způsobu ochrany přírody chráněných krajinných oblastí se
vymezují zpravidla čtyři, nejméně však tři zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má
nejpřísnější režim ochrany. Podrobnější režim zón ochrany přírody chráněných krajinných
oblastí upravuje právní předpis, kterým se chráněná krajinná oblast vyhlašuje.
(2) Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví ministerstvo
životního prostředí vyhláškou.“.“.
10. Vkládá se nový bod 9a, který zní:
„9a. § 38 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14a) zní:
„§ 38
Plány péče o zvláště chráněná území
(1) Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen „plán péče“)
je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním
vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo
zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště
chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží
jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů14a) a pro rozhodování orgánů ochrany
přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.
(2) Zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení
zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti
zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.
(3) Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany přírody oznámení o možnosti
seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu veřejné správy a zašle
dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední desce.
(4) Návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody rovněž s dotčenými obcemi a
kraji. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody
protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Plán péče schvaluje orgán ochrany přírody
zpravidla na období deseti až patnácti let.
(5) Schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v ústředním seznamu ochrany
přírody (§ 42) a předá v elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným obcím a
krajům.
(6) Realizaci péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma zajišťují orgány
ochrany přírody příslušné ke schválení plánu péče, přitom postupují podle schváleného plánu
péče.
(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem obsah
plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování.
________________
14a)
Například část první zákona č. 50/1976 Sb., § 24 zákona č. 289/1995 Sb., § 23 až 26
zákona č. 254/2001 Sb., § 36 až 38 zákona č. 449/2001 Sb.“.“.
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„10a. § 40 včetně nadpisu zní:
„§ 40
Postup při vyhlašování zvláště chráněných území a vymezování zón národních parků
a chráněných krajinných oblastí
(1) Je-li třeba vyhlásit zvláště chráněné území nebo jeho ochranné pásmo nebo
vymezit zóny národního parku či chráněné krajinné oblasti podle části třetí tohoto zákona,
orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení nebo vymezení zajistí zpracování návrhu. Při
zpracování návrhu orgán ochrany přírody vyhodnotí stav dochovaného přírodního prostředí
území navrhovaného k ochraně a stanoví způsob jeho ochrany.
(2) Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území nebo vymezení zón národního parku
či chráněné krajinné oblasti oznamuje písemně orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení
nebo vymezení známým vlastníkům a nájemcům nemovitostí dotčených zamýšlenou
ochranou. Návrh na vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich
ochranného pásma či na vymezení zón národního parku nebo zón chráněné krajinné oblasti
zveřejní orgán ochrany přírody na portálu veřejné správy. Zároveň ho zašle obcím a krajům,
jejichž území se návrh dotýká. Obce zveřejní informaci o jeho obdržení do 5 dnů na úřední
desce. Vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou a dotčené obce a kraje mohou
proti návrhu do 60 dnů od jeho zveřejnění na portálu veřejné správy uplatnit námitky u orgánu
ochrany přírody, který je příslušný k vyhlášení nebo vymezení podle odstavce 1. Orgán
ochrany přírody do 60 dnů od posledního dne lhůty pro uplatnění připomínek došlé námitky
posoudí a vydá o nich rozhodnutí. O jednotlivých námitkách vydá zpravidla společné
rozhodnutí. Účastníkem řízení jsou pouze fyzické a právnické osoby, které proti návrhu
uplatnily námitky. Pravomocné rozhodnutí o námitkách zveřejní orgán ochrany přírody na
portálu veřejné správy.
(3) Od doby zveřejnění návrhu vyhlášení části přírody podle odstavce 2 za zvláště
chráněnou až do vyhlášení, nejdéle však po dobu jednoho roku, se musí každý zdržet všech
zásahů, které by negativně měnily či poškozovaly dochovaný stav přírody území
navrhovaného ke zvláštní ochraně.
(4) Obsah a náležitosti návrhu zvláště chráněného území či jeho ochranného pásma
nebo vymezení zón národního parku či chráněné krajinné oblasti stanoví Ministerstvo
životního prostředí prováděcím právním předpisem.
(5) Omezení vlastníků dotčených pozemků podle právního předpisu, kterým se
vyhlašuje zvláště chráněné území nebo jeho ochranné pásmo nebo vymezují zóny národního
parku či chráněné krajinné oblasti, nesmí přesáhnout rozsah omezení vyplývajících z návrhu
zvláště chráněného území či jeho ochranného pásma nebo vymezení zón národního parku či
chráněné krajinné oblasti a z rozhodnutí o námitkách podle odstavce 2.“.“.
12. Vkládají se nové body 11a a 11b, které znějí:
„11a. V § 41 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Záměr na vyhlášení přírodních rezervací a přírodních památek projedná orgán
ochrany přírody s orgány státní správy dotčených podle zvláštních předpisů.15)“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
11b. V § 41odst. 3 se slovo „ústřední“ zrušuje.“.
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„12a. V § 44 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Tohoto souhlasu není pro účely územního a
stavebního řízení třeba, jde-li o stavby v souvisle zastavěném území obce ve čtvrté zóně
chráněné krajinné oblasti a pokud má obec schválenou územně plánovací dokumentaci se
zapracovaným stanoviskem orgánu ochrany přírody k této dokumentaci.“.“.
K bodu 13
14. V § 45d odst. 2 se slova „Ptačí oblasti vymezí Ministerstvo životního prostředí
prováděcím předpisem“ nahrazují slovy „Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením“.
15. V § 45e odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem v souladu s § 3
písm. q) a r) stanoví, jaký stav evropského stanoviště a jaký stav evropsky významného druhu
se z hlediska ochrany považuje za příznivý.“.
16. K bodu 20
Bod 20 zní:
„20. V § 54 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 20a) znějí:
„(3) Vypouštět do volné přírody zvláště chráněné živočichy narozené a odchované
v zajetí a vysévat či vysazovat do volné přírody zvláště chráněné rostliny uměle
vypěstované20a) lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
(4) Orgánem ochrany přírody věcně a místně příslušným pro evidenci živočichů podle
§ 3 odst. 1 písm. d) je krajský úřad podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele
evidovaného jedince. O vzetí jedince do evidence bude rozhodováno ve správním řízení.
O vzetí jedince do evidence bude vydáno jeho držiteli osvědčení. Toto osvědčení je veřejnou
listinou prokazující při případné kontrole, že se nejedná o volně žijícího živočicha podle § 3
odst. 1 písm. d).
(5) Ten, kdo odchoval v zajetí jedince, který má být evidován, je povinen ho do 30
dnů nezaměnitelně označit. Dále je povinen ve stejné lhůtě písemně oznámit počet
odchovaných jedinců a způsob jejich označení příslušnému orgánu ochrany přírody a požádat
o vzetí těchto jedinců do evidence. Nemá-li orgán ochrany přírody důvodné podezření
z nelegálního původu jedince, u něhož je požadováno vzetí do evidence, tuto evidenci
provede a držitel obdrží o vzetí do evidence osvědčení.
___________
20a)
Čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi.“.“.
17. K bodu 22
Bod 22 zní:
„22. § 58 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21b) až 21f) zní:
„§ 58
Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
(1) Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání
přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.
(2) Pokud vlastníku zemědělského21b) nebo lesního pozemku21c) vznikne nebo trvá v
důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona nebo z rozhodnutí,
závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona a prováděcích právních
předpisů vydaných na jeho základě újma
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b) může nabídnout pozemek k odkoupení České republice, která je povinna jej odkoupit za
cenu stanovenou podle právních předpisů o cenách.21d)
(3) Finanční náhradu podle odstavce 2 poskytne z prostředků státního rozpočtu příslušný
orgán ochrany přírody na základě písemného uplatnění nároku vlastníka zemědělského nebo
lesního pozemku. Nárok na finanční náhradu zaniká, pokud uplatnění nároku nebylo
příslušnému orgánu ochrany přírody doručeno do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v
němž újma vznikla nebo trvala.
(4) Příslušným orgánem ochrany přírody podle odstavce 3 jsou na území národních parků
a jejich ochranných pásem správy národních parků, na území chráněných krajinných oblastí a
jejich ochranných pásem správy chráněných krajinných oblastí a na ostatním území
Ministerstvo životního prostředí přímo nebo prostřednictvím jím zřízené organizační složky
státu.
(5) Pokud je vlastníku uvedenému v odstavci 2 poskytnut finanční příspěvek za omezení
z důvodů ochrany přírody podle § 69 nebo náhrada podle zvláštního právního předpisu,21e)
náhrada podle odstavce 2 se o takto poskytnutou částku snižuje.
(6) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem podmínky
poskytování finanční náhrady, vzor uplatnění nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše
náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním předpisem.21f) Ve smlouvě podle
§ 39 nebo § 45c lze finanční náhradu upravit odchylně; finanční náhrada však nemůže být
vyšší než umožňuje prováděcí právní předpis.
(7) Náhrada újmy podle odstavce 2 se neposkytne za omezení vyplývající z opatření
uložených v důsledku nesplnění povinností stanovených tímto zákonem nebo jeho
prováděcími předpisy.
___________________
21b)
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
21c)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
21d)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
21e)
Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění
pozdějších předpisů.
21f)
Například vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích.“.“.
18. K bodu 25
Bod 25 se zrušuje.
19. K bodu 27
Bod 27 se zrušuje.
20. K bodu 37
Bod 37 se zrušuje.
21. K bodu 38
Bod 38 zní:
„38. V § 78 odst. 1 se slova „příslušná obec“ nahrazují slovy „příslušný obecní úřad“.“.
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V § 78 odst. 3 větě první se slova „Správa je oprávněna“ nahrazují slovy „Správy jsou
oprávněny“ a ve větě třetí se slova „a v případě Správy chráněných krajinných oblastí též na
úřední desce správy příslušného regionálního pracoviště“ zrušují.
23. K bodu 44
Bod 44 se zrušuje.
24. K bodu 51
V § 79a odst. 1 se slova „vykonává správa“ nahrazují slovy „vykonávají správy“ a
v odstavci 5 se slova „Správa je povinna“ nahrazují slovy „Správy jsou povinny“.
25. K bodu 70
Bod 70 zní:
„70. V § 88 odst. 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a
p), která znějí:
„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.“.“.
26. K bodu 79
Bod 79 se zrušuje.
K čl. II
27. Čl. II se zrušuje.
Čl. III se označuje jako čl. II.
K části IV
28. Část IV - Účinnost zní: „Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. února 2004
C. Poslanec Miloslav Kala
K čl. I
1. Vkládá se nový bod, který zní:
„…V § 61 odst. 1 se slova „vlastníci jeskyní“ nahrazují slovy „vlastníci pozemků
souvisejících s jeskyněmi“.“.
Ostatní body se přečíslují.
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„… V § 61 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví.“.“.
Ostatní body se přečíslují.
D. Poslanec Vlastimil Aubrecht
K čl. I
1. Dosavadní bod 12 zní:
„12. § 43 včetně nadpisu zní:
„§ 43
Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích
Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2,
§ 36 odst. 2, § 45g a 45h v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem
ochrany přírody, povoluje v každém jednotlivém případě svým rozhodnutím vláda.“.“.
2. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 70 odst. 3 se na konci doplňuje věta „Jeho podaným návrhům, námitkám nebo
opravným prostředkům příslušný správní orgán nevyhoví, převažuje-li veřejný zájem nad
zájmem ochrany přírody.“.“.
Ostatní body se přečíslují.
E. Poslanec Tom Zajíček
K čl. I
K dosavadnímu bodu 13
V § 45d se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Vymezení ptačích oblastí podle odstavce 2 na území, které není dosud zvláště
chráněno podle části třetí tohoto zákona, je možné pouze po projednání s dotčenými kraji a
obcemi a s jejich souhlasem. O projednání se sepíše zápis s informací o způsobu řešení všech
připomínek. Řešení připomínek budou respektovat požadavky právních předpisů Evropských
společenství.
(4) O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem
pozemku uzavřít smlouvu. Pokud vlastníci nebo nájemci pozemku vyzvou písemně k
uzavření takové smlouvy, orgán ochrany přírody je s nimi povinen ve lhůtě 90 dnů od
obdržení výzvy zahájit o této smlouvě jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud
tato smlouva nebude v rozporu s předpisy Evropských společenství1d),19b) a tímto zákonem.
Pokud orgán ochrany přírody považuje za odůvodněné vyhlásit vedle existující ochrany v
území další ochranu nebo stanovit další činnosti prováděné se souhlasem orgánu ochrany
přírody podle odstavce 2 a pokud se týkají příslušného pozemku nebo činností na něm, musejí
být tyto podmínky nebo činnosti zakotveny ve smlouvě podle tohoto odstavce. V takovém
případě se pro danou činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku souhlas podle
odstavce 2 nevyžaduje.
(5) Neudělení souhlasu podle odstavce 3 lze nahradit ve zvlášť odůvodněných
případech na návrh orgánu ochrany přírody rozhodnutím soudu. O případných sporech mezi
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straně druhé, zejména z hlediska ochrany jejich práv ve vztahu k požadavkům právních
předpisů Evropských společenství a ustanovením odstavců 3 a 4, rozhodne soud.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
F. Poslanec Pavel Hrnčíř
K čl. I
1. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 70 odst. 1 se slova „při orgánech ochrany přírody“ zrušují.
Ostatní body se přečíslují.
2. Vkládá se nový bod, který zní:
„…V § 70 odst. 2 se slova „jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a
krajiny“ zrušují.
Ostatní body se přečíslují.
3. K dosavadnímu bodu 13
V § 45d odst. 2 text za slovy „přičemž zohlední hospodářské požadavky“ zní: „ , požadavky
rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací
dokumentace; na území vojenských újezdů zohlední požadavky na zajištění obrany státu“.

G. Poslanec Josef Bíža
K čl. I
1. K dosavadnímu bodu 78
V § 90 odstavec 13 včetně poznámky pod čarou č. 47c) zní:
„(13) Ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 12, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 se nevztahují na
činnosti konané v přímé souvislosti se správou státních hranic,47a) se správou vodních toků a
správou povodí, jde-li o plnění povinností uložených správcům vodních toků a správcům
povodí zákonem.47c)
______________
47c)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.
2. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 90 se doplňuje odstavec 15, který včetně poznámky pod čarou č. 47d) zní:
„(15) Činnosti a povinnosti prováděné správci povodí,47d) správci vodních toků,47d)
nebo jinými osobami podle § 14, § 47 s výjimkou ustanovení odstavce 2 písm. d), § 54, § 74,
§ 75 a § 83 až 85 zákona o vodách, případně podle tohoto zákona uložené nebo povolené, se
nepovažují za změnu či poškozování zvláště chráněných území (§ 14), evropsky významných
lokalit (§ 45c) a ptačích oblastí (§ 45d) a nevyžadují výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných
územích (§ 43) a povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku pro evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (§ 45f).
__________
47d)
§ 48 a 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
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3. K dosavadnímu bodu 12
Dosavadní bod 12 zní:
„12. V § 43 větě první se spojka „a“ nahrazuje čárkou, za slova „§ 35 odst. 2“ se vkládají
slova „a § 36 odst. 2“ a slovo „výrazně“ se zrušuje. Na konci § 43 se doplňuje věta: „Tím
nejsou dotčena ustanovení § 45g a 45h.“.“.

H. Poslanec Ladislav Šustr
Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod bodem 27 v usnesení č. 179
VSRŽP (tisk 575/2)
Bude-li přijat pozměňovací návrh uvedený v bodu 27, vkládá se nový čl. II, který včetně
nadpisu zní:
„Čl. II
Přechodná a společná ustanovení
l. Dosavadní vydaná rozhodnutí o výjimkách ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., nejsou
tímto zákonem dotčena.
2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.“.
Dosavadní čl. II až V se označují jako čl. III až VI.

I.

Poslanec František Pelc

K čl. I
1. Před dosavadní bod 1 se vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 3 písm. d) se na konci čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova „Na živočicha,
který pochází z odchovu v zajetí, je nezaměnitelně označen v souladu s tímto zákonem a bylo
pro něj vydáno osvědčení podle § 54, se nevztahují zákazy stanovené v § 5a odst. 1 a 2 a § 50
odst. 2,“.
Ostatní body se přečíslují.
2. K dosavadnímu bodu 13
V § 45d se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Vymezení ptačích oblastí podle odstavec 2 na území, které není dosud zvláštně
chráněno podle části třetí tohoto zákona, je možné pouze po projednání s dotčenými kraji a
obcemi. O projednání se sepíše zápis s informací o způsobu vypořádání všech připomínek.
Vypořádání bude respektovat požadavky právních předpisů Evropských společenství.
(4) O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem
pozemku uzavřít smlouvu. Pokud vlastníci nebo nájemci pozemků projeví písemně o uzavření
takové smlouvy zájem, orgán ochrany přírody je s nimi povinen ve lhůtě 90 dnů zahájit o této
smlouvě jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud tato smlouva nebude v
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základě požadavků vlastníka nebo nájemce pozemku obsahuje ustanovení o provádění
činností podmíněných souhlasem orgánu ochrany přírody podle odstavce 2, tento souhlas se
pro danou činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku nevyžaduje.
(5) O případných sporech mezi orgánem ochrany přírody na straně jedné a ostatními
subjekty uvedenými v odstavcích 3 a 4 na straně druhé, zejména z hlediska ochrany jejich
práv ve vztahu k požadavkům právních předpisů Evropských společenství a ustanovení § 3
a 4 rozhodne soud.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
3. K dosavadnímu bodu 20
Dosavadní bod 20 zní:
„20. V § 54 se doplňují odstavce 3 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 20a) a 20b)
znějí:
„(3) Zákazy stanovené v § 5a odst. 1 a 2 a § 50 odst. 2 se nevztahují na zvláště
chráněné živočichy a ptáky, kteří jsou narozeni a odchováni v zajetí.20a) Tím nejsou dotčena
ustanovení zvláštních právních předpisů o regulaci obchodu s volně žijícími živočichy a planě
rostoucími rostlinami.20b)
(4) Ten, kdo odchoval zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, může v případě, že je
odchovaný živočich nezaměnitelně označen v souladu s prováděcím právním předpisem,
požádat orgán ochrany přírody příslušný podle místa svého bydliště nebo sídla o vydání
osvědčení o tom, že se živočich narodil a byl odchován v zajetí (dále jen „osvědčení“).
(5) Orgán ochrany přírody vydá pro každého živého jedince podle odstavce 3 do 30
dnů osvědčení, které je veřejnou listinou a v případě změny vlastníka přechází současně s
jedincem na nového nabyvatele. Jestliže se tomu, kdo žádá o vydání osvědčení, v plném
rozsahu vyhoví, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení.
(6) Orgán ochrany přírody vydání osvědčení ve lhůtě pro jeho vydání rozhodnutím
odmítne, pokud žadatel
a) neprokáže, že živočich je jedincem narozeným a odchovaným v zajetí nebo že je
potomkem rodičů nabytých v souladu s tímto zákonem,
b) uvede v žádosti nepravdivé údaje,
c) neoznačí živočicha nezaměnitelným způsobem v souladu s prováděcím právním
předpisem, nebo
d) ve stanovené lhůtě nedoplní chybějící náležitosti žádosti.
(7) V případě úhynu, ztráty, odcizení nebo vypuštění do přírody živočicha, pro kterého
bylo vydáno osvědčení, je ten, kdo má osvědčení u sebe, povinen je odevzdat orgánu ochrany
přírody do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl. Tím není
dotčeno ustanovení odstavce 9.
(8) Orgány ochrany přírody vedou evidenci údajů o jedincích živočichů, pro které
vydaly osvědčení. Tyto údaje předávají Ministerstvu životního prostředí, které vede centrální
evidenci těchto údajů nebo tím pověří jím zřízenou organizační složku státu.
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v zajetí a vysévat či vysazovat do volné přírody zvláště chráněné rostliny uměle
vypěstované20a) lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
(10) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem způsoby
prokazování a ověřování původu, způsoby označování a identifikace živočichů, lhůty pro
nezaměnitelné označení živočichů a pro podání žádosti o osvědčení, náležitosti žádosti
o osvědčení, vzor osvědčení a obsah záznamů o chovu a pěstování.
_____________
20a)
Čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.
20b)
Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.“.“.
4. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 68 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která zní: „Písemnou dohodou lze upravit
rovněž způsob hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech.“.“.
Ostatní body se přečíslují.
5. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 70 odstavec 2 zní:
„(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle
stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanské sdružení“) je oprávněno, pokud má
právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem
informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato
žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze jí podávat opakovaně. Musí být věcně a
místně specifikována.“.“.
Ostatní body se přečíslují.
J.

Poslanec Václav Mencl

K čl. I
1. K dosavadnímu bodu 10
V § 39 odst. 1 větě první se slova „Pro evropsky významné lokality lze“ zrušují a před slovo
„prohlásit“ se vkládá slovo „lze“.
2. K dosavadnímu bodu 10
V § 39 odst. 1 větě druhé se za slova „chránit i“ vkládají slova „ptačí oblasti“.
3. K dosavadnímu bodu 13
§ 45a až 45c včetně nadpisů znějí:
„§ 45a
Vytvoření národního seznamu
(1) Návrh a ustanovení lokalit Natury 2000 bere v úvahu hospodářské, sociální a
kulturní potřeby, regionální a místní poměry, a proto zapojuje příslušné správní orgány,
vlastníky lesů, dalších nemovitostí a správce pozemků jak při tvorbě lokalit národního
seznamu, tak plánu péče pro tato území.
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(2) Ministerstvo životního prostředí po projednání ve smyslu odstavce 4 stanoví
prováděcím právním předpisem národní seznam, do kterého zařadí lokality, které
v biogeografické oblasti, k níž patří, významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého
stavu některého z typů přírodních stanovišť v zájmu Evropských společenství nebo některého
druhu v zájmu Evropských společenství, jehož zachování vyžaduje zvláštní územní ochranu.
(3) Národní seznam stanoví, které typy přírodních stanovišť v zájmu Evropských
společenství a které druhy v zájmu Evropských společenství, jejichž zachování vyžaduje
zvláštní územní ochranu a které se přirozeně vyskytují v tomto území, se v jednotlivých
lokalitách, které splňují kritéria lokality významné pro Evropské společenství, vyskytují.
Národní seznam odlišuje lokality s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť
a prioritních druhů. Další náležitosti národního seznamu stanoví Ministerstvo životního
prostředí prováděcím právním předpisem.
(4) Návrh národního seznamu zveřejní Ministerstvo životního prostředí na portálu
veřejné správy. Zároveň zašle obcím a krajům části návrhu národního seznamu, které se týkají
jejich území. Obce zveřejní informaci o jejich obdržení do 5 dnů na úřední desce.
Ministerstvo životního prostředí současně projedná návrh s vlastníky a nájemci pozemků
v lokalitách zařazených do návrhu národního seznamu; součástí projednání je zejména
odůvodnění zařazení lokality do národního seznamu, vymezení předpokládaných ochranných
podmínek a způsob náhrady újmy, popřípadě zvýšených nákladů vzniklých vlastníkovi nebo
nájemci pozemku v důsledku omezení hospodaření (§ 58); o výsledku projednání musí být
pořízen písemný zápis. Vlastníci nemovitostí v lokalitách zařazených do návrhu národního
seznamu a dotčené obce a kraje mohou do 60 dnů od zveřejnění informace zaslat Ministerstvu
životního prostředí připomínky. Ministerstvo životního prostředí do 90 dnů od posledního dne
lhůty pro uplatnění připomínek tyto připomínky posoudí a se svými závěry písemně seznámí
toho, kdo je podal. Zápisy o výsledku projednání s vlastníky a nájemci pozemků v lokalitách
zařazených do návrhu národního seznamu, jakož i došlé připomínky k návrhu národního
seznamu a způsob jejich vypořádání zveřejní Ministerstvo životního prostředí na portálu
veřejné správy.
(5) Výběr lokalit, které splňují kritéria evropsky významných lokalit, bude
proveden na základě následujících kritérií:
Kritéria pro hodnocení lokalit pro daný typ přírodního stanoviště v zájmu Evropských
společenství:
1. stupeň zastoupení typu přírodního stanoviště na lokalitě,
2. rozloha lokality, pokrytá typem přírodního stanoviště, v poměru k celkové rozloze
typu přírodního stanoviště na území státu,
3. stupeň zachování struktury a funkcí příslušného typu přírodního stanoviště
a možnosti jeho obnovy,
4. celkové hodnocení významu lokality pro ochranu příslušného typu přírodního
stanoviště.
Kritéria hodnocení lokality pro daný druh v zájmu Evropských společenství:
1. početnost a hustota populace druhů, vyskytujících se na lokalitě, v poměru
k populaci na území daného státu,
2. stupeň zachování charakteristik stanoviště, důležitých pro daný druh a týkající se
možnosti obnovy,
3. stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření
druhu,
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V národním seznamu bude uvedeno, jaké typy přírodních stanovišť v zájmu
Evropských společenství a jaké druhy v zájmu Evropských společenství, původní pro dané
území, se na jednotlivých lokalitách vyskytují. U druhů živočichů, které obývají rozsáhlé
oblasti musí tyto lokality odpovídat místům v přirozeném areálu rozšíření těchto druhů
s takovými fyzikálními nebo biologickými faktory, jež jsou nezbytné pro jejich život a
reprodukci. Pro vodní druhy obývající rozsáhlé oblasti se taková místa navrhnou jen tam, kde
existují jasně vymezitelná území s přírodními a biologickými faktory, nezbytnými pro život a
reprodukci těchto druhů.
(6) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem
hranice biogeografických oblastí a způsob výběru lokalit do národního seznamu.
(7) Ministerstvo životního prostředí předloží národní seznam spolu s informacemi
o každé lokalitě Komisi. Informace o lokalitách zahrnují zejména mapu lokality, její název,
zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje vyplývající z uplatnění kritérií stanovených ve smyslu
odstavce 5.
(8) Ministerstvo životního prostředí oznámí ve Sbírce zákonů formou sdělení
sporné lokality a lokality, které byly zařazeny do evropského seznamu.
§ 45b
Předběžná ochrana evropsky významných lokalit
(1) Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu,
která ještě není chráněna smluvně nebo vyhlášena jako zvláště chráněné území, je zakázáno.
Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními
předpisy 19c) a smlouvami uzavřenými podle § 69 tohoto zákona.
(2) Výjimku ze zákazu v odstavci 1 může udělit orgán ochrany přírody v případě,
že půjde o činnost potřebnou z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Tím
nejsou dotčeny § 45f a 45g a ochranné podmínky zvláště chráněných území. Orgán ochrany
přírody který výjimku udělil o tom neprodleně informuje Ministerstvo životního prostředí.
(3) Seznam evropsky významných lokalit, které podléhají předběžné ochraně, ale
nebyly poté zařazeny do evropského seznamu, vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve
Sbírce zákonů formou sdělení. Předběžná ochrana pro tyto lokality přestává platit dnem
následujícím po dni jejich zveřejnění v tomto seznamu ve Sbírce zákonů.
§ 45c
Ochrana evropsky významných lokalit
(1) Ministerstvo životního prostředí do 30 dnů ode dne oznámení o zařazení
evropsky významné lokality do evropského seznamu ve Sbírce zákonů (§ 45a odst. 8)
písemně upozorní vlastníky pozemků v lokalitách zařazených do národního seznamu,
s výjimkou lokalit, které jsou součástí již vyhlášených zvláště chráněných území, že ochrana
evropsky významné lokality na dotčeném pozemku může být zajištěna smluvně; to platí
pouze v případě, že § 39 smluvní ochranu připouští. Pokud vlastník ve lhůtě 60 dnů ode dne
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Ministerstvo životního prostředí podle odstavce 2. Ustanovení § 39 se pro smlouvu o ochraně
evropsky významné lokality použijí přiměřeně. Na takto chráněné evropsky významné
lokality se nevztahuje povinnost podle odstavce 4.
(2) Nebude-li ve lhůtě jednoho roku uzavřena smlouva podle odstavce 1, bude
evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území, a to postupem
stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláště chráněného území příslušné kategorie.
Kategorie zvláště chráněného území stanoví ministerstvo životního prostředí podle povahy
evropsky významné lokality vyhláškou.
(3) Vyhlášení zvláště chráněných území podle odstavce 2 provedou příslušné
orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Při
vymezení ochranných podmínek zvláště chráněného území se vychází z výsledku projednání
návrhu národního seznamu podle § 45a odst. 4.
(4) Na takto chráněné evropsky významné lokality se vztahují v plném rozsahu
základní ochranné podmínky příslušného zvláště chráněného území stanovené zákonem
a bližší ochranné podmínky stanovené zřizovacím právním předpisem.“.
4. K dosavadnímu bodu 13
Za § 45c se vkládá nový § 45d, který zní:
„§ 45d
Pokud při vytváření návrhu národního seznamu podle § 45a přesáhnou evropsky
významné lokality s výskytem jednoho nebo více typů prioritních přírodních stanovišť a
prioritních druhů 5% rozlohy území České republiky, Ministerstvo životního prostředí
v souladu s právem Evropských společenství 1d) projedná s Komisí odpovídající návrh na
redukované uplatnění kritérií pro výběr všech lokalit významných pro Společenství.“.
Ostatní paragrafy se přečíslují.
5. K dosavadnímu bodu 13
a) § 45d zní:
„§ 45d
Ochrana volně žijících ptáků je v České republice v souladu s právem Evropských
společenství 19b) zajištěna jejich obecnou ochranou, ochranou vzácných a ohrožených druhů a
územní ochranou ve zvláště chráněných územích. Pokud budou pro územní ochranu volně
žijících ptáků výjimečně nutná další opatření, budou řešena v rámci vytváření soustavy lokalit
Natura.“.
(Pozn. legislativního odboru: bez upřesnění je tento pozměňovací návrh nehlasovatelný - viz
předcházející pozměňovací návrh.)
b) V návaznosti na změnu § 45d se v celém zákoně vypouští slova „ptačí oblast“, „ptačí
oblasti“ a slova související.
(Pozn. legislativního odboru: bez upřesnění je tento pozměňovací návrh nehlasovatelný.)
6. K dosavadnímu bodu 13
V § 45d odst. 1 se na konci doplňuje věta: „Návrh na jejich vymezení projedná Ministerstvo
životního prostředí postupem podle § 45a odst. 4.“.
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pozměňovací návrhy v předchozích dvou bodech.)
7. K dosavadnímu bodu 13
V § 45e odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem v souladu
s právními předpisy Evropských společenství1d) a § 3 písm. r) a s) tohoto zákona stanoví, jaký
stav evropského stanoviště a jaký stav evropsky významného druhu se z hlediska ochrany
považuje za příznivý.“.
8. K dosavadnímu bodu 13
V § 45f se za slovo „vyloučeno“ doplňují slova „závažné nebo nevratné“ a za slova „ani k“ se
doplňují slova „soustavnému nebo dlouhodobému“.
9. K dosavadnímu bodu 35
Bod 35 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
10. K dosavadnímu bodu 36
Bod 36 zní:
„36. V § 77a odst. 3 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová
písmena v) až z), která znějí:
„v) vydávají souhlas podle § 45d odst. 2 v ptačích oblastech a zajišťují péči o ně, pokud
k tomu není příslušná správa národního parku nebo chráněné krajinné oblasti,
w) vydávají stanoviska podle § 45h odst. 1 a ukládají kompenzační opatření podle § 45h
odst. 11,
x) vydávají povolení podle § 54 odst. 3, osvědčení podle § 54 odst. 4 a souhlas podle § 54
odst. 10 pro zvláště chráněné ohrožené živočichy,
y) udělují výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných kriticky a silně ohrožených
druhů rostlin a živočichů (§ 56),
z) vydávají povolení k výzkumu kriticky či silně ohrožených druhů rostlin a živočichů (§ 73)
a předchozí stanoviska ke způsobu běžného obhospodařování (§ 49 odst. 4).“.“.
11. K dosavadnímu bodu 42
V § 78 odst. 7 větě poslední se slova „ve svém správním obvodu“ nahrazují slovy „ve své
územní působnosti.“
12. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 79 odst. 3 písm. j) se slova „a kriticky či silně ohrožených druhů rostlin a živočichů
(§ 73)“ zrušují.“.
13.
a) Vkládá se nový bod, který zní:
„…V § 79 odst. 3 se písmeno n) zrušuje.“.
b) K bodu 50
V § 79 odst. 3 se písmena r), v) a w) zrušují.
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r), s), t), u), v), w).
14.K dosavadnímu bodu 76
Dosavadní bod 76 zní:
„76. V § 90 odst. 1 se na konci doplňuje věta: „Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná
k plánům, které nejsou schvalovány ve správním řízení, se též nevydávají ve správním řízení,
s výjimkou závazného stanoviska k lesním hospodářským plánům a lesním hospodářským
osnovám.“.“.

K čl. II
15. V čl. II se doplňuje bod 6, který zní:
„6. Podmínky ochrany zvláště chráněných území lze dohodnout též v písemné smlouvě
uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku ve zvláště chráněném území a orgánem, který
je podle tohoto zákona příslušný k zajištění péče o toto zvláště chráněné území; to platí i pro
zvláště chráněná území vyhlášená před účinností tohoto zákona. Stanoví-li smlouva něco
jiného než právní předpis, jímž bylo zvláště chráněné území vyhlášeno, použije se pro určení
práv a povinností vlastníka dotčeného pozemku při ochraně přírody na tomto pozemku
smlouva.“.
16. V čl. II se doplňuje bod 7, který zní:
„7. Pokud bylo zařazení lokality do národního seznamu a vymezení ptačí oblasti s vlastníky
dotčených pozemků, kraji a obcemi projednáno před účinností tohoto zákona, považuje se
písemný zápis z takového projednání za zápis podle § 45a odst. 4; to neplatí, neobsahuje-li
zápis obsahové náležitosti požadované v § 45a odst. 4.“.

K. Poslankyně Jitka Gruntová
Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení č. 179 VSRŽP (tisk
575/2)
Pokud bude přijat bod 19 a návrhy související v usnesení č. 179 výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí a vypuštěna tak úprava nové správy chráněných
krajinných oblastí:
V příloze k zákonu se na konec doplňují slova „Český les, Střední Poohří a Novohradské
hory“ do sloupce „Název území“ a slova „Domažlice, Klášterec nad Ohří a Nové Hrady“ do
sloupce „Sídlo správy“.
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L. Poslankyně Iva Šedivá
K čl. II
V čl. II, přechodná a společná ustanovení, se doplňuje bod 6, který zní:
„6. Zahájená projednávání záměrů (návrhů) na vyhlášení zvláště chráněných území podle § 40
se dokončí podle dosavadní právní úpravy.“.

V Praze dne 25. února 2004

Ing. Josef B í ž a, v.r.
zpravodaj zemědělského výboru

RNDr. František P e l c, v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

