
 
 
Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 
 
 
 

Martin Kývala 
 
 
 
 

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚZEMNÍ OCHRANY 
PŘÍRODY 

 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph. D. 
 
 
Katedra: Katedra práva životního prostředí 
 
 
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 19. prosince 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazné  prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, 

všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

  

V Praze dne 19. prosince 2012 

 ...................................... 

  Martin Kývala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat Doc. JUDr. Vojtěchu Stejskalovi, Ph. D., 

vedoucímu mé diplomové práce za jeho rady, připomínky a ochotu kdykoli pomoci 

při zpracování této práce. 



Obsah 

 

Úvod.................................................................................................................................. 1 

1 Nástin vývoje územní ochrany přírody a její právní úpravy ......................................... 3 

1.1 Od starověku do 18. století .....................................................................................3 

1.2 Od 19. století do poloviny 20. století...................................................................... 4 

1.2.1 Vývoj ve světě ................................................................................................. 4 

1.2.2 Vývoj v českých zemích .................................................................................. 5 

1.3 Od poloviny 20. století............................................................................................ 8 

1.3.1 Vývoj ve světě ................................................................................................. 8 

1.3.2 Vývoj v Československu a České republice .................................................. 11 

2 Právní úprava - účel a zařazení do systému práva životního prostředí........................ 16 

2.1 Účel právní úpravy................................................................................................ 16 

2.2 Postavení právní úpravy v systému práva životního prostředí ............................. 18 

3 Mezinárodní úprava územní ochrany přírody.............................................................. 20 

3.1 Mezinárodní smlouvy ........................................................................................... 21 

3.1.1 Ramsarská úmluva......................................................................................... 22 

3.1.2 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví .................... 23 

3.1.3 Bonnská úmluva ............................................................................................ 24 

3.1.4 Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)..................................................... 25 

3.1.5 Úmluva o boji proti desertifikaci ................................................................... 26 

3.2 Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) ............. 28 

3.2.1 Biosférické rezervace..................................................................................... 28 

3.2.2 Geoparky........................................................................................................ 29 

4 Evropská úprava územní ochrany přírody ................................................................... 32 

4.1 Mezinárodní smlouvy ........................................................................................... 32 

4.2 Ekologické sítě......................................................................................................34 

4.3 Environmentální politika EU a Natura 2000 ........................................................ 35 

4.3.1 Směrnice o stanovištích ................................................................................. 38 

4.3.2 Směrnice o ptácích......................................................................................... 43 

4.3.3 Implementace do českého právního řádu....................................................... 46 



5 Obecná územní ochrana přírody v ČR......................................................................... 53 

5.1 Významný krajinný prvek .................................................................................... 54 

5.2 Jeskyně ................................................................................................................ 56 

5.3 Krajinný ráz .......................................................................................................... 58 

5.4 Přechodně chráněná plocha .................................................................................. 61 

6 Zvláštní územní ochrana přírody v ČR........................................................................ 63 

6.1 Národní park ......................................................................................................... 65 

6.2 Chráněná krajinná oblast ...................................................................................... 68 

6.3 Národní přírodní rezervace ................................................................................... 69 

6.4 Přírodní rezervace ................................................................................................. 70 

6.5 Národní přírodní památka..................................................................................... 70 

6.6 Přírodní památka................................................................................................... 71 

6.7 Některé společné instituty..................................................................................... 72 

6.7.1 Vyhlašování ZCHÚ, jejich ochranných pásem a zón ochrany 

NP a CHKO .................................................................................................. 72 

6.7.2 Ochranná pásma ZCHÚ................................................................................ 73 

6.7.3 Plány péče o ZCHÚ ...................................................................................... 73 

6.7.4 Vlastnictví lesů a jiných pozemků ve ZCHÚ ............................................... 74 

6.7.5 Myslivost a rybářství ve ZCHÚ.................................................................... 79 

6.7.6 Označování ZCHÚ ....................................................................................... 80 

6.7.7 Evidence ZCHÚ............................................................................................ 80 

6.7.8 Omezení a zákazy ve ZCHÚ ........................................................................81 

6.7.9 Výjimky ze zákazů ve ZCHÚ, závazná stanoviska k některým činnostem 

ve ZCHÚ a zrušení ZCHÚ............................................................................ 84 

6.8 Smluvní ochrana území ........................................................................................ 85 

Závěr a návrhy de lege ferenda....................................................................................... 88 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 93 

Seznam pramenů............................................................................................................. 95 

Monografie.................................................................................................................. 95 

Časopisecké články..................................................................................................... 97 

Internetové zdroje ..................................................................................................... 101 

Evropská judikatura .................................................................................................. 103 



Česká judikatura ....................................................................................................... 105 

Seznam příloh ............................................................................................................... 106 

Příloha č. 1: Mapa biosférických rezervací v ČR ......................................................... 107 

Příloha č. 2: Mapa geoparků v ČR................................................................................ 108 

Příloha č. 3: Tabulka rozloh soustavy Natura 2000 v jednotlivých členských 

státech EU (z roku 2011) ......................................................................... 109 

Příloha č. 4: Mapa významných ptačích území (IBA) v Evropě .................................. 110 

Příloha č. 5: Mapa evropsky významných lokalit v ČR ............................................... 111 

Příloha č. 6: Mapa ptačích oblastí v ČR ....................................................................... 112 

Příloha č. 7: Mapa velkoplošných zvláště chráněných území v ČR............................. 113 

Resumé.......................................................................................................................... 114 

Abstrakt/Abstract .......................................................................................................... 116 

Název práce a klíčová slova/Title of the Thesis and Key Words ................................. 117 

 



 1 

Úvod 

 

V moderní době často zapomínáme, že příroda ve všech jejich podobách je 

základem života na Zemi. Člověk je součástí této přírody, ale mnohdy se staví 

do opačné pozice, což se samozřejmě projevuje na stavu přírody, resp. na stavu 

životního prostředí1. 

Tento stav je podmíněn zejména vztahem člověka k přírodě. Primární vztah je 

ekologický (biologický), kdy příroda zajišťuje člověku podmínky, bez nichž by vůbec 

nemohl existovat (např. vzduch, voda, potrava…). Sekundární vztah, kterým se člověk 

odlišuje od všech ostatních živých organismů, je vztahem společenským, do nějž řadíme 

také vztah ekonomický. Člověk tak svými zásahy, ve formě zejména nadměrného 

využívání přírodních zdrojů, výrazně mění přírodu, narušuje rovnovážný stav v přírodě, 

a tak ovlivňuje životní prostředí.2 

Naštěstí si alespoň část společnosti začala uvědomovat, že problémy týkající se 

životního prostředí se samy nevyřeší a že je třeba provádět jisté pozitivní kroky. Mezi 

tyto kroky můžeme jistě zařadit i změny v právní úpravě stávající a vytváření právní 

úpravy nové. Je třeba zdůraznit, že pozitivní právo samo o sobě přírodnímu prostředí 

nepomůže, obzvlášť když v něm nejsou obsaženy účinné právní nástroje. 

Tato práce si nejprve klade za úkol popsat historický vývoj právní úpravy územní 

ochrany přírody a systematické zařazení právní úpravy. Tyto dvě úvodní pasáže nejsou 

samoúčelné, neboť současný stav se nevyskytl z ničeho, ale je určitou výslednicí 

časového vývoje a způsobu, jak jsou upraveny související podobory práva. Hlavní část 

práce se pochopitelně bude zabývat pozitivně-právní úpravou se všemi jejími úrovněmi 

                                                 
1 Pojem životní prostředí je v českém právní řádu definován v ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb. 

ze dne 5. prosince 1992, o životním prostředí: „Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami 

jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ 
2 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 4. 

(Dále citováno jako „Právo životního prostředí“.) 
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(mezinárodní, evropská3, národní), protože vzájemné vlivy jednotlivých úrovní jsou, 

zvlášť v dnešní moderní době, velmi významné. 

Daná problematika nelze vzhledem ke své rozsáhlosti detailně popsat ve všech 

svých aspektech, ale téma si spíše žádá podat obraz o struktuře a členitosti právní 

úpravy územní ochrany přírody.  

Práce je psána k právnímu stavu účinnému k 1. 10. 2012. 

                                                 
3 Evropskou úrovní nejsou v této práci myšleny pouze aktivity Evropské unie, ale také činnosti dotýkající 

se Evropy jako kontinentu. 
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1 Nástin vývoje územní ochrany přírody a její právní 

úpravy 

 

Lidé se již delší historickou epochu snaží chránit jednotlivé složky životního 

prostředí a ne jinak je tomu s územní ochranou přírody. Musíme však poznamenat, 

že v pozadí minulých ochranářských opatření nalezneme mnohdy soukromý záměr, 

který sice směřuje k požadovanému výsledku, ale lze jen s obtížemi srovnat s dnešním 

pojetím územní ochrany přírody, v jehož pozadí by měl být veřejný zájem. 

1.1 Od starověku do 18. století 

 

Některé stopy, týkající se územní ochrany přírody, nalézáme již ve starověku, kdy 

si antičtí autoři všímají stavu přírody a krajiny ve středomoří, konkrétně řeší problémy 

okolo kácení lesů, nadměrné pastvy či eroze půdy. Od pojmenování problému bylo však 

ještě daleko k realizaci nějakých ochranných opatření. V Asii se naopak ve 3. stol. 

př. n. l. můžeme sekat s vyčleňováním zvláštních území (rezervací).4 

Ve středověku se začíná rozvíjet aktivní územní ochrana přírody i v Evropě. 

Majitelé pozemků, včetně vládnoucí šlechty si začínají uvědomovat, že ubývá hojnosti 

zvěře, kterou jejich předci mohli lovit ve velkém množství, a proto začínají uplatňovat 

restriktivní opatření. Tato opatření se týkají nejen možností lovu, ale například 

i omezování vstupu do lesů, aby zvěř nebyla rušena, či zákazu pastvy domácích zvířat 

a sběru dřeva v lesích.5 V této souvislosti je třeba zmínit také významný český právní 

dokument Maiestas Carolina, obsahující zejména ochranu lesů a zvěře.6 Můžeme tedy 

                                                 
4 Srov. KOSTKAN, Vlastimil. Územní ochrana přírody a krajiny v České republice, Ostrava: VŠB –TUO, 

1996, s. 11. (Dále citováno jako „Územní ochrana přírody a krajiny“.) 
5 Tamtéž. 
6 Maiestas Carolina stanoví: „Krásný soubor našich lesů, vzbuzující obdiv cizinců, chceme netoliko 

nepromrhati, ale zamýšlíme jej uchrániti od veškerého kácení. Chtějíce, aby lesy zůstaly nedotknuté 

a věčné, rozkazujeme, aby žádný z našich hajných nebo lovčích  ani žádná jiná osoba,  nesměl jej káceti, 

vyvážeti nějaké dříví z našich lesů, zcizovati je nebo prodávati, leč pouze dřevo suché a to, které padne 

silou větrů. (…) Kdo by jednal opačně, tomu hrozí trest utětí pravé ruky.“ Tento text byl reakcí 

na rychlou kolonizaci našeho území a vyvolal pobouření šlechty a správců lesa, kteří měli zisky z prodeje 
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shrnout, že v této době panovník, šlechtici a později i města ještě nevydávají právní 

předpisy k ochraně přírody, ale zaměřují se zde především na ochranu vlastnictví.7 

První náznaky ochrany krajinného rázu můžeme spatřovat v jednání Jana Josefa 

Thuna, který v roce 1739 „zakázal na území svého děčínského panství v oblasti 

dnešního Národního parku České Švýcarsko těžbu dřeva z důvodu zachování rázu 

krajiny“ 8. 

1.2 Od 19. století do poloviny 20. století 

1.2.1 Vývoj ve světě 

 

Na začátku 19. století se prosazuje umělecký směr romantismus a s ním přichází 

i umělci, kteří v divoké přírodě hledají inspiraci, tak postupně dochází ke zvýšení zájmu 

o zachování přírody jako nositelky estetických hodnot.9 Na aktivity umělců navazují 

intelektuálové a také řada šlechtických vlastníků pozemků, kteří zejména pod vlivem 

svých osvícených přátel a správců vyhlašují ochranu nad některými částmi svých 

panství. Takto vzniká právní úpravy již skutečně cíleně zaměřená na ochranu přírody.10 

První národní parky v Evropě byly vyhlášeny švédským parlamentem dne 

24. května 1909 a bylo jich celkem devět. „Prvním národním parkem Evropy mohl být 

také Národní park Val Cluozza ve švýcarském kantonu Graubünden. V roce 1909 bratři 

Sarasinové založili spolek na ochranu přírody Schweizerischer Bund für Naturschutz 

a získali od obce Zernez pachtovní smlouvu na pozemky v oblasti Val Cluozza a Horní 

                                                                                                                                               
dřeva. (Srov. Územní ochrana přírody a krajiny, s. 13). Roku 1355 byl tento dokument odmítnut 

generálním sněmem a nakonec jej odvolal i samotný Karel IV. 
7 Srov. Právo životního prostředí, s. 339 a STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody 

a péče o biologickou rozmanitost. Praha: Linde, 2006, s. 399. (Dále citováno jako „Úvod do právní 

úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost“.) 
8 Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 400. 
9 Skupina malířů vyhlašuje 624 ha lesa ve Fontaineblau u Paříže v roce 1853 za „umělecké partie“, což je 

v roce 1861 potvrzeno také císařským dekretem. Toto a další chráněná území okolo Paříže dodnes slouží 

jako odpočinkové zóny v pařížské aglomeraci. 
10 Blíže viz Územní ochrana přírody a krajiny, s. 11-12 a Právo životního prostředí, s. 339. 
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Engadin na jihovýchodě Švýcarska, s cílem vybudovat zde chráněné území, které bylo 

v roce 1914 vyhlášeno jako Parc Natiunal Svizzer…“11 

Ve druhé polovině 19. století dochází díky přílivu osadníků do USA k devastacím 

tamní přírody. Na druhou stranu jsou objevovány nedotčená území, jejichž ochrana je 

zabezpečena státním zásahem ve formě zákazu rozprodeje půdy.12 Takto vyhlašované 

národní parky jsou na počátku 20. století natolik využívány k zábavním účelům, 

že vznikne potřeba ustanovit pravidla chování a tato pravidla vynucovat pomocí 

ozbrojených strážců. Na evropském kontinentě však nelze vyhlásit jakési velkoplošné 

chráněné rezervace s omezujícím režimem, protože téměř každá část půdy má už svého 

vlastníka, a proto pod vlivem odborných a občanských spolků vznikají státní odborné 

instituce ochrany přírody, aby odborně vedly ochranu přírody a později i přebraly výkon 

státní správy.13 

Rozvoj vědy v tomto období přináší také teoretické základy do oblasti ochrany 

přírody. Od konce 19. stol. se terminologicky začíná používat pojem „péče o přírodní 

památky“ místo „ochrana přírody“. Pojem „přírodní památka“ použil poprvé německý 

přírodovědec Alexander von Humboldt (1769 - 1859) v roce 1819. Pojem rozpracoval 

německý profesor Hugo Conwentz (1855 - 1922), jehož systematika ochrany přírody 

posloužila jako vzor pro ochranu přírody většiny evropských států, včetně našeho 

zákona o státní ochraně přírody.14 

1.2.2 Vývoj v českých zemích 

 

Co se týká územní ochrany přírody na našem území, pak je třeba vyzdvihnout den 

28. srpen 1838, kdy hrabě Jiří Augustin Langueval-Buquoy vyhlašuje ochranu 

nad územím v Novohradských horách (dnes Národní přírodní rezervace Žofínský 

                                                 
11 STEJSKAL, Vojtěch. Končí rok ochrany přírody, začíná rok ochrany biodiverzity. České právo 

životního prostředí. 2009, roč. 9, č. 26, s. 73. 
12 „Na tomto principu byl ve státní správě uchován a 1. 3. 1872 vyhlášen Yellowstonský národní park. Je 

to první skutečně státní chráněné území na státní půdě udržované ze státního rozpočtu.“  (Územní ochrana 

přírody a krajiny, s. 12.) 
13 Blíže viz Územní ochrana přírody a krajiny, s. 12. 
14 Zákon č. 40/1956 Sb. ze dne 1. srpna 1956, o státní ochraně přírody. Dále viz Úvod do právní úpravy 

ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 401. 
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prales). Následuje vyhlášení ochrany nad dalšími soukromými pozemky, a to například 

v roce 1858 pralesová rezervace na Boubíně či na počátku 20. století několik 

chráněných území na pozemcích Lichtenštejnů.15 

Vedle soukromoprávní ochrany se postupně rozvijí i ochrana ve veřejné oblasti. 

Na množství právních předpisů týkajících se ochrany lesa navazuje řada dalších 

dokumentů, ať už je to tzv. Prügelpatent z roku 185416, poskytující také možnosti 

ochrany přírodních památek, nebo návrh zákona na ochranu přírodních a krajinných 

památek z roku 1908. Snahu o založení komise pro ochranu přírody jako poradního 

orgánu české zemské samosprávy, což byl požadavek proklamovaný v roce 1914 

na Sjezdu českých přírodozpytců, lékařů a inženýrů, ukončil začátek 1. světové války. 

Teprve až s počátkem 20. století můžeme hovořit o vzniku právní úpravy ochrany 

přírody v pravém slova smyslu.17 

V nově vzniklé Československé republice sice nevzniká žádný komplexní zákon18 

z oblasti ochrany přírody, ale na základě recepčního zákona19 se používá zpravidla 

předpisů z doby Rakouska-Uherska. Za velmi chudou můžeme považovat právní úpravu 

ochrany přírody na ústavní úrovni. Prozatímní ústava neobsahuje žádnou zmínku 

týkající se ochrany přírody a pouze v preambuli uvozujícího zákona k Ústavní listině 

ČSR se hovoří o tom, že se chce „zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, 

prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu“.20 

                                                 
15 Blíže viz Územní ochrana přírody a krajiny, s. 14. 
16 Výpraskový patent (něm. Prügelpatent) je označením pro Císařské nařízení, jímž se vydávají předpisy 

o výkonu opatření a nálezů politických a policejních úřadů, ze dne 20. dubna 1854 (č. 96/1854 ř. z.). 
17 Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 340. 
18 Ještě před vznikem Československa bylo několik pokusů o přijetí takového zákona ve vídeňské 

poslanecké sněmovně (prvním byl návrh ze dne 17. 2. 1901 poslance Gustava Nowaka). Od vzniku ČSR 

do roku 1945 bylo podáno celkem 7 návrhů zákona, prvním z nich byl návrh J. V. Stejskala ze dne 29. 3. 

1922, z dalších vzpomeňme aspoň návrhy Z. Wirtha či R. Maximoviče. Za hlavní důvod nepřijetí 

můžeme označit upřednostnění zájmů vlastníků soukromých pozemků, neboť tito se obávali o omezení 

svých práv. Blíže viz Právo životního prostředí, s. 340 a Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče 

o biologickou rozmanitost, s. 403.    
19 Zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. října 1918, o zřízení 

samostatného státu československého (ustanovení čl. 2). 
20 Zákon č. 37/1918 Sb. ze dne 13. listopadu 1918, o prozatímní ústavě, a zákon č. 121/1920 Sb. ze dne 

29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
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Celá agenda spadá pod Ministerstvo školství a národní osvěty, jehož aparát úzce 

spolupracuje s mnoha vědci. Za zmínku stojí systém konzervátorů a zpravodajů, v jehož 

čele stál Generální konzervátor ochrany přírody Rudolf Maximovič (1886-1963)21, 

kterého můžeme považovat za zakladatele české moderní ochrany přírody.22  

V rámci pozemkové reformy byl vydán  tzv. přídělový zákon23, který ve svých 

ustanoveních zohledňoval také význam přírodních krás, krajinného rázu, přírodních 

památek atd. Pozemky s těmito hodnotami mohly být propuštěny dosavadnímu 

vlastníku ze záboru nad míru stanovenou zákonem, jestliže se vlastník podrobil 

omezujícím podmínkám, „pokud se týká přístupnosti oněch míst obecenstvu, 

pracovníkům vědeckým a uměleckým, nebo používání jejich k účelům lidumilným“24. 

Pozemkový úřad při přidělování určil práva a povinnosti, která vyplývají z přiděleného 

přírodně hodnotného pozemku, a mohl ustanovit zvláštní řád o hospodaření na takovém 

pozemku.25 

V meziválečném období můžeme sledovat značnou snahu o vyhlašování 

chráněných území. „V roce 1922 existovalo na území dnešní České republiky celkem 

7 (soukromých) přírodních rezervací, v roce 1938 160.“26 Při vyhlašování chráněných 

                                                 
21 Velmi známou je jeho moderní definice ochrany přírody, kterou lze srovnat s dnešním konceptem 

trvale udržitelného rozvoje: „Ochranu přírody je možno nyní definovat jako snahu pro realizaci zásad 

účelného hospodaření s hmotami a silami přírody se zřetelem k potřebám a zájmům i pokolení budoucích 

a k zachování obrazu pokud možno neporušené přírody živé i neživé z důvodů veřejného blaha.“ (Územní 

ochrana přírody a krajiny, s. 14). Bohužel byl tento odborník nucen po únorových událostech roku 1948 

opustit ministerstvo. 
22 Srov. Územní ochrana přírody a krajiny, s. 14. 
23 Zákon č. 81/1920 Sb. ze dne 30. ledna 1920, kterým se vydávají po rozumu §u 10 zákona ze dne 

16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr 

ku přidělené půdě. (Zákon přídělový.) 
24 Ustanovení § 20 přídělového zákona. 
25 Srov. ustanovení § 23 a § 50 přídělového zákona. Viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče 

o biologickou rozmanitost, s. 403 a Právo životního prostředí, s. 340. 
26 Územní ochrana přírody a krajiny, s. 15. O zvýšení počtu rezervací se zasloužil Rudolf Maximovič, 

kterému se podařilo připravit „tzv. silvestrovský výnos, který 31. 12. 1933 vydalo právě tehdejší 

Ministerstvo školství a národní osvěty. Jednalo se o první oficiální soupis přírodních památek, kde byla 

zdůrazněna jejich hodnota pro výchovu mládeže i význam pro stát“ (VRŠKA, Tomáš; HORT, Libor. 

Historie vzniku lesních rezervací v ČR do roku 1945. Ochrana přírody a krajiny. 2008, roč. 63, č. 1, 

s. 10.). 
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území se však vyskytovaly dva významné problémy, prvním z nich byla rozloha, 

protože tehdy ještě neexistovala žádná teorie o optimální velikosti těchto chráněných 

území, a druhým problémem byly vlastnické vztahy. Za druhé světové války sice přešla 

podle německé legislativy ochrana přírody pod oblast lesnictví, ale k aplikaci říšského 

zákona na ochranu přírody nedošlo.27 

1.3 Od poloviny 20. století 

1.3.1 Vývoj ve světě 

 

Po druhé světové válce začíná velký rozmach ochrany přírody na mezinárodní 

úrovni. Tento rozmach se projevuje zakládáním mezinárodních organizací, konáním 

mezinárodních konferencí i uzavíráním mezinárodních smluv. Otázkám mezinárodní 

ochrany životního prostředí se začala věnovat také „OSN i přes skutečnost, že Charta 

OSN z roku 1945 se nezmiňuje ani o zabránění znečištění životního prostředí, ani 

zachování přírodních zdrojů“ 28. 

K nejvýznamnějším a nejvlivnějším organizacím, zabývající se kromě jiného také 

chráněnými oblastmi, patří rozhodně Světový svaz ochrany přírody (International 

Union for Conservation of Nature, dále jen „IUCN“). IUCN byl založen v roce 1948, 

a patří tak mezi nejstarší organizace svého druhu.29  V současně době se zabývá 

okruhem pěti významných oblastí - biodiverzita, klimatické změny, udržitelná energie, 

lidský blahobyt a zelená ekonomika. Mezi šestici jejich odborných komisí náleží také 

Světová komise pro chráněná území (World Commission on Protected Areas, WCPA). 

Československo se prostřednictvím Rudolfa Maximoviče účastnilo příprav na založení 

                                                 
27 Srov. Územní ochrana přírody a krajiny, s. 15. 
28 Právo životního prostředí, s. 101. Dále srov. zejména preambuli a článek 1 a 2 Charty Spojených 

národů (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb. ze dne 16. ledna 1947, o chartě Spojených 

národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, ve znění pozdějších předpisů). 
29 IUCN má v současnosti  přes 1 200 členů, jimiž jsou státy, vládní a nevládní agentury, neziskové 

organizace a další, a přes 11 000 specialistů v odborných komisích. Jeho členové a zaměstnanci působí 

ve více než 160 zemích světa. Českou republiku zastupují Český svaz ochránců přírody, Unie českých 

a slovenských zoologických zahrad, Správa Krkonošského národního parku, Ministerstvo životního 

prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Databáze členů je dostupná na webových 

stránkách http://www.iucn.org/about/union/members/who_members/members_database/. 
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v letech 1946 až 1947, ale zakládací konference v roce 1948 se z politických důvodů 

nezúčastnilo. Prvním československým členem IUCN se stal Státní ústav památkové 

péče a ochrany přírody.30 

Zmiňme ještě jednu organizaci zabývající se ochranou druhů, území a dalšími 

tématy. Touto organizací je Světový fond na ochranu přírody (World Wide Fund 

for Nature, dále jen „WWF“). WWF byl založen v roce 1961 a dnes má své pobočky 

ve více než 60 zemích světa. Jestliže okruh zájmů WWF omezíme na územní ochranu 

přírody, pak se zaměřuje na ty oblasti, kde se nelézají nezaměnitelná a ohrožená 

biodiverzita, nejrozsáhlejší a nejreprezentativnější ekosystémy a také lokality s velkým 

místním významem.31 

K nezbytným prostředkům pro výměnu názorů a hledání společné cesty patří 

konání mezinárodních konferencí a kongresů. Na prvním místě zmiňme sérii světových 

konferencí o národních parcích. Tyto konference se konají každých deset let, hodnotí 

dosavadní vývoj a stanovují cíle pro další vývoj chráněných území. Také se zaměřují 

na konkrétní negativní vlivy, například zatím poslední konference se zabývala, jak 

na chráněná území působí globální vlivy a jak se s nimi dokáží tato území vypořádat.32 

K dalším souvisejícím konferencím patří Konference o biosféře konaná v Paříži v roce 

1968 či čtveřice konferencí konaných ve Stockholmu (1972), Rio de Janeiru (1992), 

Johannesburgu (2002) a Rio de Janeiru (2012).33 

                                                 
30 Podrobněji na webových stránkách IUCN http://www.iucn.org/, WCPA http://www.iucn.org/about 

/union/commissions/wcpa/ a MŽP ČR http://www.mzp.cz/cz/svetovy_svaz_ochrany_prirody. 
31 Podrobněji na webových stránkách WWF http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/. 
32 První konference se konala v roce 1962 v Seattlu (USA), druhá v roce 1972 v Yellowstonu (USA), třetí 

v roce 1982 na Bali (Indonésie), čtvrtá v roce 1992 v Caracasu (Venezuela) a pátá (zatím poslední) v roce 

2003 v Durbanu (Jihoafrická republika). Šestá konference se připravuje na rok 2014. K jednotlivým 

konferencím viz webovou stránku http://www.iisd.ca/sd/worldparksV/sdvol89num1e.html. 
33 Na těchto konferencích byly přijaty významné dokumenty jako stockholmská Závěrečná deklarace 

o životním prostředí člověka (čl. 2 zakotvuje ochranu přírodních zdrojů a čl. 4 zakládá odpovědnost 

člověka za stav stanovišť) a Akční plán, riodejaneirská Deklarace o životním prostředí a rozvoji a Agenda 

21 (akční plán realizace trvale udržitelného rozvoje, kapitola 15 se zabývá biologickou rozmanitostí), 

v Johannesburgu byla biologická rozmanitost zahrnuta mezi pět klíčových a prioritních problémů 

globálního světa (o biologické rozmanitosti pojednává kapitola 44 Implementačního plánu). Srov. Úvod 

do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 109 - 118. K poslední konferenci 

spustila OSN webové stránky http://www.uncsd2012.org/. 
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Druhá polovina 20. stolení se vyznačuje množstvím rozličných mezinárodních 

úmluv a dohod uzavřených v environmentální oblasti. Není zde prostor na vytváření 

výčtu všech mezinárodních smluv více či méně souvisejících s chráněnými oblastmi, 

proto zde vyzdvihněme jen ty opravdu nejdůležitější (s ohledem na význam pro Českou 

republiku). K těmto bychom mohli zařadit Úmluvu o mokřadech majících mezinárodní 

význam zvláště jako biotopy vodního ptactva34 , Úmluvu o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví35, Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících 

živočichů36, Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 

živočichů a přírodních stanovišť37, Úmluvu o biologické rozmanitosti38, Evropskou 

úmluvu o krajině39 nebo Rámcovou úmluvu o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat40. 

(K podrobnostem jednotlivých smluv viz níže.) 

                                                 
34 Convention on Wetlands of International Importace Especially as Waterfowl Habitat, úmluva byla 

podepsána v Ramsaru v roce 1971. V Československu byla vyhlášena pod č. 396/1990 Sb. Dnes má 162 

stran (s účinností od listopadu 2012 163 stran) a chrání přes 2 000 mokřadů. Podrobněji 

na www.ramsar.org. 
35 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, úmluva byla 

podepsána v Paříži v roce 1972. V Československu byla vyhlášena pod č. 159/1991 Sb. Dnes má 190 

stran a na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví je zapsáno 745 kulturních, 188 přírodních 

a 29 smíšených památek ze 157 zemí světa. Podrobněji na http://whc.unesco.org. 
36 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, úmluva byla podepsána 

v Bonnu v roce 1979. V České republice byla vyhlášena pod č. 127/1994 Sb. Na základě čl. IV a V této 

úmluvy se uzavírají další dohody a memoranda, jichž je v dnešní době celkem 26. Stran úmluvy je 117. 

Podrobněji na http://www.cms.int/.  
37 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, úmluva byla podepsána 

v Bernu v roce 1979. V České republice byla vyhlášena pod č. 107/2001 Sb. m. s. Dnes má 50 stran. 

Podrobněji na http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=104&CM=8&DF=& 

CL=ENG.  
38 Convention on Biological Diversity, úmluva byla podepsána v Rio de Janeiru v roce 1992. V České 

republice byla vyhlášena pod č. 134/1999 Sb. Dnes má 193 stran. Podrobněji na http://www.cbd.int/. 
39 European Landscape Convention, úmluva byla podepsána ve Florencii v roce 2000. V České republice 

byla vyhlášena pod č. 13/2005 Sb. m. s. Dnes má 40 stran. Podrobněji na http://www.coe.int/t/dg4 

/cultureheritage/heritage/landscape/. 
40 Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians, úmluva 

byla podepsána v Kyjevě v roce 2003. V České republice byla vyhlášena pod č. 47/2006 Sb. m. s. Stranou 

je všech 7 států, na jejichž území se Karpaty rozléhají. Podrobněji na http://www.carpathian 

convention.org. 
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Zmiňme ještě Světovou chartu přírody (soft law), která byla připravena IUCN 

a přijata v roce 1982 Valným shromážděním OSN.  Charta vychází z filozofie, 

že člověk je součástí přírody a musí respektovat každou formu života bez ohledu na to, 

jakou pro něj má užitečnost. Dále stanoví, že všechny oblasti zasluhují ochrany 

a že zvláštní ochrana má být poskytnuta unikátním oblastem. Oblasti poškozené lidskou 

činností by měly být obnoveny.41 

1.3.2 Vývoj v Československu a České republice 

 

Po skončení 2. světové války a zejména po převratu v roce 1948 se zájem 

o ochranu přírody upozadil, a pokud byl vůbec zmiňován, pak jen proklamativně.42 To 

dosvědčují také obě ústavy přijaté v období socialismu. Ústava ČSR z roku 1948 

neobsahuje žádné ustanovení o ochraně přírody a Ústava ČSSR z roku 1960 ve svém 

čl. 15 odst. 2 stanoví, že „stát pečuje o zvelebování a všestrannou ochranu přírody 

a o zachování krajinných krás vlasti, aby tím vytvářel stále bohatší zdroje blahobytu 

lidu a vhodné prostředí, které by prospívalo zdraví pracujících a umožňovalo jejich 

zotavení“.43 

Významným mezníkem se však stalo přijetí zákona č. 40/1956 Sb., o státní 

ochraně přírody (dále jen „ZSOP“), který vytvořil podmínky pro založení sítě 

chráněných území. Jednalo se – na svou dobu - o poměrně moderní právní předpis, 

avšak jeho největším nedostatkem byla absence sankčních ustanovení, která přibyla až 

účinností zákona České národní rady č. 65/1986 Sb., tj. 1. ledna 1987.44 

                                                 
41 Viz ustanovení čl. 1 odst. 3 a čl. 11 písm. e) Charty. 
42 Upozadění oblasti ochrany životního prostředí v období socialismu můžeme spatřovat také v tom, 

že mnohé instituce byly vytvářeny jen formálně, v orgánech státní správy působili úředníci s nízkým 

environmentálním povědomím a že pravidla byla často aplikována podle měřítek vládnoucí ideologie. 

Dále viz KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ a kol. From Government to Governance for Biodiversity: 

The Perspektive of Central and Eastern European Transition Countries. Environmental Policy 

and Governance. 2009, roč. 19, č. 3, s. 189. 
43 Srov. ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948, Ústava Československé republiky, 

a č. 100/1960 Sb. ze dne 11. července 1960, Ústava Československé socialistické republiky. 
44 Blíže viz Územní ochrana přírody a krajiny, s. 16. 
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ZSOP platil pouze v českých krajích, protože na Slovensku byl již dříve přijat 

zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SRN, o štátnej ochrane prírody. Oba 

zákony jsou si ve všech směrech velmi podobné. 

Podle ZSOP stát chránil přírodu a tato ochrana se měla provádět v součinnosti 

s vrcholnými vědeckými institucemi. Zvláštní ochranu stát poskytoval mimo jiné 

významným územím, přírodním výtvorům a přírodním památkám. Pod pojem chráněná 

území spadaly národní parky, chráněné krajinné oblasti, státní přírodní reservace, 

chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy. Národní parky 

zřizovala vláda nařízením45 , ostatní chráněná území46  a krasové zjevy (součást 

chráněných přírodních výtvorů) vyhlašovalo ministerstvo školství a kultury, chráněné 

přírodní výtvory (vyjma krasových zjevů) a chráněné přírodní památky určovala rada 

krajského národního výboru.47 

Ustanovení ZSOP také upravovala možnost vyhlášení ochranných pásem či 

povinnost vlastníků (uživatelů) pozemků strpět omezení vyplývající z podmínek 

ochrany, vznikla-li však těmto vlastníkům majetková újma nikoli nepatrná, příslušela 

jim náhrada, o jejíž výši rozhodovala rada okresního národního výboru. Do působnosti 

okresních národních výborů spadala také od roku 1987 sankční pravomoc. 

Význam dobrovolnictví v ochraně přírody nelze zanedbat ani v období socialismu. 

Jeho kořeny sahají k přelomu 19. a 20. století, kdy vzniká řada spolků a klubů a mnohé 

z nich vydávají také svá periodika, která nám dnes mohou posloužit jako cenný zdroj 

informací o tehdejším stavu přírody.48 Mezi nejvýznamnější svazy, působící s různým 

                                                 
45 Prvním nařízením o zřízení národního parku bylo vládní nařízení č. 41/1963 Sb. ze dne 17. května 1963, 

o zřízení Krkonošského národního parku. První národní park na území ČSR byl však Tatranský národní 

park, který byl vyhlášen zákonem SNR č. 11/1948 Zb. ze dne 18. prosince 1948, o Tatranskom národnom 

parku (blíže na webových stránkách http://www.spravatanap.sk/). 
46 První chráněná krajinná oblast vznikla roku 1956 (CHKO Český ráj). 
47 Po 30 let se chráněná území vyhlašovala nekoncepčně podle místního a dobového zájmu. Přijetím 

ZSOP se stanovila jasnější pravidla a v roce 1962 byla dokonce provedena první celostátní prověrka 

chráněných území, kdy se hodnotila reprezentativnost území (srov. Územní ochrana přírody a krajiny, 

s. 29 - 30). Převod jednotlivých kategorií zvláště chráněných území podle ZSOP na současné kategorie se 

provádí podle ustanovení § 90 odst. 5 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. 
48 Příkladem může být Svaz českých okrašlovacích spolků v království Českém se sídlem v Praze. Byl 

založen dne 30. října 1904. „Od roku 1905 se jmenuje Svaz českých spolků okrašlovacích v Čechách, 
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posláním v oblasti územní ochrany přírody, patřily a patří TIS49, Český svaz ochránců 

přírody50 a Hnutí Brontosaurus51. Plnění praktických úkolů v oblasti ochrany přírody 

a krajiny si vyžaduje, do jisté míry, účast dobrovolníků i v dnešní době.52 

Dobrovolnictví zmiňuje také ZSOP v rámci institutu dobrovolných pracovníků, 

jimiž  byli konservátoři a zpravodajové. Konservátoři měli omezenou pravomoc 

v podobě možnosti učinit potřebná opatření v případě, že hrozilo nebezpečí porušení 

ochranných podmínek stanovených pro chráněná území, chráněné přírodní výtvory, 

živočichy, rostliny, nerosty a zkameněliny. Pokud však o těchto opatřeních nerozhodl 

do 15 dnů odbor kultury rady krajského národního výboru, pak pozbývala platnosti.  

Ryze konzervační přístupu (tj. pouze ochrana vybraných druhů a území), na němž 

ZSOP stojí, se stává v 80. letech 20. století překonaný, a proto se jeví potřeba nového 

zákona jako nutná.53 Za přednost ZSOP bychom mohli považovat kategorizaci zvláště 

                                                                                                                                               
na Moravě a ve Slezsku. (…) Po vzniku Československé republiky se svaz přeměnil na Svaz 

československých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Praze. Svaz vydával od roku 1904 až 

do začátku padesátých let zajímavý časopis "Krása našeho domova".“ Citace z dokumentu: REŠ, 

Bohumil; ŠTĚRBA, Pavel. Památné stromy. 3. vyd. Praha: AOPK ČR, 2010, s. 8. Dostupný též 

na http://old.ochranaprirody.cz/res/data/212/026852.pdf. 
49 Jedná se o nejstarší nevládní ekologickou organizaci v ČR, založenou již v roce 1958 jako Sbor 

ochrany přírody Společnosti Národního muzea. Odborně podnítil zřízení několika chráněných území 

(např. CHKO Šumava) nebo zdokumentoval československé jeskyně. Srov. http://huculclub.eu/ 

html/tis.html. 
50 Občanské sdružení založené 11. září 1979, zabývající se mj. péčí o přírodně cenná území (jeho základní 

organizace sjednávaly v 80. letech patronátní smlouvy nad maloplošnými chráněnými územími, na jejichž 

základě byla v roce 1989 prováděna péče o 47,5 % maloplošných chráněných území). Od listopadu 1990 

je ČSOP členem IUCN. Blíže k historii a činnosti na webových stránkách http://www.csop.cz. 
51 Akce Brontosaurus vznikla v roce 1974 pod patronací socialistické mládeže. Tato jednoroční akce se 

změnila na časově neomezený program zaměřený především na ekologickou osvětu. Výchovně-naučná 

funkce i pečovatelské úkoly jsou charakteristikou i navazující organizace Hnutí Brontosaurus, založené 

v lednu 1990. Podrobněji viz http://www.brontosaurus.cz. 
52 Občanská společnost se v posledních dvaceti letech rozvijí také na poli územní ochrany přírody. Mezi 

nevládní organizace zabývající se touto tématikou můžeme zařadit např. občanská sdružení Arnika, Česká 

společnost ornitologická, Přátelé Šumavy, Hnutí DUHA nebo zastřešující asociaci Zelený kruh. Právními 

aspekty se zabývá Česká společnost pro právo životního prostředí. 
53 Právo životního prostředí, s. 341. 
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chráněných území, která lépe vyhovovala rozličným přírodním jevům,54 ale na druhé 

straně ve stávající právní úpravě chybělo mnoho moderních právních prostředků, které 

by vedly k realizaci komplexní ochrany přírody. Mezi tyto právní prostředky bychom 

mohli zahrnout administrativní, koncepční a institucionální nástroje a dále úpravu účasti 

veřejnosti na ochraně přírody či právo na přístup k informacím o stavu přírody. Z výše 

naznačených důvodů a také díky společenským změnám na přelomu 80. a 90. let 

20. století se začala připravovat nová právní úprava, jejímž výsledkem bylo přijetí 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vycházejícího z moderních zásad.55 

Přijetím Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) byla 

ochrana přírody zakotvena také na ústavní rovině. 56 Základní teze jsou vyjádřeny 

v preambulích obou dokumentů, a to tak, že jsme „odhodláni společně střežit a rozvíjet 

zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství“ (Ústava ČR) a že si 

připomínáme „svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života 

na Zemi“ (LZPS). Dále jsou tyto myšlenky konkretizovány v čl. 7 Ústavy a čl. 35 LZPS. 

Environmentální politika v České republice se projevuje přijímáním řady 

strategických dokumentů. V roce 1998 vláda přijala Státní program ochrany přírody 

a krajiny, na nějž navazovaly státní program z roku 2009 nebo Státní politika životního 

prostředí 2004-2010.57  Zmiňme ještě dokumenty Strategie ochrany biologické 

rozmanitosti z roku 2005, Priority vyhlašování velkoplošných zvláště chráněných území 

obecně a ve vztahu k soustavě Natura 2000, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

z roku 2010 a zprávy o životním prostředí ČR58. Ministerstvo životního prostředí ČR 

(dále jen „MŽP ČR“) zřídilo v roce 1995 Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (dále 

                                                 
54 Srov. MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 343. (Dále citováno jako „Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář“.) 
55 Blíže viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 405. 
56 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, Ústava České republiky, a usnesení 

předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
57 Srov. usnesení vlády ČR č. 415 ze dne 17. 6. 1998, č. 1497 ze dne 30. listopadu 2009 a č. 235 ze dne 

17. 3. 2004. 
58 Podle usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 se Zpráva o životním prostředí ČR zpracovává 

každoročně od roku 1995. Zprávu zpracovává CENIA, resp. Centrum hodnocení životního prostředí. 

Blíže viz http://www1.cenia.cz/www/centrum-honoceni-zivotniho-prostredi. 
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jen „AOPK ČR“), v roce 2005 CENIA, českou informační agenturu životního prostředí 

a v roce 2006 Správu jeskyní ČR.59 

 

   

 

                                                 
59  K jednotlivým institucím srov. http://www.ochranaprirody.cz, http://www.cenia.cz 

a http://www.caves.cz. Blíže k vývoji české environmentální politiky viz STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana 

biodiverzity v environmentální politice. České právo životního prostředí. 2007, roč. 7, č. 21, s. 50 – 63 

a Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 412 - 416. 
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2 Právní úprava - účel a zařazení do systému práva 

životního prostředí 

2.1 Účel právní úpravy 

 

Právo je důležitým a nezastupitelným prostředkem, který slouží k ochraně 

životního prostředí, protože obsahuje řadu nástrojů, kterými můžeme stav životního 

prostředí ovlivňovat a korigovat. Nástroje většinou nejsou právního původu, ale mají 

svůj základ v jiných vědeckých disciplínách (biologie, fyzika atd.), protože zákonitosti 

z těchto disciplín platí v přírodě přednostně.  

Z důvodů, proč právní normy kopírují závěry mimoprávních disciplín, bychom 

mohli zmínit dva nejdůležitější. První je formalistický a říká, že právo životního 

prostředí dává přírodním zákonům formu, bez níž by nebylo možné určité chování 

právně vynucovat. Druhý je rozhodně praktičtější, protože je nezbytné, aby vytyčená 

pravidla byla funkční ve smyslu ochrany a zlepšování životního prostředí. S ohledem na 

druhý důvod je nutné, aby nejen legislativa, ale i aplikační praxe vycházely z premisy, 

že právo životního prostředí (jako soubor vědeckých závěrů k podpoře ochrany 

a zlepšení životního prostředí) má zejména vést k příznivému životnímu prostředí.60 

Vnitřní či duchovní základ toho, proč právní úprava vzniká, bychom mohli 

vyvozovat ze základních principů, z nichž mezi nejvýznamnější, v souvislosti 

s odůvodněním vzniku právní úpravy, patří rozhodně princip nejvyšší hodnoty61, který 

vyvozujeme z ustanovení čl. 35 a čl. 11 odst. 3 LZPS. V této souvislosti bychom mohli 

– čistě formalisticky – říci, že územní ochrana přírody je upravena proto, že nám to 

přikazuje ústavní pořádek nebo mezinárodní smlouvy, ale pak by v tomto případě opět 

vznikla otázka, jaký účel má úprava obsažená právě v těchto pramenech. 

                                                 
60 Srov. Právo životního prostředí, s. 27. 
61Princip nejvyšší hodnoty „vychází z poznání, že životní prostředí je (stejně jako lidský život a zdraví) 

nenahraditelnou hodnotou, na jehož příznivém stavu závisí nejen osud lidstva, ale i existence samotného 

života na této planetě. Proto je mu obdobně jako lidskému životu a zdraví poskytována nejvyšší 

ochrana.“ (Právo životního prostředí, s. 50) 
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Nejobecnějším účelem právní úpravy je rozhodně ochrana a zlepšení stavu 

životního prostředí, protože jeho stav má vliv na člověka a jeho zdraví. Takto široce 

vymezený účel nabírá pod úhlem pohledu územní ochrany přírody konkrétnějších 

obrysů. Ochranou území62, ve kterém se mohou rozvíjet jednotlivci, druhy i celé 

ekosystémy, můžeme aspoň částečně zajistit zachování biologické rozmanitosti 

v přírodě63, což je nezbytným předpokladem pro zachování rovnováhy v přírodě a tím 

i pro existenci jejích součástí. Úbytek biodiverzity patří mezi celosvětové problémy a je 

zapříčiněn mimo jiné degradací a ničením přírodních stanovišť či prostorovým 

rozšiřováním člověka v různých podobách (rozvoj měst, zemědělství, turistika či 

budování liniových staveb zapříčiňujících fragmentaci přírody).64 Biodiverzitu musíme 

chránit jako celek, nelze chránit jen určitá území či druhy, a to prostředky veřejného 

i soukromého práva a prostředky přímého a nepřímého působení.65 

Od účelu právní úpravy musíme rozlišovat účel zákona o ochraně přírody 

a krajiny, podle kterého má zákon vést k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, 

k ochraně rozmanitostí forem života nebo k vytvoření soustavy Natura 2000.66 Význam 

územní ochrany přírody podtrhuje ustanovení § 301 trestního zákoníku.67 

                                                 
62 Příroda a krajina jsou součástí národního bohatství a jejich stav závisí na kulturní a ekonomické úrovni 

společnosti. Jejich ochranu proto zákon o chraně přírody a krajiny výslovně označuje za veřejný zájem 

(§ 58 odst. 1). Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. České právo životního prostředí. 2. rozšířené 

a aktualizované vyd. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, s. 132. 
63 Srov. definici biodiverzity podle čl. 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti. 
64 Biologickou rozmanitost ovlivňují také změny klimatu, což se projevuje např. posunem areálů výskytu 

druhů, změnou migračních tras nebo mizením ojedinělých prostředí jako vrcholky hor. Srov. Úvod 

do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 192. 
65 Blíže viz Právo životního prostředí, s. 338-339 a STEJSKAL, Vojtěch. Právní prostředky ochrany 

biologické rozmanitosti. České právo životního prostředí. 2011, roč. 11, č. 29, s. 6 – 12. 
66 Srov. ustanovení § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. „… dikce § 1 cit. zákona, podle níž, „je nutno 

zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry“, je zjevně 

ustanovením programovým a obecným, stanovícím zejména výkladová východiska pro další části zákona. 

Toto ustanovení je tedy dále v příslušných částech zákona blíže konkretizováno. Zohlednění uvedených 

potřeb přitom nemůže znamenat negaci primárních cílů zákona…“ (Rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ČR ze dne 9. 11. 2007, č. j. 2 As 35/2007-75). 
67 Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník. Dále viz HAVELKOVÁ, Svatava. 

Odpovědnost za správní delikty a trestné činy. Ochrana přírody. 2012, roč. 67, č. 1, s. 10 – 12 a SCHEU, 
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2.2 Postavení právní úpravy v systému práva životního prostředí 

 

Každá vědní disciplína se snaží provést systematizaci svého oboru. Předmět 

jakékoli vědy je natolik široký, že vyžaduje, aby byl nějakým způsobem rozčleněn 

do skupin podle podobnosti jednotlivých témat, což samozřejmě dodává vědě 

na přehlednosti a praktičnosti, protože věda je tak lépe uchopitelná. Na druhou stranu si 

však musíme uvědomit, že vytváření kategorií je založeno na zevšeobecnění vlastností 

a jako takové může vést k jistým nepřesnostem. 

Mnohé právní podobory využívají členění svého zákoníku, ale toto je u práva 

životního prostředí vyloučeno z toho důvodu, že zde existuje řada rozptýlených norem, 

které nejsou kodifikovány. Právo životního prostředí tak musí své právní předpisy 

zařadit do jednotlivých kategorií podle jiných hledisek. 

Na nejvyšší úrovní se právo životního prostředí dělí na část obecnou a zvláštní. 

Podle této systematiky obecná část tvoří obecný základ celého oboru a tvoří ji „ 

především předmět, systém, prameny, nástroje a principy práva životního prostředí 

a jeho ústavní základy. Dále je do ní zahrnuta organizace ochrany a právní 

odpovědnost. (…) Zvláštní část představují tři, resp. čtyři samostatné oddíly, v nichž 

jsou zahrnuty prostředky ochrany životního prostředí68, ochrana jednotlivých složek 

a ekosystémů, ochrana před zdroji ohrožení69 a doplňkově i ochrana životního prostředí 

v některých oborech lidské činnosti70.“ 71 

S ohledem na téma této práce je pro nás nejzajímavější druhá subkategorie 

v rámci zvláštní části. Tato totiž kromě ochrany ovzduší či vody obsahuje také ochranu 

přírody a krajiny a právě do této oblasti spadá také právní úprava územní ochrany 

přírody. 

Základní právní úprava ochrany přírody a krajiny je obsažena v zákoně 

č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

                                                                                                                                               
Lenka. Trestněprávní problematika v ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí. 2011, 

roč. 11, č. 30, s. 38 – 45. 
68 Např. posuzování vlivu na životní prostředí, územní plánování. 
69 Např. odpady, chemické látky. 
70 Např. hornictví, zemědělství. 
71 Právo životního prostředí, s. 31. 
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předpisů (dále jen „ZOPK“). Tento zákon se dělí do devíti částí, z nichž pět se zabývá 

úpravou společných a obecnějších otázek (od úvodních ustanovení, přes státní správu 

a právní odpovědnost na úseku ochrany přírody až po závěrečná ustanovení) a čtyři 

části upravují obecnou, zvláštní, popř. individuální ochranu přírody.  
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3 Mezinárodní úprava územní ochrany přírody 

 

Státy se utváří v relativně pevných hranicích, ale příroda a globální problémy 

existují bez ohledu na tyto hranice, a proto je nutné, aby se nacházely postupy a řešení, 

na nichž se dohodne aspoň většina členů mezinárodního společenství. Mezi hlavní 

aktéry patří státy,  mezinárodní mezivládní organizace, mezinárodní nevládní 

organizace, ale také finanční instituce, mezinárodní soudní tribunály nebo 

obyvatelstvo.72 

Varovné studie IUCN o stavu přírodního prostředí na planetě vedly k tomu, 

že ochrana přírody začala být od 60. let 20. století vnímána jako věc zásadního 

významu. Od počátku 20. stol. se sice sjednávají mnohostranné regionální úmluvy 

týkající se územní ochrany, ale až od 70. let se začínají sjednávat globální 

mnohostranné úmluvy, jejichž obecným cílem je snaha vytvořit minimální společný 

právní rámec k ochraně ohrožených přírodních stanovišť a ekosystémů.73 

Právní úprava územní ochrany přírody není na mezinárodní úrovni pochopitelně 

kodifikována, a proto ji můžeme nelézt v různých dokumentech. Tradiční postavení 

mají dokumenty hard law, k nimž patří mezinárodní smlouvy, včetně relativně 

samostatných protokolů k rámcovým úmluvám, avšak ty trpí nedostatky jako obecnost 

úpravy, dlouhý proces vyjednávání, závislost na podpoře států. V moderní době proto 

roste význam dokumentů soft law (doporučení, stanoviska apod.), na jejichž základě 

kromě jiného vznikají mezinárodní programy jako Člověk a biosféra nebo Síť 

geoparků.74 

                                                 
72 Blíže viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 75-109. 
73 Jako příklady bychom mohli uvést regionální úmluvy tykající se Afriky [Úmluva o ochraně zvířat, 

ptáků a ryb v Africe (Londýn, 1900), která byla nahrazena Úmluvou o ochraně fauny a flóry v jejich 

přirozeném prostředí (Londýn, 1933), jež se stala základem pro Úmluvu o ochraně přírody a přírodních 

zdrojů v Africe (Alžír, 1968)], Ameriky [Úmluva o ochraně přírody a zachování divoké fauny a flóry 

na západní polokouli (Washington, 1940)] nebo Antarktidy [Protokol o ochraně životního prostředí 

Antarktidy ke smlouvě o Antarktidě (Madrid, 1991)]. Srov. DAMOHORSKÝ, Milan a kolektiv. 

Mezinárodní právo životního prostředí, 2. část. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008, s. 123 - 124. 

(Dále citováno jako „Mezinárodní právo životního prostředí“.) 
74 Viz Mezinárodní právo životního prostředí, s. 126 - 148. 
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Počet chráněných území ve světě stále roste a bez Antarktidy zabírá jejich rozloha 

kolem 15 % souše. Často jsou ale vyhlašována bez plánování a v oblastech, kde se 

jejich vyhlášení nedostává do konfliktu s jiným využitím území, a proto množství 

a rozloha nevypovídají nic o tom, zda chráněná území naplňují své cíle a poskytují 

dostatečně účinnou ochranu. Hodnocení účinnosti vychází z postupu navrženého IUCN, 

podle něhož „vychází dobrá péče o chráněná území z porozumění jeho existujícím 

hodnotám a hrozbám, kterým čelí, následovaná rozumným plánováním a získáním 

finančních prostředků“ .75 

3.1 Mezinárodní smlouvy 

 

V roce 1975 vstoupily v platnost dvě významné mezinárodní smlouvy, a to tzv. 

Ramsarská úmluva a  Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 

Za jejich společný rys pokládáme snahu řešit dílčí problémy ochrany přírody 

na celosvětové úrovni kombinovaným způsobem (územní, druhová a individuální 

ochrana).76 

Na podkladě jednání na Konferenci o biosféře v Paříži (1968) byla svolána 

tzv. Stockholmská konference (1972), na jejíchž základech byly přijaty tzv. Bonnská, 

Bernská úmluva (viz níže) a Úmluva CITES77. Na konferenci v Rio de Janeiru byla 

sjednána Úmluva o biologické rozmanitosti a vznikl zde také podnět pro uzavření 

Úmluvy o boji proti desertifikaci. 

                                                 
75 PLESNÍK, Jan. Chráněná území – přerůstá skutečně kvantita v kvalitu? Ochrana přírody. 2008, roč. 63, 

č. 3, s. 31. Podle tohoto článku asi jen pětina chráněných území vykazuje odpovídající péči a u 14 % 

chráněných území byly zjištěny závažné nedostatky. Přitom se ukázalo, že dobrá péče, informování 

o záměrech a zapojení místního obyvatelstva do péče přináší lidem z existence chráněného území 

nezanedbatelný příjem. 
76 Srov. Mezinárodní právo životního prostředí, s. 125. 
77 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Úmluva poskytuje 

druhovou ochranu, ale k této práci má jeden významný vztah: „dle statistik IUCN a UNEP je využívání 

divoké přírody pro účely mezinárodního obchodu druhou nejzávažnější příčinou ubývání druhů na naší 

planetě, a to hned za ničením přirozených stanovišť“  (Mezinárodní právo životního prostředí, s. 131). 

Blíže k úmluvě viz sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o Úmluvě 

o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a http://www.cites.org/. 
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3.1.1 Ramsarská úmluva 

 

Úmluvu o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního 

ptactva (Ramsar, 1971) doplnil Protokol z Paříže (1982), týkající se způsobu změny 

úmluvy, a Dodatek z Reginy (1987), týkající se institucí. Kromě ochrany vodního 

ptactva se úmluva zabývá ochranou mokřadů jako zdroje značných ekologických 

hodnot a jako široké škály biotopů a ekosystémů.78 Mokřadem úmluva rozumí „území 

s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo 

dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území 

s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů“ 79. 

Zapsání aspoň jednoho mokřadního systému na Seznam mokřadů mezinárodního 

významu řadí úmluva mezi základní povinnosti členských států. Mezinárodní význam 

mokřadů se posuzuje z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie a hydrologie. 

Dále musí státy přijímat opatření k zachování a ochraně všech svých mokřadů, tedy 

i těch, které nejsou zapsány na Seznamu mokřadů, musí se podílet na výzkumu 

a výměně údajů. Úmluva vede státy ke spolupráci, zejména v oblasti ochrany 

přeshraničních lokalit. 

Na základě úmluvy se také vede Seznam ohrožených mokřadů. K takovým 

mokřadům náleží ty, u nichž došlo, dochází nebo může dojít ke změnám jejich 

ekologického charakteru ve smyslu ohrožení, poškození nebo zničení mokřadu. 

Institucionálně úmluvu představuje Stále byro. Státy mají v případě potřeby 

svolávat konference o ochraně mokřadů a vodního ptactva. Konference se schází asi 

každé tři roky, naposledy v rumunské Bukurešti v roce 2012. K zajištění ochrany 

mokřadů slouží Mezinárodní fond na záchranu mokřadů.80 

                                                 
78 Mokřady zasluhují ochranu i vzhledem k jejich úbytku - od roku 1950 ztratila Evropa více než 50 % 

mokřadů. (Mezinárodní právo životního prostředí, s. 122) 
79 Ustanovení čl. 1 Úmluvy. 
80 K Ramsarské úmluvě srov. též Mezinárodní právo životního prostředí, s. 128 – 130. 
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Česká republika zapsala na Seznam mokřadů mezinárodního významu celkem 

14 mokřadních systémů. Z toho čtyři figurují také na seznamu ohrožených mokřadů 

a dva na seznamu přeshraničních mokřadů.81 

3.1.2 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

 

Úmluvy byla sjednána v Paříži v roce 1972 s cílem chránit přírodní oblasti 

a kulturní památky výjimečné hodnoty. Přírodní oblasti a kulturní památky prohlašuje 

za součást světového dědictví lidstva, které má být zachováno pro budoucí generace. 

Členské státy navrhují zapsání objektů kulturního nebo přírodního dědictví82 

na Seznam světového dědictví a o zařazení rozhoduje Výbor pro světové dědictví. 

Nezařazení však nesmí být vykládáno tak, že objekt nemá jinou výjimečnou světovou 

hodnotu. Seznam světového dědictví se skládá ze tří dílčích seznamů (kulturní, přírodní 

a smíšené83 památky a oblasti), které nejsou přílohami úmluvy, ale jsou dostupné 

na oficiálních webových stránkách. Na Seznamu světového dědictví v nebezpečí se 

vedou kulturní památky a přírodní lokality, jimž hrozí závažné a zvláštní nebezpečí, 

jako je hrozba zmizení vyvolaná lidskými činnostmi nebo přírodními ději, a proto 

vyžadují přijetí větších opatření na jejich zachování.84 

K podpoře a realizaci cílů v rámci ochrany vznikl Fond světového dědictví, 

do něhož mají přispívat také členské státy. O přidělení podpory rozhoduje Výbor, ale 

                                                 
81 K čtrnácti českým mokřadním systémům náleží Šumavská rašeliniště, Novozámecký a Břehyňský 

rybník, Lednické rybníky, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, Mokřady Liběchovky a Pšovky, 

Podzemní Punkva, Krušnohorská rašeliniště, Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa a Horní 

Jizera (poslední dva zmíněné mokřadní systémy byly na seznam zařazeny teprve 13. února 2012) 

a čtveřice ohrožených mokřadů (Třeboňské rybníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, Mokřady dolního 

Podyjí). K přeshraničním mokřadům náleží Krkonošská rašeliniště a Mokřady dolního Podyjí. 

Viz http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf. 
82 Srov. ustanovení čl. 1 a 2 Úmluvy. 
83 ČR má 12 zástupců na seznamu smíšeného dědictví: historická centra Prahy, Telče, Českého Krumlova 

a Kutné Hory, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, Lednicko - valtický 

areál, areál Arcibiskupského zámku a Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, unikátně dochovaná 

vesnice Holašovice, renesanční zámek a historické centrum v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice 

v Olomouci, vila Tugendhat v Brně a  bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči. 
84 Srov. ustanovení čl. 11 odst. 4 Úmluvy. 
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před svým rozhodnutím musí provést potřebné průzkumy a konzultace, například také 

s IUCN. 

Státy mají povinnost zabezpečit ochranu, zachování a označení daných objektů, 

dále mají podporovat vzdělávání a mezinárodní spolupráci v této oblasti. Všechny 

povinnosti by státy měly plnit v první řadě samy, ale ve vhodných a potřebných 

případech mají využívat mezinárodní pomoc a spolupráci, a to zejména finanční, 

uměleckou, vědeckou a technickou.85 

3.1.3 Bonnská úmluva 

 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů byla přijata s cílem 

chránit ohrožené druhy migrujících živočichů, a to nejen ptáků, ale i savců, ryb 

a bezobratlých, v celém areálu jejich výskytu, to je zejména na tahových cestách 

a stanovištích, hnízdištích a zimovištích. 

Úmluva rozlišuje mezi areálem, vztahujícím se spíše k migračnímu procesu 

daného druhu, a stanovištěm, které se nachází v areálu a poskytuje vhodné životní 

podmínky pro onen druh. Areálem jsou všechny suchozemské či vodní plochy, které 

stěhovavý druh v kterékoli době na své obvyklé migrační cestě obývá, zdržuje se v nich 

nebo je přelétá či překračuje.86  

Ochrana stěhovavých druhů a jejich stanovišť a tahových cest se zajišťuje přísnou 

ochranou kriticky ohrožených druhů, podporou uzavírání dohod a memorand mezi 

členskými státy a podporou výzkumných projektů. 

K úmluvě jsou připojeny dvě přílohy. První obsahuje seznam druhů ohrožených 

v celém areálu svého rozšíření nebo v jeho významné části. Státy, kde se vyskytuje druh 

uvedený v této příloze se snaží zachovat a případně též obnovit stanoviště onoho druhu, 

aby se zabránilo jeho vyhynutí, přijímat opatření k zabránění, odstranění nebo omezení 

činností a překážek mající nepříznivý vliv na stěhování druhů nebo druh samotný.87 

Druhý seznam obsahuje druhy, ohledně kterých by se měly uzavírat mezinárodní 

dohody, mající zaručit péči o síť stanovišť vhodných vzhledem k tahovým cestám. 

                                                 
85 Blíže k úmluvě viz Mezinárodní právo životního prostředí, s. 130 – 131. 
86 Srov. ustanovení čl. I odst. 1 písm. f) a g) Úmluvy. 
87 Srov. ustanovení čl. III odst. 4 Úmluvy. 
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Dohody a memoranda rozvíjejí úzkou spolupráci mezi státy a zabezpečují ochranu 

konkrétního druhu či skupiny druhů (často prostřednictvím ochrany stanovišť). Zabývají 

se regulací lidských činností jako lov, rušení druhů apod., přijímáním opatření, 

možnostmi výzkumu a výchovy, mezinárodní spoluprací a výměnou informací. 

V současné době existuje 7 dohod88 a 19 memorand89, z nichž České republiky se týkají 

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů 90 , Dohoda o ochraně africko-

euroasijských stěhovavých vodních ptáků91 a Memorandum o ochraně a managementu 

středoevropské populace dropa velkého. 

Úmluva zakládá jako instituce konference smluvních stran, které by se měly konat 

v tříletém cyklu, Stálý výbor, Vědeckou radu a Sekretariát.92 

3.1.4 Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) 

  

Úmluva byla přijata s cílem chránit biodiverzitu, zajistit trvale udržitelné 

využívání jejich složek a rovnoměrně rozdělit přínosy plynoucí z využívání genetických 

zdrojů. Biodiverzitu úmluva definuje jako variabilitu všech žijících organismů a všech 

ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou tyto organismy součástí. Biologická 

rozmanitost tedy zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů.93 

Úmluva preferuje ochranu in situ, což zejména znamená ochranu ekosystémů 

a přírodních stanovišť a také ochranu druhů v jejich přirozeném prostředí. Státy proto 

                                                 
88  Dohody chrání evropské netopýry, africko-euroasijské stěhovavé vodní ptáky, vybrané kytovce, 

albatrosy a burňáky, některé tuleně a gorily. 
89 Memoranda se týkají dropa velkého, rákosníka ostřicového, kolihy tenkozobé, jeřába bílého sibiřského, 

některých želv a kytovců, jelena bucharského, slona afrického, antilopy sajgy tatarské, moroňů, tuleňů 

středomořských, husic rudohlavých, stepních ptáků, některých dravců, kytovců, kapustňáků, plameňáků a 

jelenů. Seznam dohod a memorand je k dispozici na webových stránkách http://www.cms. 

int/about/intro.htm. K dohodám a memorandům srov. též Mezinárodní právo životního prostředí, s. 

136 - 143. 
90 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1994 Sb., o Dohodě o ochraně netopýrů v Evropě. Dále 

viz http://www.eurobats.org. 
91 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 92/2006 Sb.m.s., o sjednání Dohody o ochraně africko-

euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Dále viz http://www.unep-aewa.org. 
92 Blíže viz Mezinárodní právo životního prostředí, s. 135 a http://www.mzp.cz/cz/bonnska_umluva.  
93 Srov. čl. 1 a 2 Úmluvy. 
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mají mimo jiné vytvořit systém chráněných území, podporovat trvale udržitelný rozvoj 

v oblastech přiléhajících k chráněným územím a podporovat ochranu a obnovu 

ekosystémů a přírodních stanovišť.94 Státy dále mají vytvářet národní strategie a plány95, 

podporovat výzkum, vzdělávání a výměnu informací a prohlubovat mezinárodní 

spolupráci. CBD patří mezi rámcové úmluvy, a tak poskytuje členským státům možnost 

přijímat prováděcí protokoly96. 

Dále úmluva členským státům doporučuje zavést vhodné postupy hodnocení vlivů 

na životní prostředí a omezit negativní vlivy na biologickou rozmanitost. Na dosažení 

cílů se vytváří finanční mechanismus, řízený Konferencí stran, podle něhož by 

rozvinuté státy měly podporovat rozvojové státy. Kromě Konference stran patří mezi 

instituce úmluvy také Sekretariát a Pomocný poradní orgán pro vědu, techniku 

a technologii. 

Úmluva má docela široký předmět úpravy, což může přinést nevýhody v podobě 

stanovování si stále nových úkolů bez realizace a vyhodnocování úkolů stávajících. 

Toto bylo potvrzeno také na zasedání v Kuala Lumpur v roce 2004.97 

3.1.5 Úmluva o boji proti desertifikaci 

 

Úmluva OSN o boji proti rozšiřování pouští v zemích, zejména afrických, trpících 

závažným suchem a/nebo rozšiřováním pouští98 byla sjednána v roce 1994 s cílem 

                                                 
94 Srov. čl. 8 Úmluvy. 
95 Usnesením vlády č. 620 ze dne 25. května 2005 byla přijata Strategie ochrany biologické rozmanitosti 

ČR. 
96 V roce 2000 byl v Montrealu přijat Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti zabývající se 

geneticky modifikovanými organismy. Srov. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 89/2005 Sb.m.s., 

o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti. V roce 

2010 byl v Nagoji přijat Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém 

a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání. 
97 Blíže viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 178. K CBD viz 

též Mezinárodní právo životního prostředí, s. 133 - 135. 
98  United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious 

Drought and/or Desertification, particularly in Africa, v České republice byla úmluva vyhlášena 

pod č. 53/2002 Sb. m. s. Dnes má úmluva 195 smluvních stran. Podrobněji na http://treaties.un.org/ 
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zabránit rozšiřování pouští a odstraňovat následky sucha. Tím se má dosáhnout obnovy, 

ochrany a udržitelného využívání půdy a vodních zdrojů, a tak přispět k zachování 

biologické rozmanitosti.99 

Smluvní strany mají podporovat spolupráci nejen na místní, subregionální, 

regionální a mezinárodní úrovni, ale také mezi veřejnou správou, nevládními 

organizacemi a majiteli pozemků. Úmluva rozlišuje povinnosti smluvních stran 

postižených zemí a vyspělých zemí. Postižené země by měly upřednostnit boj proti 

desertifikaci a zmírnění důsledků v rámci svých plánů a politik a zkoumat hlubší příčiny 

desertifikace. Za tímto účelem mají připravovat národní akční plány. Vyspělé země by 

měly podporovat úsilí postižených zemí, poskytovat finanční zdroje a podporovat 

a usnadnit přístup postižených zemí ke vhodným technologiím a znalostem. 

Při poskytování podpory se upřednostňují africké země a země nejméně rozvinuté.100 

Smluvní strany koordinují shromažďování, analýzu a výměnu informací, 

podporují technickou a vědeckou spolupráci a výchovu a usilují o zajištění přiměřených 

finančních zdrojů pro programy boje proti desertifikaci a za zmírnění důsledků sucha. 

Úmluva zakládá jako instituce Konferenci smluvních stran, Stálý sekretariát 

a Výbor pro vědu a technologii. 

Vzhledem ke specifičnosti jednotlivých regionů bylo k úmluvě přijato pět 

regionálních prováděcích příloh (pro Afriku, pro Asii, pro Latinskou Ameriku 

a Karibskou oblast, pro severní středozemí a dodatečně pro střední a východní Evropu). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&lang=en nebo http://europa. 

eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/r12523_en.htm. 
99 Blíže viz http://www.mzp.cz/cz/umluva_osn_o_boji_proti_desertifikaci_afrika. 
100 Srov. ustanovení čl. 5, 6 a 7 Úmluvy. 



 28 

3.2 Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

(UNESCO) 

 
K činnostem UNESCO v oblasti životního prostředí nepatří jen péče o světové 

kulturní a přírodní dědictví, ale také výchova a vzdělávání, shromažďování a šíření 

informací nebo tvorba sítě biosférických rezervací a sítě geoparků.101 

3.2.1 Biosférické rezervace 

 

Na základě pařížské Konference o biosféře (1968) byl v roce 1970 vyhlášen 

mezivládní program ekologické spolupráce Člověk a biosféra (Man and Biosphere),102 

aby stanovil předpoklady pro racionální využívání přírodních zdrojů a pro zlepšení 

vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím a aby předpovídal důsledky současných 

aktivit člověka. Jeho úkolem je tedy skloubit zájmy člověka a přírody. 

V rámci programu Člověk a biosféra byl v roce 1974 vytvořen první koncept 

tvorby biosférických rezervací a už v roce 1976 vznikla Světová síť biosférických 

rezervací, jejíž funkcí je ochrana přírodní a kulturní různorodosti jako výraz partnerství 

mezi člověkem a přírodou, dále podpora trvale udržitelného rozvoje a podpora výchovy, 

vzdělávání, výzkumu a monitoringu v oblasti životního prostředí. Za biosférické 

rezervace se označují reprezentativní území, kde se na základě vědeckého poznání 

zkouší nové způsoby, jak uskutečňovat lidskou činnost a současně nezpůsobovat ztrátu 

biodiverzity. Rámcové stanovy biosférických rezervací z roku 1995 je definují jako 

„oblasti s terestrickými, pobřežními nebo mořskými nebo kombinovanými ekosystémy, 

které jsou mezinárodně uznány v Programu UNESCO Člověk a biosféra (MAB)“. 

Rámcové stanovy dále upravují funkce biosférických rezervací, způsob jejich vyhlášení 

a zejména kritéria pro jejich vyhlášení. Významným dokumentem pro směřování 

biosférických rezervací je také tzv. Sevillská strategie z roku 1995, která poskytuje 

základ pro vytváření fungující Světové sítě biosférických rezervací na principech trvale 

                                                 
101 Viz také http://mzp.cz/cz/organizace_spojenych_narodu. Označení biosférická rezervace a geopark 

nejsou kategorií obecné či zvláštní územní ochrany přírody, a proto se s nimi nespojují žádná právem 

vynutitelná práva a povinnosti. Srov. Právo životního prostředí, s. 372. 
102 Srov. Mezinárodní právo životního prostředí, s. 147. 
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udržitelného rozvoje a zapojení místního obyvatelstva do péče o biosférické 

rezervace.103 Na Sevillskou strategii navazují Madridská deklarace a Madridský akční 

program, který určuje strategii vývoje programu Člověk a biosféra a biosférických 

rezervací na období 2008 – 2013.  

Každá biosférická rezervace by se měla dělit do tří zón: jádrová zóna je určena 

k ochraně, monitorování a výzkumu, nárazníková zóna chrání jádrové území a mohou 

v ní být uskutečňovány jen takové činnosti, které jsou v souladu s ekologickou praxí, 

a přechodová zóna, kde mohou dotčené osoby spolupracovat na udržitelném 

hospodaření s místními zdroji. 

Biosférické rezervace navrhují jednotlivé země, ale konečné rozhodnutí činí 

Mezinárodní koordinační rada. V současné době existuje 610 biosférických rezervací 

ve 117 státech.104 

3.2.2 Geoparky 

  

V roce 1999 bylo navrženo, aby byly geoparky chráněny prostřednictvím 

programu UNESCO, ale nakonec byl zvolen způsob vyjednávání s jednotlivými státy, 

kdy UNESCO podporuje národní geoparky zahrnuté do Světové sítě geoparků (GGN). 

Přírodu tvoří i neživá složka, jejíž součástí je – často opomíjené – geologické 

dědictví. Při jeho ochraně bychom měli mít na paměti, že musí být usilováno 

o udržitelný rozvoj a využívání celého území. V současné době neexistuje mezinárodní 

smlouva chránící přímo geologické dědictví, resp. geoparky,105 jsou však zde jiné 

mezinárodní dokumenty zabývající se problematikou geoparků. V roce 2000 byla 

na konferenci v Molinos zástupci čtyř geoparků podepsána Charta evropských geoparků, 

                                                 
103  Oba dokumenty jsou dostupné na webových stránkách http://unesdoc.unesco.org/images/0010/ 

001038/103849e.pdf. 
104 V české republice existuje šest biosférických rezervací (viz Příloha č. 1): Třeboňsko, Křivoklátsko, 

Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty a Dolní Morava, přičemž Krkonoše patří k přeshraničním biosférickým 

rezervacím. K biosférickým rezervacím srov. také http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ 

environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/ a www.mab.kav.cas.cz/. 
105 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví chrání geologické útvary v rámci 

přírodního dědictví (viz její čl. 2). 
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díky které vznikla Síť evropských geoparků106.  Na První mezinárodní konferenci 

o geoparcích v Pekingu v roce 2004 byla přijata Pekingská deklarace o ochraně 

světového geologického dědictví, na jejímž základě vznikla Světová síť geoparků 

pod patronací UNESCO.107 Madonská deklarace z roku 2004 zavádí závislost členství 

ve Světové síti geoparků na členství v Evropské síti geoparků.108 

Jako geopark se označuje území, které poskytuje obraz o vývoji Země a ukazuje 

vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. 

Světovým geoparkem je území zahrnující geologické dědictví mezinárodního významu, 

které může místní obyvatelstvo využívat ke svému udržitelnému rozvoji. Toto označení 

je dobrovolné a samo o sobě nepřináší žádné omezení ekonomických aktivit v geoparku. 

Účelem geoparku není pouze ochrana geologického dědictví, ale také snaha o propojení 

geologické, přírodní a kulturní složky. 
                                                 
106 Evropský geopark je území, které zahrnuje zvláštní geologické dědictví a splňuje další stanovené 

podmínky, např. musí zahrnovat určitý počet geologických lokalit zvláštního významu z hlediska jejich 

vědecké kvality, ojedinělosti, estetické přitažlivosti a výchovné hodnoty. Lokality na území geoparku 

mohou být rovněž zajímavé z hlediska archeologie, ekologické historie nebo kultury. 

Evropský geopark se podílí na ekonomickém rozvoji svého území, vytváří, zkouší a zlepšuje metody 

pro uchování geologického dědictví a podporuje ekologickou výchovu, vědecký výzkum a geoturistiku. 

Dále musí spolupracovat s ostatními členy Sítě evropských geoparků, a zajistit tak její fungování. 

Obyvatelé mají mít možnost využívat hodnoty geologického dědictví. 

Stát se Evropským geoparkem není jednoduché a jedná se o trvalý závazek, protože oprávněnost držení 

tohoto mezinárodního označení podléhá každé tři roky periodickému hodnocení. Žádosti o zařazení 

geoparku do evropské sítě přijímá Koordinační výbor Sítě evropských geoparků. 
107 Pekingská deklarace stanoví, že „geologické dědictví nabízí cenný důkaz znaků, které byly formovány 

a zachovány endogenními a exogenními geologickými procesy v průběhu evoluce Země, včetně 

geologických a geomorfologických prvků. (…) Přišel čas zintenzivnit celosvětové snažení o ochranu 

a propagaci geologického dědictví.“ Mezi způsoby ochrany geologického dědictví deklarace řadí 

vytváření geologických přírodních rezervací nebo zabezpečení oblastí jako geoparků podle definice 

UNESCO, k čemuž se delegáti přiklonili. Navíc je nutné omezit v geoparcích některé činnosti 

a prohloubit vzdělávání, výzkum a mezinárodní spolupráci. 
108 „Pokud bude zamítnuta žádost o členství území v Evropské síti geoparků nebo bude území vyloučeno 

z Evropské sítě geoparků, potom bude členství území v Světové síti geoparků organizace UNESCO 

zamítnuto nebo případně zrušeno.“ (Madonská deklarace). Pokud v evropském státě existuje národní síť 

geoparků, musí se dané území stát nejprve členem této sítě, než podá žádost o členství v Evropské síti 

geoparků. Madonská deklarace zároveň stanoví, že mají být využity zkušenosti z Evropské sítě geoparků 

a že Evropská síť geoparků bude vzorem pro vytvoření dalších kontinentálních sítí geoparků. 
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Zařazení geoparku do GGN probíhá přes Sekretariát GGN. Představitelé 

kandidujícího geoparku musí o své žádosti informovat národní radu geoparků 

a příslušné správní orgány a v přípravné fázi by měli navázat styky se členy GGN, 

účastnit se místních a regionálních konferencí apod.109 

V současné době je vyhlášeno 89 geoparků UNESCO ve 27 státech světa. 

Jediným českým geoparkem UNESCO je Český ráj110, zařazený do GGN v roce 2005. 

 

                                                 
109 Ke geoparkům srov. Mezinárodní právo životního prostředí, s. 147 - 148, VÍCHA, Ondřej. Geoparky – 

nově vznikající mezinárodní nástroj ochrany a správy geologického dědictví. České právo životního 

prostředí. 2006, roč. 6, č. 17, s. 41 – 47, http://www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/earth-sciences/geoparks/ a http://webportal.nature.cz/wps/portal/cs/aopkcr/aopk-

cr/!ut/p/c5/DcrbkkMwAADQb-kHmKQiwSNL69o2BktedlymWa0RLWL5-u2c1wMY-Bgq2fFq7sRQ9a 

AAjPxcI2riE9bgOUUY-mGGLDv7UqEBQQAY70X9md91s5mOiFfHSjlTvTX3e00fr1nUcbeDJVWhaIz 

7DYooyFGtp6TBx7dcSpLEtDmh4sLJ6DDfmvVktVo6-Yoj9nZZbLtzH-2jUTR5QfES7QPU3nKgaCLIU 

M24dVP1uHmefPEpr-ObGSozq3DoWe7gyhyjXyV_0eRvMykMdlE8yXQA47M8_AP8sdrk/?sentByLef 

tNavigation=true. 
110 Český ráj se stal národním geoparkem až v roce 2010. Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje 

řadu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické 

památky. V ČR se vytváří síť národních geoparků, jejímž členem se může stát jakékoli území spojené 

s významným geologickým dědictvím. Označení Národní geopark uděluje ministr životního prostředí 

po doporučení Rady národních geoparků. V současné době existují 4 národní geoparky (Český ráj, Egeria, 

GeoLoci, Železné hory), 4 kandidáti a 2 zájemci o kandidaturu (viz Příloha č. 2). Definice a cíle 

národního geoparku jsou obdobné jako u evropských a světových geoparků a spolu s postupem, jak získat 

označení národní geopark, a hodnotícími kritérii je upravuje směrnice č. 6 MŽP ČR č. 3/2007 Věstníku 

MŽP ČR, k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark. Blíže viz  

http://www.geoparkceskyraj.cz/ a http://www.geology.cz/narodnigeoparky. 
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4 Evropská úprava územní ochrany přírody 

 

V Evropě můžeme rozeznat tři typy chráněných území – území chráněná podle 

národních legislativ, dále ochrana prostřednictvím mezinárodních úmluv a v rámci 

soustavy Natura 2000.111 Všechny tři typy se vzájemně ovlivňují. Jednotlivé státy 

dodržují závazky z mezinárodních smluv, včetně závazků vyplývajících z členství v EU, 

na druhé straně zástupci těchto států působí na evropské společenství a tím ovlivňují 

způsob právní úpravy ochrany životního prostředí. 

4.1 Mezinárodní smlouvy 

 

Evropské státy si uvědomovaly a stále uvědomují význam územní ochrany 

přírody, a proto uzavírají regionální mezinárodní úmluvy. Oproti univerzálním 

mezinárodním dohodám se mohou zabývat pouze evropskou problematikou. Navíc se 

jich účastní menší počet smluvních stran, a proto mohou obsahovat méně obecná 

ustanovení. 

Mezi hlavní požadavky všech úmluv patří uvedení národní legislativy do souladu 

s ustanoveními a principy úmluv, vytváření koncepčních dokumentů, podpora 

vzdělávání a výchovy a zejména navazování a prohlubování mezistátní spolupráce. 

V roce 1979 byla v Bernu sjednána Úmluva o ochraně evropských planě 

rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Za hlavní cíl stanoví 

čl. 1 Úmluvy ochranu planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich 

přírodních stanovišť. Důraz se klade zejména na druhy a stanoviště, jejichž ochrana 

vyžaduje spolupráci několika států, přičemž se snaží tuto spolupráci podporovat. 

Úmluva pro své účely zřizuje Stálý výbor, který v roce 1989 doporučil, „aby 

smluvní strany na svém území vytvářely soustavu celoevropsky významných lokalit 

s výskytem cílových druhů a poddruhů planě rostoucích rostlin a volně žijících 

živočichů a biotopů a typů přírodních stanovišť, označovanou jako soustava 

Smaragd“112. Na území EU byla soustava Smaragd realizována soustavou Natura 2000, 

                                                 
111 Srov. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 57. 
112 Mezinárodní právo životního prostředí, s. 144. 
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jejíž vytváření se opírá o právně vymahatelný závazek. Úmluva ovlivnila podobu 

tzv. směrnice o stanovištích a na jejím základě se uzavírají další subregionální dohody 

k ochraně přírodních stanovišť v příhraničních oblastech (př. Dohoda o spolupráci 

v chráněných oblastech Dunajské delty a řeky Prut).113 

Myšlenka vypracování Evropské úmluvy o krajině vznikla na schůzce evropských 

ministrů životního prostředí v Dobříši v roce 1991 z iniciativy Doc. Ing. Josefa 

Vavrouška (1944 - 1995), federálního ministra životního prostředí.114 O devět let 

později, v roce 2000 byla Úmluva ve Florencii podepsána. Úmluva se týká všech typů 

krajin, pokrývá přírodní, venkovské, městské a příměstské oblasti, zahrnuje pevninu, 

vnitrozemské vodní plochy i mořské oblasti a dále se vztahuje jak na krajiny, které 

mohou být považovány za pozoruhodné, tak krajiny běžné a narušené. Za cíl si Úmluva 

vytyčuje podporu ochrany, správy a plánování krajiny a organizaci evropské spolupráce 

v této oblasti.115 

K povzbuzení snahy o zajištění trvalé ochrany, správy a plánování krajinných 

oblastí se na základě Evropské úmluvy o krajině uděluje Cena krajiny Rady Evropy. 

Tímto vyznamenáním mohou být oceněny místní nebo regionální orgány nebo jejich 

seskupení, jež zavedly trvalou, a tedy příkladnou politiku či opatření na ochranu, správu 

nebo plánování krajiny. Dále mohou ocenění získat nevládní organizace za jejich 

zvláště významný příspěvek v této oblasti. Za Českou republiku byli v minulosti 

nominováni Klub českých turistů a Pozemkový úřad Prostějov. 

Chráněným územím mimořádného evropského významu se v rámci Rady Evropy 

uděluje také ocenění Evropský diplom. Ocenění se uděluje na pět let s možností jeho 

obnovy a mezi české držitele patří NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty a NPR Karlštejn.116 

Pod vlivem Úmluvy o ochraně Alp (Salzburg, 1991) byla sepsána a v Kyjevě 

v roce 2003 přijata Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.117 Jako 

rámcová úmluva obsahuje více cílů z různých oblastí, které mohou být rozpracovány 

                                                 
113 Tamtéž a Právo životního prostředí, s. 352. 
114 Srov. Mezinárodní právo životního prostředí, s. 145. 
115 Srov. čl. 2 a 3 Úmluvy. 
116 Evropský diplom pro chráněná území se uděluje od roku 1965 a kvůli svým přísným požadavkům 

velmi motivuje k zachování a ochraně cenných území. Dále viz http://www.coe.int/t/dg4/culture 

heritage/nature/Diploma/default_en.asp. 
117 Blíže viz Právo životního prostředí, s. 356-357. 
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v protokolech. Například čl. 4 Rámcové úmluvy, nazvaný Ochrana a udržitelné 

využívání biologické a krajinné rozmanitosti, stanoví smluvním stranám základní 

povinnosti mimo jiné v oblasti ochrany a udržitelného využívání přírodních 

a polopřírodních stanovišť, jejich kontinuity a spojitosti. Dále mají smluvní strany 

podporovat zachování stanovišť a obnovu degradovaných stanovišť. Tyto cíle, úkoly 

a závazky konkretizuje Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické 

a krajinné rozmanitosti118. 

Rámcová úmluva ustanovuje Konferenci smluvních stran, jejíž první zasedání se 

konalo v roce 2006. Konference zde přijala 19 rozhodnutí, která mají závazný charakter 

nejen pro MŽP ČR, ale také pro řadu dotčených partnerů (nevládní organizace, AOPK 

ČR, dotčené kraje nebo dotčené správy CHKO, tedy CHKO Pálava, Bílé Karpaty 

a Beskydy).119  

4.2 Ekologické sítě 

 

V roce 1993 se v Maastrichtu konala konference s názvem Zachování evropského 

přírodního dědictví: Směrem k evropské ekologické síti, jejímž tématem bylo také 

zachování biodiverzity a problematika ztráty stanovišť a fragmentace krajiny. Vytvoření 

evropské ekologické sítě by mohlo být jedním z řešení této problematiky, a tak byl 

položen základ pro vznik EECONET (Evropská ekologická síť) neboli později PEEN 

(Celoevropská ekologická síť). 

Vytvoření ekologické sítě stojí na myšlence propojit místa s ekologickou 

hodnotou, přičemž se nemají chránit pouze jádrové oblasti, ale mají se k nim vytvářet 

ochranné nárazníkové zóny a koridory a nášlapné kameny, představující migrační trasy 

organismů, a dále se má podporovat obnova znehodnocených lokalit. Kromě ochrany 

a obnovy významných přírodních lokalit se snaží podporovat a rozvíjet mezinárodní 

a přeshraniční spolupráci. 

                                                 
118  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2010 Sb.m.s., o sjednání Protokolu o ochraně 

a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném 

rozvoji Karpat. 
119 Srov. Mezinárodní právo životního prostředí, s. 145 – 146. 
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Na konferenci v Sofii v roce 1995 evropské státy podpořily vznik PEEN jako 

součást Celoevropské strategie pro biologickou a krajinnou rozmanitost.120 PEEN má 

zejména zajistit ochranu, obnovu a rozvoj ekosystémů, stanovišť a druhů a hlavními 

instrumenty k dosažení tohoto cíle jsou soustavy Smaragd a Natura 2000.121 

Realizaci ekologické sítě PEEN napomáhá fond EAF122. PEEN není upraven 

žádnou mezinárodní smlouvou, a proto vyplývající povinnosti nejsou právně 

vymahatelné. 

4.3 Environmentální politika EU a Natura 2000 

 

Evropská unie původně vznikala jako hospodářské seskupení, ale postupem času 

se z ní stala významná politická organizace, do jejíž zájmů spadá také ochrana životního 

prostředí. Tento zájem se v sekundárním právu projevuje od 70. let 20. století, ale 

do primárního práva se dostává až přijetím Jednotného evropského aktu v roce 1986. 

Dnešní základ úpravy životního prostředí tvoří články 3 a 21 Smlouvy o EU, články 4, 

11, 114 a 191 až 193 Smlouvy o fungování EU a článek 37 Listiny základních práv EU, 

včetně preambulí těchto dokumentů.123 

V roce 1993 vznikla Evropská agentura pro životní prostředí zabývající se 

shromažďováním a zpracováním údajů o životním prostředí a nezávislým 

informováním veřejnosti o jeho stavu.124  Mezi partnery Evropské agentury patří 

                                                 
120 Blíže viz http://www.peblds.org. 
121  K tomu viz http://www.eeconet.org/eeconet/  a http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/ 

econetworks/default_en.asp. 
122 Viz http://www.eeconet.org/eaf/. 
123 Dále viz DUSÍK, Jan. Implementace práva životního prostředí Evropských společenství do českého 

právního řádu - zkušenosti z pohledu judikatury Evropského soudního dvora. 1. vyd. Praha: Ministerstvo 

životního prostředí ČR, 2001, s. 8.  
124 Blíže viz nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990, o zřízení Evropské agentury 

pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009, o Evropské agentuře pro životní prostředí 

a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí. Blíže viz http://www.eea.europa.eu/about-

us. 
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Evropské tématické středisko biologické rozmanitosti (ETC/BD) nebo Evropské 

středisko ochrany přírody.125 

Environmentální politika EU se uskutečňuje v rámci akčních programů126 a účastí 

EU na mezinárodních smlouvách127. Svůj význam mají také rozhodnutí Soudního dvora 

EU (dále jen „SD EU“) a koncepční dokumenty jako Strategie Společenství v oblasti 

ochrany biodiverzity z roku 1998 a 2011128 nebo Strategie udržitelného rozvoje z roku 

2001.129 

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES byl 22. června 

2002 přijat Šestý akční program s názvem Životní prostředí: Naše budoucnost je 

v našich rukou. Tento akční program řadí přírodu a biologickou rozmanitost mezi čtyři 

základní prioritní oblasti, a proto jsou mezi obecnými cíli Programu zmíněny „ochrana, 

zachování, obnovení a rozvoj fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť, planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů za účelem zastavit rozšiřování pouští 

a ztrátu biologické rozmanitosti, včetně rozmanitosti genetických zdrojů, a to jak 

v rámci Evropské unie, tak v globálním měřítku“ 130. Tyto obecné cíle dále konkretizuje 

čl. 6 Programu, zabývající se přímo ochranou přírody a biologické rozmanitosti. 

                                                 
125 Webové stránky http://bd.eionet.europa.eu/ a http://www.ecnc.org. 
126 Pojem ochrana biologické rozmanitosti byl poprvé použit v Pátém akčním programu (Úř. věst. C 138, 

17.5.1993). 
127 Srov. např. rozhodnutí Rady 82/72/EHS ze dne 3. prosince 1981, o uzavření Úmluvy o ochraně 

evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, rozhodnutí Rady 

82/461/EHS ze dne 24. června 1982, o uzavření Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících 

živočichů, rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993, o uzavření Úmluvy o biologické 

rozmanitosti, rozhodnutí Rady 84/132/EHS ze dne 1. března 1984, o uzavření Protokolu o zvláště 

chráněných oblastech Středozemního moře, resp. rozhodnutí Rady 1999/800/ES ze dne 22. října 1999, 

o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří a o přijetí 

příloh uvedeného protokolu (Barcelonská úmluva). 
128 Sdělení Komise č. 244 ze dne 3. května 2011, Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU 

v oblasti ochrany biologické rozmanitosti do roku 2020. 
129 Srov. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 248. 
130 Čl. 2 odst. 2 6. akčního programu. 
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V květnu 2004 se konala konference v irském Malahide s názvem Biodiverzita 

a EU – udržitelný život, udržitelné bytí. Tzv. Zpráva z Malahide řadí mezi prostředky, 

jak zastavit pokles biodiverzity, dokončení sítě Natura 2000.131 

Na základě dvou významných evropských předpisů se na území EU vytváří 

soustava Natura 2000. Těmito evropskými předpisy jsou směrnice č. 92/43/EHS ze dne 

21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“) a směrnice č. 2009/147/ES ze dne 

30. listopadu 2009, o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „směrnice o ptácích“)132. 

Natura 2000 jako spojitá evropská ekologická síť „umožní ve zvláštních oblastech 

ochrany, složených z SCI a SPA, zachovat a tam, kde je to vhodné, obnovit na úroveň 

stavu příznivého z hlediska ochrany přírody, typy přírodních stanovišť a populace 

ohrožených druhů a jejich stanoviště“ 133. Soustava Natura 2000 se rozkládá na 18 % 

území EU (viz Příloha č. 3) a můžeme v ní spatřovat prostředek k ochraně biodiverzity 

a k zajištění trvalé péče o nejhodnotnější části přírody. 

Obě směrnice představují minimální společný základ ochrany a doplňují národní 

ochranu. Z jejich úvodních ustanovení vyplývá, že v rámci zachování, ochrany 

a zlepšování kvality životního prostředí a v rámci zlepšování životních podmínek 

a trvale udržitelného rozvoje patří mezi hlavní cíle EU podpora ochrany biologické 

rozmanitosti. Dostatečná druhová rozmanitost a rozloha stanovišť, jejichž stav se 

na evropském území stále zhoršuje, vyžadují přijímání různorodých opatření, aby byly 

zachovány druhy a stanoviště jako část přírodního dědictví. Mezi opatření můžeme 

zařadit škálu institutů od vytváření zvláštních oblastí ochrany134  až po podporu 

výzkumu  a výměnu informací. 

                                                 
131 Dále viz STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana biodiverzity v environmentální politice. České právo životního 

prostředí. 2007, roč. 7, č. 21, s. 55. Obdobně též ve Strategii ochrany biodiverzity v EU do roku 2020, 

dostupné na http://mzp.cz/cz/strategie_eu_biologicka_rozmanitost nebo http://ec.europa.eu/environment/ 

nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf. 
132 Tato směrnice o ptácích navazuje na svoji předchůdkyni, směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 

1979, o ochraně volně žijících ptáků. 
133 Právo životního prostředí, s. 360. Srov. též definici v ustanovení § 3 odst. 1 písm. r) ZOPK. 
134 Vznik evropsky významných lokalit a ptačích oblastí mohou zabezpečit jednotlivé státy různě. Mohou 

je zařadit do svých existujících kategorií, mohou pro ně vytvořit nové kategorie nebo o ně mohou 

dlouhodobě pečovat jako o formálně nechráněná území.  Srov. Úvod do právní úpravy ochrany přírody 
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4.3.1 Směrnice o stanovištích 

 

Hlavním smyslem přijetí směrnice bylo zajištění biologické rozmanitosti, čehož se 

má dosáhnout prostřednictvím druhové a územní ochrany, tedy zachováním a obnovou 

příznivého stavu u přírodních stanovišť a druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin. 

Územní ochrana se zajišťuje vyhlašováním evropsky významných lokalit (dále jen 

„EVL“ 135). Na základě stanovených kritérií a vědeckých poznatků136 navrhne každý 

členský stát národní seznam lokalit a tento seznam předloží137 Komisi. Komise poté 

                                                                                                                                               
a péče o biologickou rozmanitost, s. 283. Podle původního návrhu MŽP ČR měly být ptačí oblasti 

sedmou kategorií zvláště chráněných území (viz STEJSKAL, Vojtěch. Nature Conservation 

and Landscape Protection Including the Natura 2000 Network in the Czech Legal System. Journal 

for European Environmental & Planning Law. 2007, roč. 4, č. 2, s. 123). 
135 Pro zjednodušení a zvýšení přehlednosti používám spíše termín „EVL“. Směrnice o stanovištích však 

místo toho využívá pojmy „lokality významné pro Společenství“ (SCI) pro oblasti zařazené 

na tzv. evropský seznam, publikovaný v Úředním věstníku EU, a „zvláštní oblasti ochrany“ (SAC) 

pro oblasti vyhlášené členským státem po zařazení lokality na tzv. evropský seznam. Ustanovení § 3 

odst. 1 písm. q) ZOPK označuje jako EVL lokality zařazené do národního a evropského seznamu 

a lokality (tzv. sporné), pokud splňují podmínky pro zařazení do národního seznamu a nebyly tam 

zařazeny a pokud se na nich vyskytuje prioritní typ stanoviště nebo prioritní druh, a to do té doby, dokud 

se Komise a ČR nedohodnou o zařazení nebo nezařazení lokality do evropského seznamu. 
136 Povinnost vycházet z vědeckého zkoumání při navrhování lokalit judikoval SD EU ve svém rozsudku 

ze dne 7. listopadu 2000 ve věci C-371/98 (First Corporate Shipping). Komise musí mít kompletní údaje, 

aby nebylo ohroženo vytvoření celoevropské soustavy. Členské státy nesmí při navrhování lokalit brát 

v úvahu ekonomické, sociální a kulturní požadavky a oblastní a místní charakteristiky podle čl. 2 odst. 3 

směrnice o stanovištích. Tyto mají být použity až při přijímání opatření. 
137 Formulář k předávání informací byl přijat rozhodnutím Komise č. 97/266/ES ze dne 18. prosince 1996, 

o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000. Z rozsudku SD EU ze dne 14. září 

2006 ve věci C-244/05 vyplývá následující: Protože členský stát nemůže znát stav stanovišť v jiných 

členských státech, musí navrhnout všechna relevantní území, aby si Komise byla jista, že má k dispozici 

kompletní seznam lokalit, nutný k rozhodování o vytváření celistvé evropské ekologické sítě. „Vzhledem 

k výše uvedeným úvahám musí členské státy ohledně lokalit, které byly určeny za účelem jejich zařazení 

do seznamu Společenství, přijmout vhodná ochranná opatření, aby byly zachovány ekologické 

charakteristiky uvedených lokalit. (…) Členské státy tedy nemohou povolit zásahy, které by mohly vážně 

ohrozit ekologické charakteristiky lokality tak, jak je definována uvedenými kritérii. Tak je tomu zejména 

v případě, že hrozí, že zásah buď zmenší značným způsobem rozlohu lokality nebo způsobí vymizení 
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ve spolupráci s daným státem vytvoří tzv. evropský seznam EVL138. Pokud je tímto 

postupem lokalita přijata, pak ji stát musí co nejdříve a nejpozději do šesti let vyhlásit 

jako zvláštní oblast ochrany (tímto se lokalita stává součástí soustavy Natura 2000) 

                                                                                                                                               
prioritních druhů, které se vyskytují v lokalitě, nebo konečně způsobí zničení lokality nebo zánik jejích 

reprezentativních charakteristik.“ Totéž zopakoval SD EU ve svém rozsudku ze dne 15. března 2012 

ve věci C-340/10, v němž dodal, že „Výše uvedené úvahy platí v každém případě rovněž mutatis 

mutandis pro lokality, u kterých není dotčeným členským státem zpochybňováno, že splňují ekologická 

kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 směrnice „o stanovištích“, a které tudíž měly být uvedeny na státním 

seznamu nLVS předloženém Komisi.“ 

Přes úpravu národního seznamu se postupuje také v případě změny či vynětí EVL z evropského seznamu. 

Vynětí EVL však považujeme za mimořádný krok, a proto by pro něj měla platit jistá omezení (dále viz 

HOŠEK, Michael. Změny ve způsobu zajištění evropsky významných lokalit. Ochrana přírody. 2011, 

roč. 66, č. 2, s. 21 – 23). K vynětí může dojít buď vzhledem k přírodnímu vývoji v dané lokalitě 

(srov. čl. 9 směrnice o stanovištích), nebo vlivem lidské činnosti (srov. čl. 6 směrnice o stanovištích). 

Z obdobných důvodů může dojít ke zrušení kvalifikace také u ptačích oblastí (čl. 6 a 7 směrnice 

o stanovištích a čl. 4 odst. 1 směrnice o ptácích), ale zde jsou státy více omezeny, protože za ptačí oblasti 

se vyhlašují všechny lokality splňující objektivní kritéria k jejich vyhlášení. Blíže viz HENNING, 

Thomas. Declassification of Protected Areas under the Habitats and the Wild Birds Directive. European 

Energy and Environmental Law Review. 2008, roč. 17, č. 1, s. 3 – 11. 
138 Povahou rozhodnutí Komise, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství, se 

zabýval SD EU několikrát. V usnesení ze dne 22. června 2006 ve věci T-150/05 konstatoval, 

že „napadené rozhodnutí neobsahuje žádné ustanovení ohledně režimu ochrany lokalit významných pro 

Společenství, jako jsou například ochranná opatření nebo povolovací řízení. Nedotýká se tak ani práv 

a povinností vlastníků pozemků, ani výkonu těchto práv. V rozporu s tím, co tvrdí žalobci, zahrnutí těchto 

lokalit do seznamu lokalit významných pro Společenství nezavazuje žádným způsobem hospodářské 

subjekty nebo soukromé osoby. (…) pravomoc ohledně volby ochranných opatření, která budou přijata, 

a povolovacích řízení, podle kterých má být postupováno, se ponechává vnitrostátním orgánům. (…) 

Ze všeho předcházejícího vyplývá, že žalobci nejsou bezprostředně dotčeni napadeným rozhodnutím (…), 

a proto musí být návrhová žádání směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí odmítnuta jako 

nepřípustná, aniž by bylo nezbytné zabývat se tím, zda jsou žalobci dotčeným rozhodnutím dotčeni 

osobně.“  Obdobně viz usnesení ze dne 22. června 2006 ve věci T-137/04, ze dne 19. září 2006 ve věci   

T-80/05,  ze dne 14. července 2008 ve věci T-322/06, ze dne 14. července 2008 ve věci T-366/06 a další. 

K prvnímu a poslednímu jmenovanému usnesení byla podána neúspěšná kasační stížnost (viz rozsudek 

ze dne 23. dubna 2009 ve věci C-362/06 P a usnesení ze dne 23. září 2009 ve věci C-421/08 P). V jednom 

případě bylo neúspěšně navrženo vydaní předběžného opatření, jímž mělo být mj. uloženo Komisi odložit 

až do rozhodnutí v hlavním řízení výkon sporného rozhodnutí týkajícího se některých lokalit (usnesení 

ze dne 19. září 2006 ve věci T-117/05). 
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a stanovit jí priority pro uchování nebo obnovu příznivého stavu. Není-li na národním 

seznamu lokalita, kde se vyskytuje prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní 

druh, a tato lokalita se podle vědeckých poznatků považuje za nezbytnou pro zachování 

prioritního typu stanoviště nebo druhu, pak vedou členský stát a Komise konzultace 

za účelem porovnání vědeckých údajů. Nedohodnou-li se o povaze lokality do šesti 

měsíců, pak rozhodne Rada (tzv. sporná lokalita). V souvislosti s navrhováním lokality 

s výskytem prioritních typů stanovišť nebo druhů mohou být některé povinnosti 

členských států spolufinancovány z prostředků EU.139 

Státy mají přijímat plány péče buď jednotlivě pro každou EVL, nebo jako součást 

jiných plánů rozvoje. Dále mají přijímat opatření k vyloučení poškozování přírodních 

stanovišť a stanovišť druhů v EVL. 140 Při schvalování plánů a projektů musí být 

posouzen jejich vliv z hlediska cílů ochrany EVL. Pokud bude zjištěn vliv 

s nepříznivým účinkem na celistvost lokality, pak lze daný plán nebo projekt schválit 

                                                 
139 Srov. ustanovení čl. 4, 5 a 8 směrnice o stanovištích a Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče 

o biologickou rozmanitost, s. 285 – 291. 

Zařazení lokality do soustavy Natura 2000 má ekonomické důsledky pro vlastníky pozemků 

a hospodářské subjekty, proto je nutné jim poskytnout kompenzace. Tyto kompenzace primárně financují 

členské státy (čl. 192 odst. 4 SFEU), ale sekundárně se může zapojit také EU (např.: program LIFE 

ve všech jeho etapách a variacích a další programy a fondy). Dále viz Natura 2000 a lesy - "Problémy 

a příležitosti": interpretační příručka Evropské komise. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, 

s. 24. 
140 Podle rozsudku SD EU ze dne 13. ledna 2005 ve věci C-117/03 (Dragaggi): „ochranná opatření 

stanovená v čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice musí být přijata pouze pro lokality, které jsou zařazeny v souladu 

s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem směrnice do seznamu lokalit vybraných jako lokality významné 

pro Společenství přijatého Komisí postupem podle článku 21 této směrnice. Z toho však nevyplývá, 

že členské státy nemusí chránit lokality od okamžiku, kdy navrhují jejich zařazení podle čl. 4 odst. 1 

směrnice do státního seznamu předaného Komisi jako lokality vhodné jako lokality významné 

pro Společenství.“ Povinnost členských států chránit území rovněž před zařazením na evropský seznam 

potvrdil také rozsudek SD EU ze dne 14. ledna 2010 ve věci C-226/08 (Stadt Papenburg), resp. rozsudek 

SD EU ze dne 14. září 2006 v věci C-244/05 (viz výše). 

Z povinnosti přijímat opatření k vyloučení poškození nevyplývá a priori zákaz nových ekonomických 

aktivit v EVL, resp. ptačích oblastech. Na druhou stranu mohou ale jednotlivé státy zavést přísnější 

ochranná opatření, než stanoví směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. K tomuto viz rozsudek SD 

EU ze dne 21. července 2011 ve věci C-2/10 a Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče 

o biologickou rozmanitost, s. 506. 
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pouze za předpokladu, že neexistuje alternativní řešení, převažuje jiný veřejný zájem 

(včetně sociálních a ekonomických důvodů) a budou zajištěna kompenzační opatření141 

k zachování celkové soudržnosti soustavy Natura 2000. Další omezení důvodů 

pro schválení plánů a projektů platí při výskytu prioritních typů přírodních stanovišť 

a prioritních druhů.142 

Interpretací čl. 6 směrnice o stanovištích, týkající se mimo jiné posuzování plánů 

a projektů, se několikrát zabýval SD EU. Velmi podrobný výklad poskytl rozsudek 

ve věci Waddenvereniging a Vogelbeschermingsvereniging. 143 Na něj navázal další 

                                                 
141 Podle výkladu Komise se připouští dvě formy kompenzačních opatření: 1) významné zkvalitnění 

existující lokality, kde se předměty ochrany nevyskytují, aby se vytvořili podmínky pro jejich trvalou 

existenci, 2) vytvoření nové lokality s minimálně stejnými parametry předmětu ochrany. Třetí teoretickou 

formou může být financování ochranných opatření, jež mají zmírnit dopady na životní prostředí 

způsobené projekty (tzv. habitat banking). Za kompenzační opatření nelze považovat vytvoření jiného 

typu stanoviště za stanoviště zničené projektem nebo finanční kompenzace. Blíže viz BEJČEK, Petr. 

Kompenzační opatření podle článku 6.4 směrnice o stanovištích. Ochrana přírody. 2011, roč. 66, č. 3, 

s.13. 
142 Režim směrnice o stanovištích týkající se přijímání opatření k vyloučení poškozování stanovišť v EVL 

a posuzování vlivů na EVL (čl. 6 odst. 2, 3, 4) se podle čl. 7 směrnice o stanovištích použije také na ptačí 

oblasti. Srov. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 293 – 294. 
143  Rozsudek SD EU ze dne 7. září 2004 ve věci C-127/02 (Waddenvereniging 

a Vogelbeschermingsvereniging) se zabýval mj. pravidelně se opakující činností, vyžadující pokaždé 

„nové posouzení jak možnosti vykonávat tuto činnost, tak i lokality, kde může být vykonávána. (…) pojem 

„plán" nebo „projekt" ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích se vztahuje na mechanický lov 

srdcovky jedlé, který je vykonáván již mnoho let, ale k němuž je vydávána každý rok koncese na omezené 

období, přičemž tato koncese pokaždé předpokládá nové posouzení jak možnosti vykonávat tuto činnost, 

tak i lokality, kde může být vykonávána.“ 

Problematikou, na jaké projekty má být směrnice o stanovištích aplikována, se zabýval SD EU také 

v následujících dvou judikátech: Rozsudek ze dne 23. března 2006 ve věci C-209/04 zopakoval, 

že „zásada předložení projektů, které mohou mít na životní prostředí významný vliv, k posouzení vlivů 

na životní prostředí, není použitelná v případech, ve kterých datum formálního podání žádosti o povolení 

projektu předchází datu uplynutí lhůty pro provedení směrnice [viz (…) rozsudky ze dne 11. srpna 1995, 

Komise v. Německo, C-431/92 (…) a ze dne 18. června 1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

C-81/96 …].“ Na druhou stranu rozsudek ze dne 14. ledna 2010 ve věci C-226/08 (Stadt Papenburg) říká, 

že průběžné práce, „které s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo nejsou pro péči o ni nezbytné a byly již 

podle vnitrostátního práva schváleny ještě před uplynutím lhůty k provedení směrnice o stanovištích, 

musejí v rozsahu, v němž představují projekt a budou mít pravděpodobně na dotčenou lokalitu významný 
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rozsudek SD EU tím, že „pokaždé, kdy je zamýšlen plán nebo projekt, který s lokalitou 

přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak který může mít na tuto lokalitu 

významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

příslušné orgány jsou povinny provést v tomto ohledu odpovídající posouzení. (…) je 

třeba zdůraznit, že obsáhlé prvky, kterých se [posouzení] týká, jako je neexistence 

alternativních řešení a existence naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

jsou určeny k tomu, aby umožnily členskému státu přijmout veškerá kompenzační 

opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě Natura 2000…“144 

K tomu rozsudek ve věci Castro Verde dodal: „Skutečnost, že projekt po své realizaci 

tyto účinky nezpůsobil, nemá na toto posouzení vliv. Z vědeckého hlediska totiž nesmí 

existovat žádná důvodná pochybnost o nepřítomnosti nepříznivých účinků na celistvost 

dotčené lokality v okamžiku přijetí rozhodnutí povolujícího realizaci projektu (…) 

portugalské orgány v projednávaném případě opomenuly zkoumat určité alternativní 

trasy, které by neměly negativní důsledky pro ZCHÚ Castro Verde ani pro obyvatelstvo 

tohoto území.“145 

Rozsudek SD EU ve věci C-304/05 dále uvádí, že „ čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43 

lze použít pouze poté, co byly účinky plánu nebo projektu přezkoumány podle čl. 6 

odst. 3 této směrnice. (…) Přezkum případných naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu a přezkum alternativních řešení, která by lokalitu poškodila méně, 

vyžaduje totiž porovnání s poškozením lokality, které by dotčený plán nebo projekt 

způsobil. Krom toho musí být účinky na uvedenou lokalitu definovány přesně, aby 

mohla být určena povaha případných kompenzačních opatření. (…) ustanovení zakládá 

povinnost přijmout vhodná ochranná opatření, která mají vyloučit, že dojde 

                                                                                                                                               
vliv, podléhat posouzení jejich důsledků pro tuto lokalitu…, pokračují-li tyto práce i po zařazení lokality 

do seznamu LVS…“ 
144 Rozsudek SD EU ze dne 14. dubna 2005 ve věci C-441/03. K tomuto srov. též rozsudek SD EU ze dne 

10. ledna 2006 ve věci C-98/03. 
145 Rozsudek  SD EU ze dne 26. října 2006 ve věci C-239/04 (Castro Verde). K dostatečnému posouzení 

vlivů, k nutnosti vypracovat alternativy a k povinnosti zvolit vhodná kompenzační opatření viz též 

rozsudek SD EU ze dne 20. září 2007 ve věci C-304/05 nebo ze dne 29. ledna 2004 ve věci 209/02. 
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k poškozování, jakož i vyrušování, které by mohlo mít významný vliv z hlediska cílů 

směrnice 92/43.“146 

K dalším ochranným opatřením, tentokrát při územním plánování a při tvorbě 

strategií územního rozvoje, patří zohlednění péče o krajinné prvky, které mají lineární 

strukturu nebo plní funkci tzv. nášlapných kamenů.147 

Všechna opatření musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky 

a regionální a místní charakteristiky. Zprávu o prováděných opatřeních posílají členské 

státy každých šest let Komisi a z jednotlivých zpráv Komise vytvoří souhrnnou 

zprávu.148 

4.3.2 Směrnice o ptácích 

 

Směrnice o ptácích slouží k ochraně všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících 

ve volné přírodě v EU. Vztahuje se nejen na ptáky samotné, ale také na jejich vejce, 

hnízda a stanoviště.149 

Státy mají přijmout ochranná opatření s ohledem na ekologické, vědecké, kulturní, 

ale také hospodářské požadavky a požadavky rekreace. Mezi ně směrnice řadí mimo 

jiné opatření na ochranu, zachování nebo obnovení rozmanitosti a rozlohy stanovišť, 

čehož se má dosáhnout zejména zřizováním chráněných území, udržováním a péčí 

o stanoviště uvnitř i vně chráněných území, obnovou a vytvářením biotopů.150   

Speciální ochrana platí pro 194 vybraných mimořádně zranitelných ptačích druhů 

(viz Příloha I směrnice). Státy musí pro stanoviště těchto druhů stanovit zvláštní 

opatření, zejména je musí označit jako zvláště chráněné oblasti (tzv. ptačí oblasti, 

                                                 
146 Rozsudek SD EU ze dne 20. září 2007 ve věci C-304/05. Rozsudek SD EU ze dne 24. listopadu 2011 

ve věci C-404/09 rozvíjí posouzení provedené podle čl. 6 odst. 3 tak, že jej „nelze považovat za správné, 

pokud je nedostatečné a neobsahuje úplné, přesné a konečné zjištění a závěry, na jejichž základě by byla 

odstraněna jakákoli důvodná vědecká pochybnost ohledně účinků prací, které byly zamýšleny v dotčeném 

ZCHÚ.“  
147 Srov. ustanovení čl. 6 a 10 směrnice o stanovištích. 
148 Srov. ustanovení čl. 2 odst. 3, 11 a 17 směrnice o stanovištích. 
149 Srov. ustanovení čl. 1 směrnice o ptácích. Podle usnesení SD EU ze dne 1. října 2004 ve věci 

C-480/03 (Clerens) není směrnice použitelná na jedince vylíhnuté a chované v zajetí. 
150 Srov. ustanovení čl. 3 směrnice o ptácích. 
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SPA)151 a zabezpečit je před znečišťováním a poškozováním152. Obdobná opatření musí 

zvolit také pro stěhovavé druhy ptáků, pokud jde o zimoviště, zastávky na tahových 

cestách a místa rozmnožování a pelichání. Členské státy mají v této souvislosti dbát 

také o ochranu mokřadů. Na rozdíl od EVL ptačí oblasti vyhlašuje každý stát 

samostatně a stávají se součástí soustavy Natura 2000 automaticky po svém 

vyhlášení.153 

Kritéria pro výběr jednotlivých lokalit jako ptačích oblastí vycházejí z kritérií 

pro výběr významných ptačích území (IBA). Tato kritéria nemají legislativní zakotvení 

a jsou tedy bez právní závaznosti, ale používají se pro vědecké, osvětové a vzdělávací 

                                                 
151 Měnit nebo redukovat rozlohu vyhlášené ptačí oblasti může stát podle rozsudku SD EU ze dne 

28. února 1991 ve věci C-57/89 (Leybucht) „toliko z výjimečných důvodů týkajících se obecného zájmu, 

který je nadřazený obecnému zájmu reprezentovanému ekologickým cílem směrnice. V této souvislosti 

však nepřichází v úvahu hospodářské požadavky a požadavky rekreace uváděné v článku 2.“ V tomto 

případě převážil zájem na ochraně veřejného zdraví, resp. ochrana života lidí před povodněmi. Totéž SD 

EU zopakoval ve svém rozsudku ze dne 11. července 1996 ve věci C-44/95 (Lappel Bank). 
152 Ochranný režim musí být dostatečný (viz rozsudek ze dne 18. března 1999 ve věci C-166/97). Podle 

rozsudku SD EU ze dne 18. prosince 2007 ve věci C-186/06 (Segarra-Garrigues) navíc „ členské státy 

musejí dodržovat povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 4 odst. 4 směrnice o ptácích, i když dotčená 

území nebyla označena jako ZCHO, jestliže tak označena měla být (viz rozsudky ze dne 18. března 1999, 

Komise v. Francie, C-166/97… a ze dne 20. září 2007, Komise v. Itálie, C-388/05…).“ 
153 Srov. ustanovení čl. 4 směrnice o ptácích a Právo životního prostředí, s. 359. „ Členský stát není 

oprávněn při výběru a vymezování hranic SPA brát ohled na hospodářské požadavky uvedené v článku 2, 

ani na hospodářské požadavky vytvářející obecný zájem vyšší než je obecný zájem reprezentovaný 

ekologickými cíly směrnice“  (rozsudek SD EU ze dne 11. července 1996 ve věci C-44/95 (Lappel Bank)). 

Rozsudek SD EU ze dne 23. března 2006 ve věci C-209/04 toto rozvinul tak, že „diskreční pravomoc, 

kterou požívají členské státy ve vztahu k výběru nejvhodnějších území pro označení jako ZCHO, se netýká 

vhodnosti označit jako ZCHO území, která se zdají být jako nejvhodnější podle ornitologických kritérií, 

ale pouze použití těchto kritérií za účelem identifikovat území nejvhodnější pro ochranu druhů 

vyjmenovaných v příloze I. (…) nemůže členský stát při výběru a vymezení ZCHO vzít v úvahu 

ekonomické požadavky, ani z titulu jeho vyššího obecného zájmu, než kterému odpovídá ekologický cíl 

sledovaný směrnicí o ptácích, ani v rozsahu, v němž odpovídají takovým naléhavým důvodům vyššího 

veřejného zájmu, které jsou uvedeny v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci směrnice 

o stanovištích…“ Obdobně též rozsudek SD EU ze dne 19. května 1998 ve věci C-3/96. O povinnosti 

vyhlásit jako ptačí oblasti všechna území splňující odborná kritéria a také o povinnosti zabezpečit ptačím 

oblastem dostatečné konkrétní ochranné podmínky svědčí také rozsudek SD EU ze dne 2. srpna 1993 

ve věci C-355/90 (Marismas de Santoña). 



 45 

účely BirdLife International154, a proto se podle SD EU používají také k posouzení toho, 

zda žalovaný stát vybral nejvhodnější lokality pro vyhlášení ptačích oblastí (viz Příloha 

č. 4).155 

Členské státy musí každé tři roky zaslat Komisi zprávu o provádění vnitrostátních 

předpisů vydaných podle směrnice o ptácích. Na základě těchto zpráv Komise vytvoří 

souhrnnou zprávu. 

                                                 
154  Celosvětová organizace sdružující nevládní organizace zabývající se ochranou ptactva a jejich 

stanovišť.  K tomuto účelu vytváří podle daných kritérií síť významných ptačích území (IBA). 

Pro každou úroveň kritérií jsou určeny minimální počet nebo procento vyskytujících se ptáků v dané 

lokalitě a pro výběr SPA se využívá úroveň C. Historie programu IBA sahá do roku 1987. Výhradním 

zástupcem této organizace v ČR je Česká společnost ornitologická, která se zabývá výzkumem 

a ochranou ptáků a také se účastní legislativních procesů a správních řízení. Blíže viz www.birdlife.org 

a www.birdlife.cz. 
155 Blíže viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 265 – 266. Této 

problematice se věnovala trojce judikátů SD EU z roku 2007. Rozsudek ze dne 28. června 2007 ve věci 

C-235/04 konstatuje, že „vzhledem ke vědecké povaze IBA 89 a neexistenci jakéhokoliv vědeckého důkazu 

předloženého členským státem, kterým by bylo prokázáno, že povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 

směrnice 79/409 mohly být splněny tím, že za ZCHO byly označeny jiné lokality než ty, které vyplývaly 

ze seznamu I (…), Soudní dvůr rozhodl, že tento seznam i přesto, že není právně závazný, může být použit 

jako odkaz umožňující posoudit, zda členský stát označil dostatečný počet a dostatečnou rozlohu území 

jako ZCHO ve smyslu výše uvedených ustanovení směrnice 79/409 (…) Španělská vláda nakonec tvrdí, 

že většina stanovišť, která nejsou ještě označena za ZCHO, je chráněna na základě směrnice 92/43 

v rámci sítě Natura 2000. Takový argument je třeba odmítnout. Je totiž nutné připomenout, že Soudní 

dvůr připustil, že právní režimy směrnice 79/409 a směrnice 92/43 jsou odlišné (…) Z toho vyplývá, 

že členský stát se nemůže zprostit svých povinností, které pro něj vyplývají z čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice 

79/409 tím, že se bude dovolávat jiných opatření, než jsou opatření stanovená touto směrnicí.“  Obdobně 

rozsudek SD EU ze dne 20. září 2007 ve věci C-388/05 stanoví, že „katalog IBA, ačkoli není pro dotčené 

členské státy právně závazný, obsahuje vědecké důkazy umožňující posoudit dodržování ze strany 

členského státu jeho povinnosti označit jako ZCHO území, která jsou na základě počtu druhů a rozlohy 

k ochraně chráněných druhů nejvhodnější…“ Konečně rozsudek SD EU ze dne 25. října 2007 ve věci 

C-334/04 doplňuje: „…i když členské státy jsou výlučně odpovědné za označení ZCHO, a musí se za tímto 

účelem opírat o nejlepší vědecké poznatky, jež jsou k dispozici, neznamená to, že taková povinnost se 

neuplatní, dokud příslušné orgány nepřezkoumají a neověří nové vědecké poznatky. Taková povinnost 

označení existuje již od uplynutí lhůty k provedení směrnice 79/409 (…) je namístě konstatovat, 

že v případě nepředložení vědeckých studií, které by mohly zpochybnit výsledky IBA 2000, představuje 

tento seznam nejaktuálnější a nejpřesnější referenci pro určení nejvhodnějších lokalit z hlediska počtu 

a rozlohy k zajištění ochrany ptactva.“ 
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4.3.3 Implementace156 do českého právního řádu 

 

Jako neformální síť evropských regulátorů a institucí byl v roce 1992 založen 

IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement 

of Environmental Law), zaměřující se na implementaci a prosazování práva životního 

prostředí. Pro lepší prosaditelnost evropské legislativy a konzistentnost její 

implementace využívá praktických znalostí a zkušeností. V roce 2008 se IMPEL stal 

mezinárodní neziskovou asociací a k jeho členům patří Česká inspekce životního 

prostředí.157 

Tzv. euronovelou158 byla do ZOPK vložena mimo jiné nová část čtvrtá nazvaná 

Natura 2000. Tato část se zabývá vyhlašováním EVL, ptačích oblastí, sledováním stavu 

přírody a podáváním zpráv Komisi a také schvalováním koncepcí a záměrů 

s potencionálním vlivem na EVL a ptačí oblasti. 

Nejprve ZOPK upravuje kritéria pro zapsání nějaké lokality do národního 

seznamu EVL a také údaje, které mají být obsaženy v nařízení vlády, jímž se stanoví 

EVL zařazené do národního seznamu. Pokud rozloha EVL s výskytem prioritních 
                                                 
156  Jeden z problémů implementace můžeme spatřovat v rozdílnosti institucí 

v „nových“ a „starých“ členských státech. Ačkoli většinu dotčených území vlastní ČR, existuje řada 

nestátních vlastníků, kteří vnímají vyhlašování EVL jako omezení. Takoví vlastníci by měli být 

ekonomicky motivováni. Vyhlašování EVL sice zvyšuje turistický zájem, což může zatěžovat životní 

prostředí, ale také probouzí veřejný život a přináší podporu regionů a víceúrovňovou ochranu území 

spočívající v tom, že se vytváří nové formy institucí a mechanismů a zapojují se noví aktéři (nevládní 

organizace, zájmová sdružení, územní samosprávné celky, rady národních parků aj.). Dále viz 

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ a kol. From Government to Governance for Biodiversity: The Perspektive 

of Central and Eastern European Transition Countries. Environmental Policy and Governance. 2009, 

roč. 19, č. 3, s. 186-189. 

Nesprávnou transpozici několikrát judikoval také SD EU. Srov. rozsudky ve věcech např. C-247/85, 

C-256/98, C-75/01, C-72/02, C-441/03, C-6/04, C-418/04, C-508/04 nebo C-573/08. Dále 

viz STEJSKAL, Vojtěch; ZICHA, Jiří. Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany 

přírody. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011.  
157 Blíže viz http://impel.eu/ a http://www.cizp.cz/IMPEL.  
158 Zákon č. 218/2004 Sb. ze dne 8. dubna 2004, 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. 
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stanovišť nebo prioritních druhů159 navržených do národního seznamu přesáhne 5 % 

rozlohy ČR, může MŽP ČR projednat s Komisí uplatnění redukovaných kritérií160. 

Návrh EVL prováděla AOPK ČR a původně obsahoval 905 lokalit. Po projednání 

s kraji, obcemi, vlastníky a uživateli pozemků a ministerstvy vznikl upravený návrh 

s 883 lokalitami. Vláda schválila národní seznam zahrnující 863 lokalit161 a 8. února 

2005 jej předala Komisi. Komise požádala o doplnění národního seznamu a evropský 

seznam byl schválen a publikován v Úředním věstníku ES.162 Dnes na území ČR 

existuje 1087 EVL (viz Příloha č. 5).163 

Lokalitám zařazeným do národního seznamu a tzv. sporným lokalitám se 

poskytuje předběžná ochrana spočívající v zákazu poškozování. Z tohoto zákazu může 

orgán ochrany přírody udělit výjimku za předpokladu existence naléhavého důvodu 

                                                 
159 Seznam typů přírodních stanovišť a seznam evropsky významných druhů vyskytujících se na území 

ČR, včetně označení prioritních stanovišť a druhů vymezuje vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb. ze dne 

15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000. K definici 

prioritních typů přírodních stanovišť a prioritních druhů srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. o) a p) ZOPK. 
160 Srov. ustanovení § 45a a 45d ZOPK. Aplikace redukovaných kritérií měla umožnit pružnější přístup, 

ale v praxi tento postup (viz § 45d ZOPK a čl. 4 odst. 2 směrnice o stanovištích) neměl velké uplatnění, 

protože státy předávaly Komisi spíš neúplné seznamy, takže Komise musela požadovat jejich doplnění. 

Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 209. 
161 Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky 

významných lokalit. Toto nařízení vlády bude nejspíše zrušeno, protože v legislativním procesu se 

v současné době projednává nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných 

lokalit. Kromě toho, že mění způsob vymezení hranic biogeografických území v ČR a snižuje počet EVL 

v ČR na 1075, reaguje také na možnost ponechat EVL v tzv. základní ochraně, a nechránit je tak ani 

smluvně, ani jako zvláště chráněné území. Otázkou zůstává, zda je tzv. základní ochrana dostatečná a její 

realizace není jen cestou, jak ušetřit několik desítek miliónů Kč, přičemž výpočet úspory vychází 

z odůvodnění nového nařízení. 
162  Blíže viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 503 

a PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona 

s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Linde, 2010, 

s. 127 - 128. (Dále citováno jako „Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000“.) 
163 V březnu 2011 došlo k setkání zástupců Komise a ČR, aby zhodnotili soustavu Natura 2000 na zemí 

ČR z hlediska její komplexnosti. Přestože Komise požadovala dílčí doplnění, tak z odborných diskuzí 

vyplynulo hodnocení, že EVL dostatečně pokrývají naturové druhy a stanoviště. Viz JANDOVÁ, Lenka. 

Očekávané změny lokalit soustavy Natura 2000. Ochrana přírody. 2011, roč. 66, č. 5, s. 35. 
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převažujícího veřejného zájmu. Při udělování výjimky musí proběhnout také hodnocení 

důsledků koncepcí a záměrů na EVL a v případě překrytí EVL a zvláště chráněných 

území (dále jen „ZCHÚ“) musí být splněny také podmínky ochrany těchto ZCHÚ. 

Předběžná ochrana přestává platit po vyhlášení EVL v evropském seznamu anebo 

vyhlášením sdělení MŽP ČR o lokalitách nezařazených do evropského seznamu.164 

Po zařazení EVL do evropského seznamu musí vláda do 90 dnů od účinnosti 

rozhodnutí Komise nařízením vyhlásit EVL.165 Tím se dané oblasti poskytuje ochrana 

před poškozováním a ničením a EVL se může využívat pouze tak, aby nedošlo 

k závažnému nebo nevratnému poškození či zničení a aby nebyla narušena její 

celistvost. Taková (tzv. základní) ochrana a omezené využívání platí jen tehdy, pokud 

není daná lokalita chráněná smluvně nebo jako ZCHÚ (ustanovení o hodnocení 

důsledků koncepcí a záměrů na EVL se však užijí vždy). Nutnost udržet příznivý stav 

EVL může vyžadovat, aby vláda v nařízení, kterým EVL vyhlašuje, stanovila kategorii 

ZCHÚ, jaká se má použít pro ochranu EVL. Tímto vláda určí nejen orgán ochrany 

                                                 
164 Srov. ustanovení § 45b ZOPK a sdělení MŽP ČR č. 82/2008 Sb. ze dne 22. února 2008, o evropsky 

významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu. K ochraně EVL zařazeným jen 

na národní seznam se vyjádřil také Nejvyšší správní soud ČR ve svém rozsudku ze dne 20. 5. 2010, 

sp. zn. 8 Ao 2/2010-644: „V souladu se závěry Soudního dvora je způsob ochrany předvídaný směrnicí 

o stanovištích poskytován pouze evropsky významným lokalitám zařazeným na tzv. evropský seznam. 

Členské státy jsou povinny přijmout opatření uvedená ve směrnici o stanovištích ve vztahu k lokalitám, 

které byly formálně schváleny Komisí. Zároveň však lokality, jejichž zařazení na tzv. evropský seznam 

členské státy navrhnou, nemohou být do okamžiku schválení Komisí podrobovány opatřením způsobilým 

nezvratně ovlivnit jejich celistvost a negativním způsobem zasáhnout předmět jejich ochrany. Takové 

lokality musí být vhodně chráněny již od okamžiku, kdy figurují na tzv. národním seznamu. Vhodný 

způsob ochrany představuje v podmínkách české právní úpravy zejm. postup podle § 45i zákona 

na ochranu přírody. Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality provedené v příslušném 

okamžiku, a to včetně lokalit zařazených "jen" na národním seznamu, je z pohledu prevence ekologické 

újmy a principu předběžné opatrnosti na takových lokalitách zřejmě nejvhodnějším opatřením.“ 
165 Nařízení vlády č. 208/2012 Sb. ze dne 25. dubna 2012, o vyhlášení evropsky významných lokalit 

zařazených do evropského seznamu. „Na řízení vlády je totožné s evropskými seznamy pro kontinentální 

a panonskou biogeografickou oblast, které schválila Evropská komise v listopadu 2010, a které vyšly 

v Úředním věstníku pod čísly 2011/64/EU a 2011/86/EU v lednu 

2011.“ (viz http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6791) 
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přírody příslušný k uzavření smlouvy, resp. orgán příslušný k vyhlášení ZCHÚ,166  ale 

také předpokládanou míru ochrany.167  

 Ptačí oblasti vymezí pro dané druhy ptáků vláda svým nařízením.168 Vláda může 

v nařízení stanovit činnosti, k nimž je potřeba udělení souhlasu orgánem ochrany 

přírody, přitom ale musí zohlednit hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu 

a rozvojové záměry obcí a krajů. Podle SD EU se nesmí zvažovat ekonomická 

a sociální kritéria při vymezování lokalit, ale až při stanovení ochranných podmínek 

pro tyto lokality.169 Pokud daná lokalita není vyhlášena jako ZCHÚ, musí se projednat 

vyhlášení ptačí oblasti s dotčenými obcemi a kraji. 

Česká společnost ornitologická vypracovala odborný návrh, který zahrnoval 

41 ptačích oblastí s rozlohou 8,9 % území ČR, přičemž 63 % rozlohy navržených 

oblastí se překrývalo se ZCHÚ. Upravený návrh po projednání s kraji, obcemi, 

vlastníky a uživateli pozemků, MŽP ČR a dalšími resorty schvalovala na konci roku 

2004 vláda ČR. Bylo vyhlášeno 38 ptačích oblastí, ale dnes existuje 41 ptačích oblastí 

(viz Příloha č. 6).170  

Ptačí oblasti se od ZCHÚ odlišují tím, že se vyhlašují vždy při naplnění 

objektivních kritérií, jsou stanoveny pouze bližší ochranné podmínky, ale poskytují 
                                                 
166 Smluvní ochrana se v tomto případě upřednostňuje a její  úpravu nalezneme v ustanovení § 39 a 45c 

odst. 4 a 5 ZOPK. Má-li být ochrana EVL zajištěna podle nařízení vlády přes kategorie ZCHÚ, pak orgán 

ochrany přírody do 30 dnů od vyhlášení nařízení vlády upozorní formou veřejné vyhlášky vlastníky 

dotčených pozemků, že je zde možnost smluvní ochrany. Pokud vlastník neučiní do 60 dnů od doručení 

upozornění písemný úkon směřující k uzavření smlouvy nebo pokud sice takový úkon učiní, ale smlouva 

nebude do dvou let uzavřena, pak bude EVL vyhlášena jako ZCHÚ, a to nejpozději do šesti let 

od zařazení EVL na tzv. evropský seznam. 
167 Srov. ustanovení § 45c ZOPK a Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 203. ZOPK poskytuje 

ochranu EVL přímo, i když tato ochrana platí jen podpůrně k ochraně podle části třetí ZOPK (viz § 45c 

odst.2). Nestačí-li ochrana podle ustanovení § 45c odst. 2 ZOPK, zajistí se ochrana vyhlášením ZCHÚ 

nebo uzavřením smlouvy. Blíže viz: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 133 – 134 

a LANDOVÁ, Barbora; HAVELKOVÁ, Svatava. K novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Ochrana 

přírody. 2010, roč. 65, č. 1, s. 21. 
168 Viz nařízení vlády č. 51/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, 

pro které se vymezují ptačí oblasti, a dále nařízení, jimiž se vyhlašují jednotlivé ptačí oblasti. 
169 Např. rozsudek SD EU ze dne 11. července 1996 ve věci C-44/95 nebo ze dne 23. března 2006 ve věci 

C-209/04. 
170 Blíže viz Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 500. 
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menší ochranu a nevyhlašují se pro ně ochranná pásma. Pokud je jedno území 

vyhlášeno jako ptačí oblast i jako ZCHÚ, musí se respektovat obojí režim.171 

S vlastníkem nebo nájemcem pozemku lze uzavřít smlouvu o způsobu 

hospodaření v ptačích oblastech. Orgán ochrany přírody musí o uzavření takové 

smlouvy začít jednat do 90 dnů od projevení písemného zájmu vlastníka nebo nájemce 

o uzavření smlouvy. Obsahuje-li smlouva činnosti, k nimž je podle nařízení vlády 

potřeba souhlasu, pak se tento souhlas nevyžaduje.172 Při omezení hospodaření v EVL 

a ptačích oblastech náleží náhrada podle ustanovení § 58 ZOPK (viz níže), popř. jiná 

náhrada (např. ze strukturálních fondů EU).173 

Území zahrnutá do soustavy Natura 2000 zabírá 14 % rozlohy ČR. Pro zachování 

nebo zlepšení stavu předmětů ochrany zajistí MŽP ČR zpracování souhrnů 

doporučených opatření pro EVL a ptačí oblasti.174  

Povolení, souhlasy, kladná stanoviska nebo výjimky ze zákazů stanovených pro 

EVL a ptačí oblasti lze udělit, pokud je vyloučeno jejich závažné nebo nevratné 

poškození nebo pokud nedochází k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, 

k jejichž ochraně jsou tyto lokality určeny. Koncepce a záměry podléhají hodnocení 

svých důsledků na EVL a ptačí oblasti a stav jejich ochrany bez ohledu na to, zda 

působí uvnitř nebo vně těchto oblastí, pokud samy nebo ve spojení s jinými mohou mít 

významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo na celistvost EVL či ptačích 

                                                 
171 Tamtéž, s. 501. 
172 Srov. ustanovení § 45e, § 68 odst. 2 a § 69 ZOPK. Blíže ke smlouvám týkajících se ptačích oblastí viz 

též KNOTEK, Jaroslav. K vybraným otázkám u ptačích oblastí. České právo životního prostředí. 2006, 

roč. 6, č. 17, s. 28 – 35. 

Požadavky na ochranu EVL a ptačích oblastí by ve smlouvě měly být konečné a měla za ně náležet 

ekonomická kompenzace přiměřená nákladům a ušlému zisku. K přednostem smluvní ochrany patří 

možnost přizpůsobení místním podmínkám při respektování národních a regionálních standardů. 

Srov. Natura 2000 a lesy - "Problémy a příležitosti": interpretační příručka Evropské komise. Praha: 

Ministerstvo životního prostředí, 2004, s. 25. 
173 Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 138. 
174 Srov. ustanovení § 45c odst. 3 a § 45e odst. 6 ZOPK. Souhrny doporučených opatření mají 

specifikovat cíle ochrany a popsat potřeby předmětů ochrany a předpoklady pro jejich udržení. Struktura 

při překrytí se ZCHÚ vychází z plánů péče, který řeší také případný konflikt ochrany naturové oblasti 

a ZCHÚ. Srov. HOŠEK, Michael. Změny ve způsobu zajištění evropsky významných lokalit. Ochrana 

přírody. 2011, roč. 66, č. 2, s. 21. 
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oblastí.175  Koncepce či záměr se předkládá orgánu ochrany přírody, aby vydal 

stanovisko, zda může mít významný vliv. Pokud není tento vliv vyloučen, pak se 

provede posouzení podle zákona o  posuzování vlivů na životní prostředí.176 Nelze-li 

vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru, pak musí jejich předkladatel zpracovat 

varianty řešení vedoucí k odstranění, resp. zmírnění negativního vlivu. Koncepci nebo 

záměr může poté příslušný orgán schválit pouze tehdy, jestliže nebude mít podle 

stanoviska získaného na základě posouzení vlivů na životní prostředí významný 

negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo na celistvost EVL nebo ptačí 

oblasti. Koncepci nebo záměr s negativním vlivem, pokud neexistuje alternativní řešení 

bez negativního vlivu, lze schválit, jestliže se vybere varianta s nejmenším negativním 

vlivem, jestliže je naplněn některý z daných důvodů, které jsou přísnější při výskytu 

prioritních typů stanovišť a prioritních druhů, a jestliže jsou uložena a zajištěna 

                                                 
175 K definici pojmů „příznivý stav“ a „celistvost “ srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. s), t) a u) ZOPK. 
176 Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů. Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na EVL a ptačí oblasti má 

hmotněprávní základ v ZOPK, ale procesně se řídí zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Stanovisko z tohoto hodnocení má hmotněprávní závaznost pro orgán schvalující koncepci nebo záměr. 

Srov. Právo životního prostředí, s. 382. Posouzení může provést pouze fyzická osoba se zvláštní 

autorizací, jejíž podmínky blíže upravuje vyhláška MŽP ČR č. 468/2004 Sb. ze dne 3. srpna 2004, 

o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Podrobnější úpravu stanoví také 

Metodický pokyn MŽP ČR č. 15/2007 Věstníku MŽP ČR, Metodika hodnocení významnosti vlivů 

při posuzování podle ustanovení § 45i ZOPK. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13. 10. 

2010, č. j. 6 Ao 5/2010-43 stanoví: „Pokud významný vliv vyloučen není, je třeba provést naturové 

posouzení (§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny); o povinnosti provést též posouzení EIA se 

rozhodne ve zjišťovacím řízení [§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 4 odst. 1 

písm. e) zákona o posuzování vlivů]. (…) Nejvyšší správní soud na tomto místě považuje za nutné uvést, 

že důvodem ke zrušení návštěvního řádu v předmětné části nebyla "pouhá" absence stanoviska podle 

§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, která by snad mohla být považována za administrativní 

pochybení a následné zrušení návštěvního řádu pro tuto vadu za přílišné lpění na procesní formě. 

Rozhodovacím důvodem byla pro Nejvyšší správní soud skutečnost, že ignorováním postupu zakotveného 

v § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se uzavře cesta jak k naturovému posouzení 

a hodnocení, tak k posouzení EIA. Jsou to právě tyto procesy, které zohledňují veškeré (negativní 

i pozitivní) vlivy záměru na posuzovanou oblast (zde dokonce oblast mimořádné přírodní hodnoty).“ 
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kompenzační opatření nutná k zajištění celkové soudržnosti soustavy Natura 2000.177 

Při překrytí se ZCHÚ musí být samozřejmě dodrženy také ochranné podmínky 

takových území, tedy musí být uděleny výjimky z ochranných podmínek. Územně 

plánovací dokumentace se posuzuje podle stavebního zákona.178 

                                                 
177 Je nutné rozlišovat pojmy „celistvost lokality“ (tj. soudržnost ekologických struktur a funkcí lokality 

na celém území EVL nebo ptačí oblasti) a „celková soudržnost soustavy Natura 2000“. Viz BEJČEK, 

Petr. Kompenzační opatření podle článku 6.4 směrnice o stanovištích. Ochrana přírody. 2011, roč. 66, 

č. 3, s. 13. Srov. ustanovení § 45g, 45h a 45i ZOPK. 
178 Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Srov. ustanovení § 45i odst. 2 in fine ZOPK a např. ustanovení § 34, 37, 47, 65, 66, 72 až 75 

stavebního zákona. 



 53 

5 Obecná územní ochrana přírody v ČR 

 

Část druhá ZOPK zakotvuje obecnou ochranu přírody a krajiny, a tak poskytuje 

nejzákladnější ochranu nejen živé a neživé části přírody, ale také přírodním, kulturním, 

estetickým a jiným hodnotám, které příroda vytvořila a neustále vytváří. Mezi instituty, 

které tuto ochranu zajišťují, patří územní systém ekologické stability, významný 

krajinný prvek, obecná ochrana rostlin a živočichů, ochrana volně žijících ptáků, 

ochrana dřevin, ochrana a využití jeskyní, ochrana paleontologických nálezů, ochrana 

krajinného rázu a přechodně chráněná plocha179. 

Z předchozího výčtu institutů bychom mohli k obecné územní ochraně přiřadit, 

vzhledem k předmětu jejich ochrany, zejména významné krajinné prvky, jeskyně, 

krajinný ráz a přechodně chráněné plochy.  

Ostatní mají k územní ochraně spíše okrajový vztah, ale přesto se do jisté míry 

mohou prolínat s územní ochranou přírody. Např. obecná ochrana rostlin a živočichů 

náleží rozhodně do obecné druhové ochrany, ale v ustanovení § 5 odst. 1 ZOPK jsou 

druhy chráněny i před takovými zásahy, které vedou nebo by mohly vést ke zničení 

ekosystému, v němž se tyto druhy vyskytují. A ekosystém má úzkou souvislost 

s územní ochranou přírody, neboť jednotlivé složky ekosystému se vždy rozvíjí 

v určitém prostoru.180 

S územní ochranou souvisí také územní systém ekologické stability vymezený 

v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ZOPK jako „vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. 

Přírodní rovnováha je zajišťována dostatečným množstvím přírodních prvků 

(tj. ekosystémy, druhy apod.), což vyplývá ze základní teze, že čím více těchto prvků je 

v určitém přírodním systému, tím je daný systém stabilnější, protože jednotlivé vazby 

                                                 
179 Přechodně chráněná plocha je institutem, který zaujímá specifické postavení v rámci obecné územní 

ochrany. Jedná se spíše o speciální nástroj ochrany mající povahu nejen územní, ale i časové ochrany. 

K tomu blíže Právo životního prostředí, s. 371-372 a DAMOHORSKÝ, Milan. České právo životního 

prostředí. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, 

s. 116 - 122. 
180 Srov. např. ustanovení § 3 odst. 1 písm. l), § 15, § 25, § 28 a další ZOPK. 
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mezi jednotlivými prvky lze při jejich výpadku lépe nahradit.181 Územní systém 

ekologické stability by měl tyto prvky sledovat a počítat s nimi, „je jedním 

ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a krajiny [§ 2 odst. 2 písm. a)182]. 

Jeho hlavním smyslem je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním, příp. 

obnovením ekologicky stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“183 Měl by také 

chránit nejdůležitější místa výskytu  rostlin a živočichů, a to přes jejich promítnutí 

do jiných plánovacích dokumentů.184 Územní systém ekologické stability je „tvořen 

biocentry a biokoridory, popř. dalšími skladebnými částmi jako jsou ochranná 

pásma“185, a jeho ochrana je zajištěna pomocí plánů a projektů. Vytváření územního 

systému ekologické stability je veřejným zájmem, na němž se podílejí stát, obce 

a vlastnící pozemků, kteří mají společně s uživateli pozemků základní povinnost chránit 

územní systém ekologické stability a v případě změny v užívání pozemku mají možnost 

jeho výměny. Podrobnosti dále upravují ustanovení § 4 odst. 1, § 59 ZOPK a § 1 až 6 

vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.186 

5.1 Významný krajinný prvek 

 

Existují části krajiny, které nejsou zvlášť chráněné, ale přesto je jejich ochrana 

nutná vzhledem k jejich ekologické, geomorfologické nebo estetické hodnotě. Důvodem 

této ochrany může být dvojí, buď tato „ část krajiny utváří její typický vzhled nebo 

přispívá k udržení její stability“187. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny dělí významné krajinné prvky do dvou skupin. 

Zástupci jedné této skupiny jsou taxativně vyjmenováni v zákoně a nepodléhají 

registraci (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy), čímž se dělí 

                                                 
181 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 83. 
182 ZOPK – pozn. autora. 
183 Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 83. 
184 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 25. 
185 Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 481. 
186 Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále viz http://www.uses.cz. 
187 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. 
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od zástupců druhé skupiny, jejichž výčet v zákoně je demonstrativní a podléhají 

registraci podle ustanovení § 6 ZOPK188, které upravuje např. rozhodnutí o registraci 

významného krajinného prvku vydávaného orgánem ochrany přírody a dále stanoví 

některé náležitosti tohoto rozhodnutí či podmínky jeho zrušení. Orgánem ochrany 

přírody se zde míní pověřené obecní úřady a správy národních parků a správy 

chráněných krajinných oblastí s ohledem na místní působnost. 

K ochraně a zabezpečení funkcí významného krajinného prvku se stanoví, 

že v případě zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení jeho samotného nebo 

jeho funkce, je k tomuto potřeba si vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 

(§ 4 odst. 2 ZOPK). Toto stanovisko však musí být vydáno již před samotným zásahem, 

neboť jej „nelze použít jako právní nástroj, jímž by bylo možno dodatečně legalizovat 

neoprávněné zásahy do významného krajinného prvku“189 . V případě nesplnění 

povinnosti vyžádat si stanovisko190 nebo v případě závažného poškození či zničení 

významného krajinného prvku nastupuje možnost udělení sankce v rámci deliktní 

odpovědnosti191. 

Ochranu významných krajinných prvků vylučuje ustanovení § 90 odst. 2 ZOPK, 

podle něhož se § 4 odst. 2 a § 6 ZOPK nevztahují na činnosti konané v přímé 

souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu. Tato výjimka však není 

absolutní, neboť případné poškozování přírody v těchto případech nesmí překročit 

nezbytně nutnou míru, což zabezpečuje Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra 

v součinnosti s MŽP ČR. Aplikaci ustanovení § 4 odst. 2 a 3 ZOPK vylučuje rovněž 

ustanovení § 12 ZOPK, a to v souvislosti se správou státních hranic. I zde se stanoví 

podmínka týkající se nemožnosti překročit poškozování přírody nad nezbytně nutnou 

míru, ale za nedostatek této úpravy můžeme považovat absenci označení odpovědného 

orgánu státní správy. Na tom nic nemění ani odkaz na zákon č. 312/2001 Sb., o státních 

                                                 
188 Registraci upravuje též vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
189 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 22 Ca 121/2002-32. 
190 K tomu, aby mohla být uložena pokuta za zásah bez vydání závazného stanoviska, musí přistoupit 

ještě skutečnost, že se jedná o zásah škodlivý. „Škodlivost musí být prokázána a v rozhodnutí správního 

orgánu odůvodněna.“ (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. 4. 2004, sp. zn. 6 A 

144/2002-49) 
191 Srov. ustanovení § 87 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. m), popř. § 88 odst. 1 písm. i) a odst. 2 písm. b) 

ZOPK. 
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hranicích, protože tento zákon obsahuje jen taxativní výčet činností spadajících 

do působnosti Ministerstva vnitra, přičemž chybí právní úprava pro zbylé činnosti. 

Navíc by zde měla být upravena součinnost s MŽP ČR jako ústředním orgánem státní 

správy ochrany přírody. 

Ve vztahu k české právní úpravě má značný význam také ustanovení čl. 10 

směrnice o stanovištích, podle které mají členské státy s ohledem na soudržnost 

soustavy Natura 2000 chránit krajinné prvky, které mají pro svou strukturu nebo funkci 

význam pro volně žijící druhy.192  

5.2 Jeskyně 

 

Jako přírodní fenomén jsou v rámci obecné územní ochrany chráněny všechny 

jeskyně193, včetně těch dosud neobjevených. Zákon je definuje jako „podzemní prostory 

vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich“ (§ 10 

odst. 1 ZOPK). Jejich význam, jakožto předmět zkoumání pro vědní obory jako 

geologie, mineralogie, paleontologie, archeologie a mnohé další, je neoddiskutovatelný, 

protože svědčí o vývoji území, ekosystémů a často také lidské společnosti, což navíc 

přináší kulturní rozměr. Dále jsou významným stanovištěm mnoha druhů živočichů 

(např. kriticky nebo silně ohrožení netopýři).194 

Jejich zvláštní význam podtrhuje také ustanovení § 61 odst. 3 ZOPK, které 

výslovně stanoví, že „jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví“. 

Nutno podotknout, že jeskyni netvoří okolní horniny a nerosty,195 a proto dochází 

ke střetu zájmu na zachování jeskyní a zájmu na těžbě těchto hornin a nerostů (viz níže). 

Stát má předkupní právo k pozemkům souvisejícím s jeskyněmi. 

V zákoně o ochraně přírody a krajiny je stanovena řada zakázaných činností, resp. 

činností, které vyžadují ke svému provedení udělení výjimky nebo povolení. Mezi tyto 

činnosti náleží zákaz ničení, poškozování, upravování nebo měnění dochovaného stavu 

                                                 
192 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 26.  
193 Jeskyně nejsou jediným institutem k ochraně neživé přírody. Podle ZOPK se chrání též přírodní jevy 

na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí (srov. ustanovení § 10 odst. 4 ZOPK), a paleontologické nálezy 

(srov. ustanovení § 11 ZOPK). 
194 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 123. 
195 Tamtéž, s. 262. 
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jeskyní a výjimku lze udělit pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jeskyně nebo 

že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní. Vydání 

povolení vyžaduje také provádění průzkumu nebo výzkumu jeskyní. ZOPK však 

obsahuje taxativní výčet činností, při nichž daná osoba nepotřebuje povolení, protože se 

jedná o výkon „veřejné správy ve veřejném zájmu“196 (např. osoby pověřené orgánem 

ochrany přírody k provádění monitoringu či inventarizace, osoby při výkonu státní 

správy, policie, osoby při zajišťování veterinární péče).197 

Mezi orgány ochrany přírody oprávněné k vydávání výjimek a povolení náleží 

krajské úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí a újezdní 

úřady.198 

Při těžbě nerostných surovin často dochází nejen k objevení jeskyní, ale také 

k zániku těchto objevů, proto se klade osobám oprávněným k dobývání, aby svůj objev 

oznámili příslušnému orgánu ochrany přírody (obdobně to platí při provádění 

geologických prací) a dále aby přerušili – je-li to možné s ohledem na bezpečnost práce 

– svou činnost a provedli na své náklady dokumentaci199 jeskyně, k jejíž likvidaci má 

dojít. Provádění této  dokumentace není výzkumem nebo průzkumem (viz výše), a proto 

se k jejímu zpracování neuděluje povolení. Dokumentace má sloužit k dalšímu 

vědeckému bádání a poznatky z této dokumentace se vedou na celostátní úrovni 

v Jednotné evidenci speleologických objektů, kterou spravuje AOPK ČR v součinnosti 

s dalšími institucemi (Ačkoli k 1. 4. 2006 byla zřízena podle tehdy platného ustanovení 

§ 79 odst. 3 písm. w) ZOPK200 Správa jeskyní ČR, nepřešla na ni správa Jednotné 

evidence).201 

Připomeňme obecný zákaz ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak 

měnit jejich dochovaný stav, který koliduje s možností porušení tohoto zákazu 

při hornické činnosti. Aby tento zákaz nemohl být porušen, může být uplatněn v dohodě 

s osobou oprávněnou k výkonu hornické činnosti, ovšem jen týkající se dobývacího 

                                                 
196 Tamtéž, s.125. 
197 Srov. ustanovení § 10 odst. 2 a odst. 3 ZOPK. 
198 Srov. ustanovení § 77a odst. 4 písm. b), § 78 odst. 1, § 78a odst. 1 ZOPK. 
199 Na základě ustanovení § 79 odst. 4 písm. e) ZOPK stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní 

vyhláška MŽP ČR č. 667/2004 Sb. ze dne 16. prosince 2004. 
200 Dnes ustanovení § 79 odst. 3 písm. s) ZOPK. 
201 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 126. 
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prostoru výhradních ložisek nerostů.202 Tato jakási výjimka se neuplatní u nevýhradních 

nerostů203 a přírodních jevů na povrchu (například krasové závrty), které s jeskyněmi 

souvisejí. Tyto přírodní jevy na povrchu jsou jinak chráněny stejně jako jeskyně 

samotné. 

Hrozí-li poškození jeskyně, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán 

ochrany omezit nebo zakázat přístup veřejnosti, což musí být řádně vyznačeno.204 

Z poškozování či ničení jeskyní či jejich součástí nebo z porušování jiných 

souvisejících povinností může být vyvozena deliktní odpovědnost podle ustanovení 

§ 87 odst. 2 písm. g) a § 88 odst. 1 písm. l) ZOPK. 

5.3 Krajinný ráz 

 

Člověk je tvorem tvořivým, ale tato jeho tvořivost by měla být omezena, protože 

ne každý zásah by byl - bez regulace - v souladu se zájmy přírody a krajiny. O to víc je 

třeba chránit krajinu, kterou již člověk „civilizačními prvky“205 ovlivnil a dodal jí tak 

určitou charakteristiku. Krajinný ráz je právě touto charakteristikou zahrnující v sobě 

přírodní, kulturní a historický prvek, a proto musí být chráněn před zásahy snižující jeho 

estetickou a přírodní hodnotu. 

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 

hodnotami, jehož ochrana není zajištěna přes instituty ZCHÚ, slouží přírodní park. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že přírodní park bychom mohli označit za jakousi 

kategorii zvláštní územní ochrany, ale vzhledem k předmětu ochrany, k účelu, k němuž 

má sloužit, a minimálně také vzhledem k zařazení do systematiky zákona (ačkoli to není 

vždy určující) se jedná o nástroj obecné územní ochrany.206  

                                                 
202 Srov. ustanovení § 90 odst. 3 ZOPK 
203 Ustanovení § 3 zákona č. 44/1988 Sb. ze dne 19. dubna 1988, o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon). 
204 Srov. ustanovení § 64 ZOPK. 
205 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 písm. m) ZOPK. 
206 Některými autory je přírodní park považován za přechod mezi obecnou a zvláštní ochranou. K tomu 

blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 130. 
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Přírodní park může zřídit orgán ochrany přírody obecně závazným právním 

předpisem207 , v němž může stanovit omezení využití takového území z důvodů 

možnosti zničení, poškození apod., tyto omezující podmínky však musí respektovat účel 

vyhlašování přírodních parků, a nesmí tak být důraznější než by skýtala ochrana, kdyby 

bylo dané území vyhlášeno jako zvláště chráněné (docházelo by tak k obcházení právní 

úpravy týkající se zvláštní územní ochrany).208 Zřizování a vydávání omezujících 

podmínek se provádí prostřednictvím nařízení kraje.209 

Krajinný ráz samozřejmě požívá ochrany i bez jeho vyhlášení přírodním parkem. 

Zásahy do krajinného rázu lze provádět pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, ZCHÚ, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 

v krajině.210 Činnosti s negativním vlivem na krajinný ráz podléhají souhlasu orgánu 

ochrany přírody, tedy v tomto případě obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

                                                 
207 Podle ustanovení § 90 odst. 10 ZOPK se přírodními parky staly také oblasti klidu vyhlášené obecně 

závaznými právními předpisy okresních národních výborů. V těchto oblastech mohly být určité činnosti 

omezeny, ale ustanovení § 12 odst. 1 a 2 ZOPK, týkající se omezení zásahů do krajinného rázu a souhlasů 

k činnostem negativně ovlivňujícím krajinný ráz, se mohou použit i na činnosti, které dříve omezeny 

nebyly. Srov. rozsudek  Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 1 As 9/2004-95. 
208 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 130. 
209 Ustanovení § 77a odst.2 ZOPK. 
210 Nejvyšší správní soud ČR řešil otázku, jestli brát v úvahu ekonomický přínos zásahu. „Zohlednění 

ekonomického přínosu je tedy namístě pouze tehdy, pokud navrhovaná stavba zasahuje do krajinného 

rázu co možná nejméně. Pokud je vliv na krajinný ráz příliš velký, není možné jej vyvážit o to větším 

ekonomickým přínosem, lze-li najít alternativní řešení zasahující do krajinného rázu méně, a přitom ještě 

z hlediska hospodárnosti vhodné. (…) Jinými slovy, posouzení ekonomických přínosů není v řízení podle 

§ 12 odst. 2 cit. zákona rovnocennou otázkou ve vztahu k vlastnímu zkoumání možnosti snížení 

či ovlivnění krajinného rázu. Jde o otázku podružnou, která nemůže hrát v případech významného dotčení 

krajinného rázu rozhodující roli. (…) Vzhledem k tomu, že stavba větrné elektrárny je cizorodým zásahem 

do krajiny vždy, je pak zřejmé (…), že samotné ovlivnění krajinného rázu nemůže odůvodnit nesouhlas 

s realizací stavby podle citovaného § 12 odst. 2. Takový přístup by byl absurdní, neboť by znemožnil 

výstavbu větrných elektráren (či jakýchkoliv jiných podobných staveb) úplně, což jistě není smyslem 

zákona ani dotčeného ustanovení. (…) Přípustný však zjevně není ani opačný výklad (…), podle něhož by 

byl zásah do krajinného rázu ospravedlnitelný vždy, pokud by existoval dostatečný ekonomický přínos. 

Navrhovaná stavba totiž nesmí krajinný ráz ovlivnit excesivně.“  (Rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ČR ze dne 9. 11. 2007, č. j. 2 As 35/2007-75) 
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(mimo ZCHÚ a jejich ochranná pásma), a nevyžádání si souhlasu je sankcionováno 

podle příslušných ustanovení ZOPK211. 

K podmínkám udělení souhlasu orgánem ochrany a k povaze daného rozhodnutí 

se vyjádřil Nejvyšší správní soud, který ve svém rozsudku konstatuje následující: „Aby 

orgán ochrany přírody mohl tento souhlas udělit, musí posoudit dvě dílčí otázky: 

za prvé, zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz (tj. zejména přírodní, 

kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti), a - pokud je odpověď 

na tuto otázku kladná - za druhé, zda taková změna či snížení nevylučují zachování 

významných krajinných prvků. (…) Rozhodnutí správního orgánu, které je předmětem 

přezkoumání soudu, je závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 

k zásahu do významného prvku podle ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jak již Nejvyšší správní soud opakovaně 

judikoval (např. rozsudek ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. 3 As 53/2003), toto rozhodnutí je 

správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť tímto aktem ze strany 

příslušného správního úřadu se autoritativně stanoví, zda určitou aktivitou lze 

zasáhnout do konkrétního významného krajinného prvku. Na této skutečnosti nic nemění, 

je-li k určité činnosti, v níž se má takový zásah realizovat, třeba ještě další rozhodnutí 

podle zvláštních předpisů. Toto závazné stanovisko je samostatným správním 

rozhodnutím, vydávaným na žádost adresáta a jemu směřovaným. Ve vztahu k předmětu 

posuzování zásahu do významného krajinného prvku jde o rozhodnutí konečné, a to 

i v případě, kdy k zamýšlenému zásahu je třeba dalších (navazujících) rozhodnutí podle 

zvláštních předpisů. V takovém případě dochází k typickému řetězení jinak 

samostatných správních rozhodnutí a zamýšlený zásah lze realizovat výlučně v případě 

pozitivní podoby všech. Skutečnost, že předložení dříve vydaného rozhodnutí je 

podmínkou vydání ještě dalších povolení podle jiných zvláštních předpisů, a že toto 

další povolení musí reflektovat jeho obsah, v tomto případě jde dokonce o absolutní 

závaznost pro akt navazující, nemůže nikterak omezit či dokonce anulovat jeho vlastní 

přímé účinky, které má na základě právního předpisu.“212 

                                                 
211 Ustanovení § 12 odst. 2, § 77 odst. 1 písm. j), § 87 odst. 2  písm. h), § 88 odst. 2 písm. a) ZOPK. 
212 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 1 As 17/2004-41. Obdobné říká 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 14. 2. 2008, č. j. 1 As 37/2005-154, v němž zároveň 

soud judikoval, že je dána „rozdílnost předmětů správních řízení podle obou citovaných ustanovení 
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Existují dvě výjimky, při nichž se mění režim ochrany krajinného rázu. Za prvé 

v zastavěném území a zastavitelných plochách, platí-li pro ně územně plánovací 

dokumentace a jsou-li podmínky ochrany dohodnuty s orgánem ochrany přírody, 

a za druhé se ustanovení § 12 ZOPK, týkající se ochrany krajinného rázu a přírodního 

parku, nevztahuje na činnosti konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo 

bezpečnosti státu a se správou státních hranic. Případné poškozování přírody v těchto 

případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru.213 

5.4 Přechodně chráněná plocha 

 

Velké množství rostlinných i živočišných druhů a dalších předmětů ochrany se 

zdržuje v určité oblasti, kterou můžeme ohraničit a chránit. Ale změna podmínek, 

migrace, nové objevy a další faktory ovlivňují to, že se v určité nechráněné oblasti 

vyskytnou úkazy, které je třeba chránit také prostřednictvím územní ochrany. K tomuto 

účelu je v ustanovení § 13 ZOPK upraven institut přechodně chráněné plochy, který je 

vymezen jako „území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných 

rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů“ . Účel 

tohoto ustanovení je například oproti přírodnímu parku širší, a proto zde můžeme 

souhlasit s tím, že tento institut už má poměrně blízko k zvláštní územní ochraně. 

Orgán ochrany přírody vyhlašuje svým rozhodnutím přechodně chráněnou plochu 

za předem daných podmínek. Mezi tyto podmínky náleží důvod vyhlášení, časové 

hledisko a dále se v rozhodnutí omezí využití území, aby nedošlo ke zničení, poškození 

nebo rušení vývoje předmětu ochrany. Důvodem vyhlášení nemusí být pouze výskyt 

rostlinných a živočišných druhů apod., ale zákon počítá i s důvody vědeckými a dalšími. 

                                                                                                                                               
zákona č. 114/1992 Sb. Řízení podle § 12 cit. zákona se týká zásahu do krajinného rázu. (…) Ustanovení 

§ 44 téhož zákona se vztahuje nikoliv ke krajinnému rázu, ale k některým činnostem ve zvláště chráněných 

územích. (…) Z toho je zřejmé, že zahájení řízení o udělení souhlasu orgánu ochrany přírody k umístění 

stavby, jíž by mohl být změněn nebo snížen krajinný ráz, automaticky neznamená, že bylo rovněž zahájeno 

řízení o udělení souhlasu s umístěním stavby v chráněné krajinné oblasti. Z tohoto hlediska je nezbytné 

trvat na požadavku, aby účastníkům řízení bylo oznámeno jak zahájení řízení podle § 12, tak i podle § 44 

citovaného zákona.“ 
213 Blíže viz ustanovení § 12 odst. 4 a § 90 odst. 2 a 12 ZOPK, k nedostatkům právní úpravy viz kapitola 

o významném krajinném prvku. 
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Základním znakem tohoto institutu je dočasnost, kdy přechodně chráněná plocha může 

být vyhlášena jen na předem stanovenou dobu nebo na opakující se období. 

Vyhlášení může mít ekonomický dopadat na vlastníky nebo na nájemce daného 

území, a proto jim při vzniku újmy nikoliv nepatrné náleží na jejich žádost náhrada, 

kterou poskytuje orgán ochrany přírody, jenž přechodně chráněnou plochu vyhlásil. 

Ustanovení § 13 odst. 2 ZOPK můžeme považovat za velmi nepřesné vzhledem k tomu, 

že nevymezuje, jaká je hranice újmy nikoliv nepatrné, a také že se výslovně nevymezuje 

vůči ustanovení § 58 ZOPK, týkajícího se náhrady za ztížení zemědělského nebo 

lesního hospodaření.214  

Orgány ochrany přírody, které vyhlašují přechodně chráněnou plochu, případně 

poskytují náhradu za újmu související s jejím vyhlášením, jsou obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

popř. újezdní úřady.215 

Za velkou nevýhodu právní úpravy můžeme pokládat, že přechodně chráněná 

plocha je vyhlašována správním rozhodnutím, tedy individuálním správním aktem, 

který zavazuje pouze účastníky správního řízení, jimiž jsou zejména vlastník, 

resp. nájemce pozemku.216 Jen tyto osoby tedy mohou porušovat podmínky stanovené 

k ochraně přechodně chráněné plochy, a proto jen ony mohou být sankcionovány. 

Případné odvolání proti rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy nemá odkladný 

účinek.217 Kvůli nevýhodám individuálního správního aktu by bylo vhodné uvažovat 

o změně formy vyhlášení na opatření obecné povahy218. Při vyhlašování by měl dát 

orgán ochrany přírody přednost dohodě s vlastníky, resp. nájemci dotčeného pozemku, 

i proto že rozhodnutí může obsahovat pouze omezení ve způsobu využívání pozemku 

a nelze jím ukládat povinnost k aktivnímu konání.219 

                                                 
214 Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 132. 
215 Srov. ustanovení § 77 odst. 1 písm. k), § 78 odst. 1, § 78a odst. 1 ZOPK. 
216 Viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 132. 
217 Ustanovení § 87 odst. 3 písm. k), § 88 odst. 1 písm. j) a § 90 odst. 1 ZOPK. 
218 Opatření obecné povahy upravují ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 

2004, správní řád. Dále srov. LANDOVÁ, Barbora. K opatřením obecné povahy. Ochrana přírody. 2011, 

roč. 66, č. 5, s. 17 – 19. 
219 Podobně viz HAVELKOVÁ, Svatava. K čemu slouží přechodně chráněná plocha. Ochrana přírody. 

2009, roč. 64, č. 5, s. 13. 
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6 Zvláštní územní ochrana přírody v ČR 

 

Některá území jsou dlouhodobě natolik významná, že vyžadují speciální ochranu 

oproti ostatním částem území.220 Jejich význam může spočívat v několika hlediscích, ať 

už je to vysoká estetika přírody, výskyt ojedinělých ekosystémů, stanoviště vzácných 

živočišných a rostlinných druhů nebo se jedná o území, které poskytuje výjimečný 

základ pro vědecký výzkum či výchovný účel.221 

Podle knihy Argumenty pro chráněná území: jejich mnohonásobné výhody 

a využití222 patří k hlavním výhodám chráněných území, že ovlivňují stav klimatu 

(aktivně vstřebávají uhlík ze vzduchu), snižují pravděpodobnost živelných pohrom 

(mangrovníky, lesy, útesy a luhy chrání lidská sídla před bouřemi, záplavami, sesuvy 

půdy či tsunami), snižují chudobu (brání drancování přírodních zdrojů a přinášejí 

finanční výnosy z turismu) a ochraňují kulturní dědictví (střeží významné přírodní 

a kulturní památky). 

Zvláštní územní ochrana náleží mezi významné prostředky, jimiž se má 

dosáhnout udržení, popřípadě dokonce zlepšení dosavadního stavu přírody a krajiny 

v daném území. Za její hlavní cíl můžeme považovat zachování „reprezentativního 

vzorku ekosystémů, druhů, a genů zvláštního významu“223 . Obecnější podmínky 

ochrany jsou stanoveny zákonem, bližší podmínky stanoví zřizovací právní předpis, a to 

tím způsobem, že vychází ze stavu konkrétního chráněného území.    

                                                 
220 Hranice mezi obecnou a zvláštní ochranou je v přírodě tenká a prostupná. Území, dnes zvláště 

chráněné, může ztratit své unikátní vlastnosti a začít být chráněno obecně a naopak. Srov. DUDOVÁ, 

Jana. Právo životního prostředí, Díl 2. 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 184. 
221 Správný přístup se projevuje tím, že se chráněná území vyhlašují a udržují nejen tam, kde se vyskytují 

cenná společenství, ale i tam, „kde je to účelné z hlediska funkcí a nároků všech prvků všech typů 

ekosystémů“ . (Územní ochrana přírody a krajiny, s. 29) 
222 Kniha byla vydána WWF v dubnu roku 2010. Srov. SLONKOVÁ, Jana. Chráněná území – přínos 

nebo ztráta? Ochrana přírody. 2010, roč. 65, zvl. č., s. 8. 
223 Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 421. „Ochrana přírody 

formou zvláště chráněných území je nejenže nejstarším, ale rovněž nejúčinnějším způsobem k zachování 

všech složek biodiverzity.“ (Územní ochrana přírody a krajiny, s. 61) 
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Česká právní úprava rozlišuje šest kategorií ZCHÚ,224  přičemž teorie tyto 

kategorie rozděluje do dvou skupin. První z nich označuje jako velkoplošná ZCHÚ, 

do nichž se řadí národní parky a chráněné krajinné oblasti (viz Příloha č. 7), opakem 

jsou maloplošná ZCHÚ zahrnující zbylé čtyři kategorie, tedy národní přírodní rezervace, 

přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Teoretické dělení 

na velkoplošná a maloplošná ZCHÚ vychází z předpokladu, že jednotlivé typy kategorií 

podle pozitivního práva zaujímají zpravidla větší či menší plochu, ale takový závěr je 

zjednodušující. Jiné významnější hledisko pro toto rozdělení vyplývá z možnosti 

členění velkoplošných ZCHÚ do zón s rozdílnou úrovní ochrany jednotlivých zón. 

Právě tato možnost je upravena pouze u národních parků a chráněných krajinných 

oblastí.225 

Zajímavým se jeví vztah velkoplošných a maloplošných ZCHÚ. Zákon 

nevylučuje, aby na území národního parku či chráněné krajinné oblasti bylo vyhlášeno 

maloplošné ZCHÚ, ale vždy je třeba zvažovat, zda důvod ochrany maloplošného ZCHÚ 

není již obsažen v ochraně velkoplošného ZCHÚ, aby nedocházelo zbytečně 

ke zdvojení ochrany. Otázkou také zůstává, zda na ZCHÚ může být vyhlášena ochrana 

podle obecné územní ochrany. Odpověď na tuto otázku je obdobná jako u vztahu 

velkoplošných a maloplošných ZCHÚ, tedy musíme zhodnotit, zda zvláštní územní 

ochrana neposkytuje silnější nebo rovnocennou ochranu jako obecná územní ochrana. 

Prakticky se proto obecná územní ochrana uplatní ve třetí a čtvrté zóně chráněné 

krajinné oblasti.226 

                                                 
224 Od českých kategorií musíme odlišit kategorie podle IUCN. Snaha o sjednocení rozdílných přístupů 

k třídění chráněných území existuje již od 30. let 20. stol. V roce 1994 přijal IUCN zásady kategorizace 

chráněných území na základě péče o ně. Při zařazení ZCHÚ do kategorií IUCN se nesmí zohledňovat 

shodnost nebo podobnost názvů označení. Ke kategorií IUCN srov. dále http://iucn.org/about/ 

work/programmes/pa/, Právo životního prostředí, s. 376 – 377 a PLESNÍK, Jan. Kategorie Mezinárodní 

unie na ochranu přírody pro chráněná území: Možnosti jejich turistického využití. Ochrana přírody. 2010, 

roč. 65,  zvl. č., s. 26-28. 
225 Viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 134. Rozlohu jako určující kritérium popírá i fakt, 

že nejmenší chráněná krajinná oblast (Blaník) a největší přírodní památka (Modravské slatě) zaujímají 

téměř totožnou plochu. 
226 Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 135 
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V České republice jsou také chráněny EVL a ptačí oblasti tvořící soustavu Natura 

2000. Tyto dva typy chráněných lokalit mohou, ale nemusí být chráněny v rámci ZCHÚ. 

Tuto situaci musíme respektovat, a proto musíme zvlášť pečlivě dbát o to, abychom 

splnili smysl celé úpravy, tj. stanovit podmínky ochrany, a zajistit tak řádnou ochranu 

těchto lokalit.227 

Plocha všech ZCHÚ zaujímá přes 15 % celkové rozlohy ČR. Rejstřík ZCHÚ, 

EVL, ptačích oblastí, smluvně chráněných území i památných stromů vede AOPK ČR 

jako Ústřední seznam ochrany přírody, který je veřejně přístupný.228 

6.1 Národní park 

 

Nejhodnotnější a nejvýznamnější území se v České republice vyhlašují jako 

národní parky (dále jen „NP“). Zákon je definuje jako „rozsáhlá území, jedinečná 

v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo 

lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá 

příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam“ (ustanovení § 15 ZOPK). Kvůli 

své důležitosti musí být veškeré zásahy a hospodaření v NP podřízeny ochraně přírody. 

Podle ustanovení § 15 odst. 3 ZOPK se NP vyhlašují zákonem. Tento postup se 

uplatnil pouze u NP České Švýcarsko, jelikož ostatní NP byly vyhlášeny za účinnosti 

předchozího zákona, podle něhož NP zřizovala vláda svým nařízením. Podle ustanovení 

§ 90 odst. 9 ZOPK jsou však i tyto NP dále chráněny jako NP podle účinného zákona. 

Ve zřizovacím zákoně mohou být určeny v rámci stanovení bližších ochranných 

podmínek nejen činnosti vázané na souhlas, jako je tomu u zřizovacích právních 

předpisů jiných ZCHÚ nebo u návštěvních řádů NP, ale také činnosti zakázané. Tuto 

možnost připouští právě forma zřizovacího předpisu, jelikož pouze zákonem lze podle 

ústavy stanovit práva a povinnosti, a tedy i zákazy.229 

Přes význam celého tohoto ZCHÚ není rozsah ochrany všech částí shodný. Území 

se dělí zpravidla na tři zóny a v jednotlivých zónách se uplatňuje odstupňovaná ochrana 

v podobě rozdílných podmínek ochrany. Vymezení zón a jejich změny stanoví vyhláška 

                                                 
227 Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 74. 
228 Webová stránka http://drusop.nature.cz/. 
229 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 137. 
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MŽP ČR po projednání s dotčenými obcemi.230 Nejpřísnější podmínky platí pro první 

zónu, jež je z hlediska ochrany přírody nejhodnotnější a jejíž hranice má vyznačit 

správa NP v terénu vhodným způsobem.231 První a druhá zóna tvoří jádrové území NP, 

protože zahrnuje nejcennější přírodní hodnoty, třetí zónu spolu s ochranným pásmem 

lze považovat za tzv. nárazníkové zóny vzhledem k ochraně prvních dvou zón.232 

Kromě stanovení ochranných podmínek v zákoně a ve zřizovacím právním 

předpise, jsou také v návštěvním řádu233 NP stanovena omezení, která se týkají zejména 

vstupu, vjezdu, volného pohybu osob mimo zastavěné území a rekreační a turistické 

aktivity. Tento dokument vydává správa NP formou opatření obecné povahy buď 

pro celé, nebo pro část území NP. Jeho působnost může být v určitém rozsahu omezena 

pro osoby trvale žijící nebo pracující na území NP.234 

Správy NP zpravidla vykonávají na vymezeném území státní správu v ochraně 

přírody a krajiny. Mezi činnosti spadající do jejich působnosti náleží vydávání souhlasů, 

závazných stanovisek a nařízení, povolování výjimek, dále navrhování plánů péče, 

vymezování a hodnocení místního a regionálního systému ekologické stability 

a další.235 

Jako iniciativní a konzultační orgán se pro NP zřizuje rada národního parku. Rada 

NP není vykonavatelem státní správy, ale projednává nejvýznamnější dokumenty 

týkající se daného NP. ZOPK podává výčet osob, které jsou nebo mají být v radě 

zastoupeny, a dále uvádí, že návrhy vyjmenovaných dokumentů musí být dohodnuty 

se zástupci obcí delegovanými do rady. V radě může být libovolný počet členů a není 

vyloučeno, aby například některé skupiny měly společného zástupce.236 

Zavedení poplatku může být cestou, jak regulovat vjezd a setrvání motorových 

vozidel v NP, vstup  do jeho vybraných míst a jízdu po jeho území. Tento ekonomický 

                                                 
230 Postupuje se podle ustanovení § 40 ZOPK. 
231 Srov. ustanovení § 16 a 17 ZOPK. 
232 Viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 149. 
233 Vydávají se pouze návštěvní řády NP, ale do budoucna by bylo vhodné, aby obdobný dokument mohl 

být se stejnou závazností vydáván i pro jiné kategorie ZCHÚ. K tomu též Zákon o ochraně přírody 

a krajiny: komentář, s.150. 
234 Srov. ustanovení § 19 ZOPK. 
235 Blíže viz ustanovení § 78 ZOPK. 
236 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 151-152. 
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nástroj však logicky nelze uplatnit proti osobám, které na území NP trvale pracují nebo 

bydlí, včetně fyzických osob, které zde vlastní rekreační objekt.237 

V současné době se na území České republiky nachází čtyři NP, a to Krkonošský 

NP, NP Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko.238 

Na závěr této podkapitoly musíme poznamenat, že v legislativním procesu je 

právě projednáván návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava239. Tento návrh 

vzbuzuje mezi odbornou veřejností velkou diskuzi. Mezi hlavní diskutabilní prvky 

bychom mohli zahrnout snížený důraz na ochranu přírody240, zřízení Společného 

výboru241 jako orgánu Správy NP Šumava, netradiční úpravu zón242, nekoncepčnost243 

či  vynětí části území pro vybudování lanové dráhy.244 

                                                 
237 Srov. ustanovení § 24 ZOPK a ustanovení § 9 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
238 NP byly zřízeny těmito právními předpisy:  

nařízení vlády č. 165/1991 Sb. ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park 

a stanoví podmínky jeho ochrany, 

nařízení vlády č. 163/1991 Sb. ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Národní park Šumava 

a stanoví podmínky jeho ochrany, 

nařízení vlády č. 164/1991 Sb. ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Národní park Podyjí 

a stanoví podmínky jeho ochrany, 

zákon č. 161/1999 Sb. ze dne 1. července 1999, kterým se vyhlašuje Národní park České 

Švýcarsko. 

Správy všech NP spolu s dalšími třemi členy tvoří českou sekci nevládní organizace Federace 

EUROPARC, jejímž posláním je sdružovat instituce ochrany přírody spravující různé typy evropských 

krajin, podporovat jejich činnost, koordinovat jejich postupy a zajišťovat výměnu informací. Dále viz 

http://www.europarc.cz a http://www.europarc.org. 
239 Návrh zákona, včetně důvodové zprávy je dostupný na webových stránkách http://www.mzp.cz/ 

cz/vyhlaseni_narodniho_parku_sumava_navrh_zakona. 
240 Návrh zákona se nehlásí k evropským a mezinárodním standardům. Oproti jiným aktivitám vyčleňuje 

udržitelný rozvoj územních samosprávných celků, což vzhledem k celkovému znění ustanovení působí 

tak, že tento účel je nadřazený cílům a předmětu ochrany NP (srov. ustanovení § 1 odst. 5 návrhu zákona), 

což navíc koliduje s ustanovením § 15 odst. 2 ZOPK. Podle přechodných ustanovení se stát zbavuje části 

chráněného území ve prospěch obcí. 
241 Jedná se o orgán, který nemá v našich NP obdobu a zbytečně zdvojuje činnost rady NP. 
242 Ačkoli formálně rozděluje NP do tří zón, ve skutečnosti zavádí 4 zóny (II. zóna se dělí na II. A a II. B 

zónu) s tím, že I. zónu dělí do téměř čtyř desítek segmentů. II. A zóna se má dle časového harmonogramu 

postupně přeměnit na I. zónu, přičemž tento formalistický harmonogram nezohledňuje vývoj přírody 

v NP.  Dále viz ustanovení § 5, resp. § 6 odst. 3 návrhu zákona. 
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6.2 Chráněná krajinná oblast 

 

Jako druhou kategorii velkoplošného ZCHÚ upravuje zákon chráněnou krajinnou 

oblast (dále jen „CHKO“). Ustanovení § 25 odst. 1 ZOPK definuje CHKO jako 

„rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, 

významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, 

s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického 

osídlení“. Účelem ochrany je snaha o udržení nebo zlepšení stavu v daném území.  

Rozdílnost předmětu ochrany u NP a CHKO je zřejmá na první pohled. Zatímco 

u NP se jedná o území s vysokou mírou přirozenosti, kde člověk ovlivňoval vývoj 

minimálně, u CHKO se přirozený vývoj chrání jen do jisté míry, protože již sama 

právní úprava počítá s kulturním vlivem člověka, ať už použitím pojmu „krajina“ nebo 

výslovným zahrnutím dřívějšího působení člověka do předmětu ochrany. Toto 

propojení přírody a historického působení nemůžeme považovat za nesourodé, protože 

se zde mnohdy můžeme nechat inspirovat vztahem člověka a přírody nebo prostě proto, 

že ochrana přírody a památková péče mají společný cíl a dokonce měly i dlouholetý 

společný vývoj.245 

                                                                                                                                               
243 Návrh zákona nereflektuje ani dosavadní existenci NP Šumava (srov. ustanovení § 1 odst. 1 návrhu 

zákona), ani ustanovení ZOPK (zavádí právnímu řádu neznámou „Informační a strážní službu“, návrh 

obsahuje také znázornění účelových komunikací, lesních dopravních cest a značených turistických tras, 

čímž zákon nahrazuje ustanovení § 63 odst. 1 ZOPK). O nesystematičnosti svědčí také způsob přijímání 

zákona, jelikož jej ministr podal jako poslanecký návrh, čímž obešel část legislativního procesu 

(projednání Legislativní radou vlády nebo neformální, ale tradiční legislativní komisí ministra složenou 

z akademických odborníků, řádné připomínkové řízení). 
244 Blíže k návrhu zákona: STEJSKAL, Vojtěch. Posudek návrhu zákona o vyhlášení Národního parku 

Šumava, dostupný na webových stránkách http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vojtech-

stejskal-posudek-navrhu-zakona-o-vyhlaseni-narodniho-parku-sumava. 

V červnu 2011 přijalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje návrh na vydání zákona, kterým se vyhlašuje 

Národní park Šumava. Tento návrh počítal mimo jiné s rozdělením NP do čtyř zón (IV. zóna však 

poskytovala minimální ochranu) nebo se vznikem obecně prospěšné společnosti pro hospodaření 

s lesními, zemědělskými a ostatními pozemky. Návrh Vláda ČR odmítla a Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR jej neprojednala. 
245 Od první republiky až do roku 1990 spadaly obě činnosti pod ministerstvo školství, resp. ministerstvo 

kultury. Blíže viz Právo životního prostředí, s. 539 - 559, Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče 
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U CHKO platí obdobný režim v oblasti úpravy zonace a ochranných podmínek 

jako u NP. Na území CHKO se vyhlašují zpravidla čtyři, minimálně však tři zóny 

odstupňované podle míry ochrany. Vyhláška MŽP ČR vymezuje jednotlivé zóny, 

případně jejich změny. Základní podmínky ochrany stanoví zákon s ohledem 

na jednotlivé zóny (nejpřísnější režim platí v první zóně, naopak ve čtvrté zóně panuje 

režim docela volný), podrobnější podmínky a účel územní ochrany se stanoví 

ve zřizovacím právním předpise, jímž je nařízení vlády.246 

V současné době se na území České republiky nachází 25 CHKO.247 

6.3 Národní přírodní rezervace 

 

Jako první z kategorií maloplošného ZCHÚ zákon upravuje národní přírodní 

rezervaci (dále jen „NPR“). NPR slouží k ochraně „menšího území mimořádných 

přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány 

ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku“ 248. NPR by 

měla zaujímat takovou rozlohu, aby zde existoval funkční ekosystém s tolika jedinci 

jednotlivých druhů, kolik je potřeba k udržení celé populace. V praxi se tedy jedná 

o desítky či stovky hektarů.249 

Smyslem právní úpravy je ochrana území za účelem zachování a zlepšení 

dosavadního stavu přírody, přičemž za těchto podmínek lze NPR využívat. 

                                                                                                                                               
o biologickou rozmanitost, s. 404 a PEŠOUT, Pavel. „Znovuobjevená“ spolupráce při ochraně přírody 

a památek. Ochrana přírody. 2011, roč. 66, č. 4, s. 7 – 9. 
246 Srov. ustanovení § 26 a 27 ZOPK, popř. též metodické pokyny MŽP ČR č. 6/2004 a č. 1/2006 

Věstníku MŽP ČR, týkající se vymezení zón ochrany přírody v NP a CHKO. 
247 CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, 

Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské 

Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, 

Třeboňsko, Žďárské vrchy a Železné hory. K možnostem rozšíření CHKO viz PEŠOUT, Pavel. Doplnění 

soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice. Ochrana přírody. 2010, roč. 65, č. 1, s. 6 – 11. 
248 Ustanovení § 28 odst. 1 ZOPK. 
249 Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 165. Nejmenší NPR je Malý a Velký štít s rozlohou 

8,61 ha a největší NPR je Praděd s rozlohou 2 031,4 ha. 
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Základní ochranné podmínky jsou stanoveny pro celé území, konkrétnější 

podmínky upravuje zřizovací právní předpis, tj. vyhláška MŽP ČR.250 

Ke dni právního stavu této práce se na území České republiky nachází 110 NPR. 

6.4 Přírodní rezervace 

 

Obdobou předchozího maloplošného ZCHÚ je přírodní rezervace (dále jen „PR“). 

Zákon ji definuje ve svém ustanovení § 33 odst. 1 jako „menší území soustředěných 

přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou 

geografickou oblast“. 

Rozdíl ve vymezení u NPR a PR je minimální a spočívá zejména v měřítku, 

kterým se hodnotí význam ekosystémů zastoupených v těchto ZCHÚ. Proto se lze 

setkat s názory, že NPR a PR tvoří jedinou kategorii.251 Tento názor lze do jisté míry 

podpořit také systematikou ZOPK, kdy jsou obě kategorie zařazeny do jedné hlavy 

(hlava čtvrtá části třetí ZOPK).  

Toto ZCHÚ s regionální jedinečností vyhlašuje nařízením krajský úřad, popř. 

na území NP a jejich ochranných pásem vyhláškou MŽP ČR. V CHKO by mohla PR 

vyhlásit také správa CHKO, ale ta tuto ochranu zajišťuje převážně pomocí zón 

ochrany.252 

Ke dni právního stavu této práce se na území České republiky nachází 805 PR. 

6.5 Národní přírodní památka 

 

„P řírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, 

naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, 

s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to 

                                                 
250 Blíže viz ustanovení § 79 odst. 4 písm. h) ZOPK. 
251 „Ve skutečnosti však lze o dvou zcela odlišných kategoriích v případě národních přírodních rezervací 

a přírodních rezervací hovořit jen obtížně; fakticky se jedná o kategorii jedinou, rozdělenou na dvě pouze 

z hlediska místního významu jednotlivých území. Obdobně to platí i u kategorií národních přírodních 

památek a přírodních památek.“( Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s.133). 
252 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 100 a dále ustanovení § 77a odst. 2, § 78 

odst. 3 a § 79 odst. 4 písm. h) ZOPK. 
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i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk,“ takto vymezuje ZOPK 

ve svém ustanovení § 35 odst. 1 národní přírodní památku (dále jen „NPP“). 

Jedná se tedy zásadně253 o rozlohou menší ZCHÚ než NPR, přičemž se jako NPP 

chrání nejen útvary přírodní (např. skála), ale také útvary ovlivněné nebo vytvořené 

lidskou činností (např. rybník).254 

ZOPK stanoví pouze jedinou obecnou ochrannou podmínku ve formě zákazu 

změny či poškozování NPP a zákazu hospodářského využívání NPP, jestliže by tím 

hrozilo jejich poškození. Další ochranné podmínky stanoví vyhláška MŽP ČR, kterou se 

také NPP vyhlašují. 

Ke dni právního stavu této práce se na území České republiky nachází 113 NPP. 

6.6 Přírodní památka 

 

Velmi blízkou obdobu NPP můžeme spatřovat v přírodní památce (dále jen „PP“), 

protože jediným významným rozdílem těchto dvou typů ZCHÚ je rozsah jejich 

významu. 

Podle ustanovení § 36 odst. 1 ZOPK se jedná o „p řírodní útvar menší rozlohy, 

zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo 

ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či 

estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk“ . 

Stejně jako u NPP i zde zahrnujeme také útvary ovlivněné nebo vytvořené lidskou 

činností a jediná zákonná ochranná podmínka stanoví zákaz změny či poškozování PP 

a zákaz hospodářského využívání PP vedoucího k poškození PP. 

Tato ZCHÚ se vyhlašují za stejných podmínek jako PR. Do této kategorie spadá 

také územně největší maloplošné ZCHÚ PP Modravské slatě, což jen podtrhuje 

sekundární význam rozlohy pro zařazování jednotlivých území do kategorií ZCHÚ. 

Ke dni právního stavu této práce se na území České republiky nachází 1290 PP, 

ale s účinností od 30. 11. 2012 přibude nová PP Trenckova rokle. 

                                                 
253 Variabilita rozlohy těchto ZCHÚ je velmi vysoká. NPP se rozkládají na desetinách až stovkách 

hektarů, přičemž však těch nad 100 ha je asi desetina. 
254 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 102. 
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6.7 Některé společné instituty 

 

Všechny kategorie ZCHÚ vzájemně propojují různé právní instituty a nástroje. 

Vzhledem k provázanosti národní a evropské úrovně právní úpravy se část z nich 

používá také pro EVL a ptačí oblasti.  

6.7.1 Vyhlašování ZCHÚ255, jejich ochranných pásem a zón ochrany NP 

a CHKO 

 

Celý proces vyhlašování se zahajuje zpracováním návrhu na vyhlášení, což 

zajišťuje orgán ochrany přírody. V návrhu se popisuje zejména stav životního prostředí 

na daném území a způsob a rozsah ochrany tohoto území. Další obsahové náležitosti 

stanovuje vyhláška MŽP ČR256, která tyto náležitosti specifikuje pro jednotlivé druhy 

návrhů. 

Návrh na vyhlášení se vždy zasílá obcím a krajům, jejichž území se dotýká, dále 

se některým vlastníkům nemovitostí zasílá oznámení o předložení návrhu k projednání. 

Toto oznámení se také zveřejní na portálu veřejné správy a u návrhu týkajícího se NP 

nebo CHKO doručí obce oznámení veřejnou vyhláškou. 

K předloženému návrhu lze podat v daných lhůtách písemné námitky, o nichž 

musí orgán ochrany přírody rozhodnout ve lhůtě 60 dnů. Vyhoví-li orgán některým 

námitkám, pak uvede návrh na vyhlášení do souladu s těmito námitkami.257 

Záměr na vyhlášení ZCHÚ projedná orgán ochrany přírody v závislosti 

na kategorii ZCHÚ s dotčenými orgány státní správy, resp. s dotčenými ústředními 

                                                 
255 K tomuto srov. také ustanovení § 71 až 74 ZOPK týkající se spolupráce s obcemi, práva na informace, 

vědy a výzkumu a mezinárodní spolupráce. Podrobně se vyhlašováním maloplošných ZCHÚ zabývá 

metodika MŽP ČR č. 8/2012 Věstníku MŽP ČR, vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek. 
256 Vyhláška MŽP ČR č. 64/2011 Sb. ze dne 28. února 2011, o plánech péče, podkladech k vyhlašování, 

evidenci a označování chráněných území. 
257 K námitkovému řízení viz také KRISTEN, Miroslav. Řízení o námitkách v procesu vyhlašování 

zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem. Ochrana přírody. 2010, roč. 65, č. 2, s. 14 – 15. 
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orgány státní správy. Termíny „záměr na vyhlášení“ a „návrh na vyhlášení“ uvedené 

v ustanoveních § 40 a 41 ZOPK můžeme považovat za synonyma.258 

Při změně vymezení rozsahu nebo způsobu ochrany se postupuje obdobně. 

6.7.2 Ochranná pásma ZCHÚ 

 

Potřeba chránit ZCHÚ před škodlivými vlivy z okolí vyžaduje, aby byly 

vyhlašovány nárazníkové zóny, které nejsou součástí chráněného území a které ZOPK 

označuje jako ochranná pásma. Ochranná pásma se nevyhlašují obligatorně u všech 

ZCHÚ, u CHKO se nevyhlašují vůbec, na druhou stranu u maloplošných ZCHÚ sahá 

ochranné pásmo do vzdálenosti 50 metrů od hranic těchto ZCHÚ, pokud není stanoveno 

jinak. Vzhledem k rozdílným potřebám a různorodým podmínkám jednotlivých ZCHÚ 

by měly orgány ochrany přírody upřednostňovat šíři určenou individuálně před šíří 

stanovenou ZOPK. 

Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který vyhlašuje ZCHÚ, a zároveň tak může 

stanovit činnosti a zásahy vyžadující předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. 

K některým činnostem se takový souhlas vyžaduje přímo ex lege. 

6.7.3 Plány péče o ZCHÚ 

 

Vytváření koncepcí patří mezi významné nástroje ochrany přírody. Mezi takové 

koncepce náleží také plány péče o ZCHÚ a jejich ochranná pásma. Jedná se o dokument 

sloužící jako podklad pro vytváření jiných plánovacích dokumentů a pro rozhodování 

orgánů ochrany přírody, není však závazný pro fyzické a právnické osoby.259 

K obsahu uvádí ZOPK pouze rámcové náležitosti týkající opatření na zachování 

nebo zlepšení stavu ZCHÚ na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu. 

                                                 
258 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 193; obdobně Zákon o ochraně přírody a krajiny 

a Natura 2000, s.115. 
259 Ani pro orgány ochrany přírody není plán péče absolutně závazný. Orgány se od něj mohou při své 

rozhodovací činnosti odchýlit, ale pak musí provést důkladné zjištění a znalecké posouzení toho, jaké 

dopady na ZCHÚ bude mít realizace rozhodnutí odchylujícího se od plánu péče. K tomuto srov. rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 17. 2. 2012, č. j. 5 As 12/2011-167. 
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Konkrétní obsahové náležitosti stanoví vyhláška MŽP ČR. 260  Některé z těchto 

náležitosti jsou společné pro všechny kategorie ZCHÚ, jiné jsou stanoveny jen 

pro jednotlivé kategorie ZCHÚ. Dále vyhláška stanoví i lhůty související 

se zpracováním plánu péče. 

Plán péče zpracovává orgán ochrany přírody příslušný pro vyhlášení ZCHÚ, u NP 

a CHKO je ale tímto orgánem MŽP ČR. Pokud orgán ochrany přírody nezpracuje plán 

péče sám, může zpracování zadat odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě, 

kterou může být například AOPK ČR.261 Před schválením se návrh plánu péče zveřejní 

a vypořádají se případné připomínky. Plány péče schvalují a realizují orgány ochrany 

přírody.262 

6.7.4 Vlastnictví lesů a jiných pozemků ve ZCHÚ 

 

Lesy v NP a NPR neslouží k produkci dřeva a zdůrazňují se u nich jiné funkce než 

hospodářské, nelze je tedy zařazovat do kategorie lesů hospodářských263. Pro případ 

mimořádných událostí je omezena aplikace lesního zákona264 tím, že souhlas k zásahům 

a rozsah těchto zásahů musí stanovit orgán ochrany přírody. 

Do jednoho roku od vyhlášení NP musí právnická osoba hospodařící s majetkem 

k lesům, lesnímu půdnímu fondu265 a jinému lesnímu majetku ve vlastnictví státu, který 

se nachází na území NP a jeho ochranného pásma, převést příslušnost hospodařit 

                                                 
260 Vyhláška MŽP ČR č. 64/2011 Sb. Podrobněji se plány péče zabývají také metodické pokyny MŽP ČR 

(např. č. 16/2007 Věstníku MŽP ČR pro plány péče o CHKO nebo č. 11/2008 Věstníku MŽP ČR 

pro plány péče o NP). 
261 Srov. ustanovení § 73 ZOPK a Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 106-107. 
262 K tvorbě, k obsahu a k některým praktickým problémům plánů péče o CHKO srov. HOFFMANN, 

Aleš. Plány péče o chráněné krajinné oblasti. Ochrana přírody. 2009, roč. 64, č. 3, s. 15 – 16. 
263 Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. ze dne 3. listopadu 1995, o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) se tyto lesy zařazují do kategorie lesy zvláštního 

určení. 
264 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 154. 
265 ZOPK užívá starší pojem „lesní půdní fond“, který byl současným lesním zákonem nahrazen pojmem 

„pozemky určené k plnění funkcí lesa“. 
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na správu NP. K výkonu příslušnosti hospodařit může správa NP zřídit právnickou 

osobu.266 

Od účinnosti ZOPK nelze zcizit lesy, lesní půdní fond, vodní toky a vodní plochy, 

které jsou ve vlastnictví státu a které se nacházejí na území NP, NPR a NPP. Dále nelze 

za stejných podmínek zcizit nezastavěné pozemky na území NPR a NPP, nezastavěné 

pozemky na území PR a PP sice lze zcizit, ale jen se souhlasem MŽP ČR. Zákaz zcizení 

nevylučuje změnu subjektu, který s daným majetkem jménem státu hospodaří.267 

Za zcizení se u majetku v kategorii NP nepovažují směny odůvodněné zájmy 

ochrany přírody. Může se například jednat o směnu pozemků z I. zóny za pozemky 

z III. zóny NP.268  

Pokud se převádí vlastnictví pozemku ve ZCHÚ nebo stavby, která se eviduje 

v katastru nemovitostí a nachází se na pozemku ve ZCHÚ, pak smlouva o převodu 

vyžaduje – až na výjimky – schválení MŽP ČR.269 

Stát má předkupní právo k nezastavěným pozemkům ležícím mimo sídelní útvary 

na území NP, NPR a NPP. K výkupu těchto pozemků lze poskytnout příspěvek 

ze Státního fondu životního prostředí ČR 270 . Pokud vlastník nenabídne pozemky 

ke koupi orgánu ochrany přírody a uzavře kupní smlouvu s jinou osobou, pak je tento 

právní úkon neplatný podle ustanovení § 39 občanského zákoníku271. „Získávání 

pozemků do státního vlastnictví je třeba vnímat jako nezbytný nástroj v ochraně přírody, 

který je však využíván pouze v přírodovědně nejcennějších územích. Mnohem více by 

měla být v ochraně přírody a krajiny rozvíjena výchova, vzdělávání a osvěta…“ 272 

Rozhodování o výkupech pozemků se uskutečňuje podle priorit a pomocných kritérií. 

Priority jsou dány kategoriemi ZCHÚ (od pozemků v NP, NPR a NPP, přes pozemky 

                                                 
266 Srov. ustanovení § 22 ZOPK. 
267 Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 157. 
268 Tamtéž. 
269 Srov. ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 219/2000 ze dne 27. června 2000, o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích. 
270 Zákon České národní rady č. 388/1991 Sb. ze dne 10.září 1991, o Státním fondu životního prostředí 

České republiky a webové stránky https://www.sfzp.cz/. 
271 Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964, občanský zákoník. 
272 PEŠOUT, Pavel. Výkupy pozemků za účelem ochrany přírody do vlastnictví státu. Ochrana přírody. 

2008, roč. 63, č. 3, s. 7. 
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v PR, PP a v I. zónách CHKO až po jiné pozemky nutné např. k ochraně jeskyní). 

K pomocným kritériím se řadí rozličné vlastnosti pozemků, například pozemky vhodně 

doplní celistvost státem již vlastněných pozemků nebo se jedná o území zařazená 

do soustavy Natura 2000.273  

Vlastníci a nájemci pozemků jsou povinni zlepšovat podle svých možností stav 

dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Tuto povinnost relativizuje fakt, že není 

stanovena ani sankce, ani to, že případné náhradní zásahy orgánu ochrany přírody 

budou prováděny na náklady vlastníka či nájemce. Po výzvě274 vlastníka či nájemce, 

aby konal opatření ke zlepšení přírodního prostředí, mohou orgány ochrany přírody 

provádět zásahy, přičemž vlastníci či nájemci musí být předem informování o rozsahu 

a době zásahu. Při splnění těchto podmínek však musí vlastníci a nájemci strpět 

provádění zásahů a musí umožnit vstup na své pozemky. Oznámení o rozsahu a době 

zásahu vede nejen ke snadnější realizaci zásahu, ale nevědomost či nepřítomnost 

vlastníka nebo nájemce by mohla způsobit, že zásah bude spíš ke škodě než ke zlepšení 

přírodního prostředí. K provádění péče z důvodu ochrany přírody a k upravení způsobu 

hospodaření mohou orgány ochrany přírody či obce uzavírat s vlastníky nebo nájemci 

                                                 
273 Tamtéž, s. 6 – 7. 
274 Ve výzvě musí být konkretizován požadovaný zásah. I přes zvolený pojem „výzva“ se jedná 

o rozhodnutí v materiálním smyslu, což skýtá vlastníkovi, resp. nájemci pozemku procesní a případně 

následnou soudní ochranu. Blíže viz STEJSKAL, Vojtěch. Nález Ústavního soudu ČR č. 256/2010 Sb. – 

zamítnutí návrhu skupiny senátorů na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. České právo 

životního prostředí. 2011, roč. 11, č. 29, s. 153 – 163 a HŮLKOVÁ, Jana. Ústavní soud podpořil opatření 

konaná ve prospěch ochrany přírody. Ochrana přírody. 2010, roč. 65, č. 6, s. 17 - 18. 

„Smyslem výzvy dle § 68 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je působit na vlastníky (a nájemce) 

pozemků, aby sami vykonávali činnost za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení 

systému ekologické stability a aby tuto činnost nemusely orgány ochrany přírody provádět samy (či 

prostřednictví třetí osoby). Je zde tedy zakotvena subsidiarita státní ingerence, která nastupuje až 

v případě nezbytné nutnosti (…) Tedy je omezováno mj. vlastnické právo (jelikož opatření předpokládají, 

že na pozemcích budou ze strany orgánů ochrany přírody nebo ze strany jimi určených třetích osob 

prováděny úpravy, které jinak ve smyslu § 123 občanského zákoníku přísluší výlučně jejímu vlastníkovi), 

právo na ochranu soukromí, nedotknutelnost obydlí, autonomie vůle aj. Rovněž vzniká povinnost orgánu 

ochrany přírody vyrozumět vlastníky (nájemce) o rozsahu a době provádění opatření. Doručením výzvy 

dle napadeného ustanovení se vlastník (nájemce) pozemku dostává do postavení subjektu, kterému je 

uložena správním orgánem (orgánem ochrany přírody) povinnost provést konkrétní opatření…“ (nález 

Ústavního soudu č. 256/2010 Sb. ze dne 8. července 2010). 
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pozemků písemné dohody, v nichž může být dohodnuta nejen aktivní činnost, ale také 

povinnost zdržet se nějakého jednání. Po splnění dohody může být vlastníkům nebo 

nájemcům pozemků poskytnut finanční příspěvek, který lze považovat jako náhradu 

za omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 LZPS. Vzhledem k povaze 

finančního příspěvku se vztahuje jeho poskytnutí také na případy, kdy není uzavřena 

dohoda, ale vlastník či nájemce pozemku provedou potřebná opatření.275 

Pokud dochází k omezení vlastnického práva, musí se tak dít podle čl. 11 odst. 4 

LZPS pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Vlastníkům 

zemědělské půdy, lesního pozemku či rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, 

případně jejich nájemcům může vzniknout díky vyhlášení ZCHÚ nebo smluvní ochraně 

území276 újma, která se jim kompenzuje finanční náhradou. Újma vzniká na základě 

omezení vyplývajícího buď přímo ze ZOPK277, nebo z prováděcích předpisů, závazných 

stanovisek nebo souhlasů vydaných na základě ZOPK, z rozhodnutí vydaných  

na základě ZOPK nebo jeho prováděcích předpisů, případně z opatření v plánech 

systémů ekologické stability. Finanční náhrada se poskytuje vlastníkovi nebo nájemci 

pozemků pouze na základě jejich písemné žádosti, která musí být doručena příslušnému 

orgánu ochrany do 3 měsíců od konce kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo 

                                                 
275 Srov. ustanovení § 68 a 69 ZOPK, § 19 vyhlášky č. 395/1992 Sb. a Zákon o ochraně přírody a krajiny: 

komentář, s. 273 – 275. K tomu také nález Ústavního soudu č. 256/2010 Sb. ze dne 8. července 2010: 

„Dle § 69 citovaného zákona potom náleží vlastníkovi (nájemci) "finanční příspěvek" (text "lze 

poskytnout" je třeba vykládat ústavně konformně v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv 

a svobod, tedy jako nutnost poskytnout finanční příspěvek). Tento "finanční příspěvek" je - v souladu 

s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod - nezbytné posuzovat jako (mj.) náhradu za omezení 

vlastnického práva; z čehož plyne, že musí být minimálně nahrazena plná výše omezení vlastnického 

práva, tj. veškerá majetková újma. Ustanovení § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny - tedy nutnost 

zaplatit "finanční příspěvek" neboli náhradu za omezení vlastnického práva - je ale třeba vztáhnout 

i na případ, kdy sice není uzavřena písemná dohoda (předvídaná § 68 odst. 2), avšak současně vlastník 

(nájemce) pozemků provede opatření ve smyslu § 68 odst. 1 citovaného zákona. Rovněž v tomto případě 

totiž dojde k omezení jeho vlastnického práva…“ 
276 Totéž platí pro pozemky spadající do soustavy Natura 2000. 
277 V úvahu se bere vždy pouze újma způsobená omezeními podle části třetí až páté ZOPK. Pokud by 

tedy omezení vyplývala z jiných částí ZOPK nebo z rozhodnutí podle jiných částí ZOPK nebo podle 

jiných zákonů (ačkoli by tyto důvody byly v jednom rozhodnutí), pak nelze poskytnout finanční náhradu 

podle tohoto ustanovení. Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 255 - 256. 
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trvala.278 V případě dlouhodobého trvání se tedy musí žádat každý rok. Při současném 

podání žádosti vlastníkem i nájemcem pozemku se náhrada poskytuje pouze vlastníkovi. 

Finanční náhrada se krátí o finanční příspěvek poskytnutý na opatření ke zlepšení 

životního prostředí (viz výše) a o náhradu poskytnutou podle zvláštních právních 

předpisů, a to bez ohledu na to, jestli je finanční náhrada poskytována vlastníkovi 

pozemku a ostatní platby nájemci nebo naopak. Veškeré náhrady a příspěvky se totiž 

vztahují k jednomu pozemku, a proto se od finanční náhrady odečítají.279 Prováděcí 

právní předpisy280 určují zejména podmínky pro poskytnutí finanční náhrady, náležitosti 

žádosti a její vzor a způsob určení výše náhrady. U smluvní ochrany území může být 

                                                 
278 Podle zvláštního senátu složeného ze soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu má 

nárok na finanční náhradu soukromoprávní charakter, ačkoli jej upravuje veřejnoprávní předpis. 

„Správním orgánům pak z citovaného ustanovení nevyplývá žádná pravomoc rozhodovat vrchnostensky 

o právech a povinnostech, ale pouze povinnost vyplatit náhradu na základě písemného uplatnění nároku, 

jestliže jsou tento nárok a výše újmy prokázány doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku. 

Hovoří-li citované ustanovení o podkladech potřebných pro posouzení nároku, nelze tímto posuzováním 

rozumět ono vrchnostenské rozhodování, ale pouze zhodnocení, zda je existence zákonného nároku 

podložena. (…) Z § 58 lze tedy dovodit, že není-li nárok resp. jeho výše sporná, správní orgán vyplatí 

finanční náhradu. Z citovaného ustanovení naopak nelze dovodit pravomoc správních orgánů k vedení 

správního řízení a k přezkoumání důvodnosti nároku nebo jeho výše v případě, že jsou tyto skutečnosti 

sporné.“ (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 6. 2008, č. j. 8 As 7/2007-64) 

„MŽP dospělo v březnu 2011 k závěru, že posuzovatelé (AOPK ČR a správy NP) jsou s ohledem na své 

veřejnoprávní postavení povinny řídit se přiměřeně i v této agendě zásadami správní činnosti, 

tj. v případě neúplnosti žádosti žadatele vyzvat k jejímu doplnění. K poslednímu dni lhůty nemusí být tedy 

striktně doloženy všechny vyhláškou požadované přílohy, ale žádost musí být v projednatelné podobě. 

K obdobným závěrům docházejí i prvoinstanční soudy.“ (PEŠOUT, Pavel; HŮLKOVÁ, Jana. Současný 

stav vyplácení újmy za ztížení hospodaření. Ochrana přírody. 2011, roč. 66, č. 5, s. 14.). Podle téhož 

článku nemá nárok na náhradu újmy státní instituce a subjekt, který v době nabytí pozemku nebo získání 

práva nájmu k němu „v ěděl, že pozemek je zatížen zákonným omezením“. 
279 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 257. 
280  Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 335/2006 Sb. ze dne 

16. června 2006, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou 

omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku a Vyhláška Ministerstva životního 

prostředí a Ministerstva zemědělství č. 432/2005 Sb. ze dne 18. října 2005, kterou se stanoví podmínky 

a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor 

a náležitosti uplatnění nároku. 
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finanční náhrada upravena jinak, ale její výše nesmí překročit hranici stanovenou 

prováděcím právním předpisem.281 

Pozemky sloužící k zajištění cílů ochrany přírody může stát přenechat 

do dlouhodobého užívání právnické osobě, která se nezabývá podnikáním, ale jejím 

dlouhodobým cílem je ochrana přírody. Takto lze přenechat nejen lesní pozemky, ale 

i pozemky ve ZCHÚ. Mezi výhody přenechání patří možnost zvýšení účinků ochrany 

a snížení nákladů vynaložených na ochranu.282 

6.7.5 Myslivost a rybářství ve ZCHÚ 

 

Výkonem rybářského práva a práva myslivosti rozumíme činnosti spočívající 

v ochraně, chovu, lovu a přisvojování si zejména ryb a zvěře ve vymezené oblasti.283 

Tyto činnosti přirozeně zasahují do vývoje jednotlivých ZCHÚ, a proto bývají omezeny. 

V základních ochranných podmínkách NP a NPR se zakazuje zavádět intenzivní 

chovy zvěře a používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti. Obdobný zákaz 

týkající se používání otrávených návnad platí také pro CHKO. 

Obecnější omezení stanoví ZOPK ohledně výkonu práva rybářství a myslivosti, 

a to s ohledem na jednotlivé kategorie ZCHÚ. I v územích ponechaných samovolnému 

vývoji musí být prováděny myslivecké zásahy, například kvůli nedostatku predátorů,284 

což můžeme považovat za zásahy vedoucí k zachování či zlepšení přírodních poměrů. 

Přesto v částech nebo na celém území NP může být výkon práva rybářství a myslivosti 

omezen nebo vyloučen, v NPR je výkon možný pouze se souhlasem orgánu ochrany 

přírody a v PR lze výkon pouze omezit, pokud by byl v rozporu s podmínkami 

ochrany.285 

                                                 
281 Srov. ustanovení § 58 ZOPK. 
282 Blíže Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 263. 
283 Srov. ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004, o rybníkářství, výkonu 

rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 

(zákon o rybářství) a ustanovení § 2 písm. h) zákona č. 449/2001 Sb. ze dne 27. listopadu 2001, 

o myslivosti. 
284 Blíže Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 153. 
285 Srov. ustanovení § 16 odst. 1 písm. i), § 29 písm. g), § 26 odst. 1 písm. e), § 21, § 30 a § 34 odst. 2 

ZOPK. 
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6.7.6 Označování ZCHÚ 

 

Účinnost ochrany vyžaduje, aby chráněná území byla vyznačena jak v terénu, tak 

v mapových podkladech. Hranice se v terénu označuje na přístupových komunikacích 

a na jiných vhodných místech. 

K označení jednotlivých ZCHÚ se používá velký a malý státní znak ČR 

v závislosti na kategorii ZCHÚ. Dále se používá tabule s uvedením kategorie a u NP se 

tabulemi navíc označují také I. zóny ochrany. Tabule se také využívají k označení 

ptačích oblastí, EVL a smluvně chráněných území. U maloplošných ZCHÚ a u I. zón 

ochrany NP se využívá také pruhové označení. 

Podrobnosti týkající se způsobu označování, a to jak v terénu, tak v mapových 

podkladech, upravuje vyhláška MŽP ČR č. 64/2011 Sb. 

Ten, kdo zajišťuje označení, činí tak na svůj náklad, přičemž značení je chráněno 

před poškozením a zničením.286 U smluvně chráněných území zajišťuje označení orgán 

ochrany přírody, pokud smlouva nestanoví něco jiného. 

6.7.7 Evidence ZCHÚ 

 

ZCHÚ, EVL, ptačí oblasti, smluvně chráněná území a památné stomy se vedou 

v Ústředním seznamu ochrany přírody. Tento seznam vede AOPK ČR a jeho součásti 

tvoří registr objektů a sbírka listin. Registrem objektů se rozumí databáze základních 

údajů o jednotlivých chráněných objektech a údaje se zjišťují z dokumentů uložených 

ve sbírce listin. Sbírku listin tvoří vyhláškou MŽP ČR č. 64/2011 Sb. daný soubor 

dokumentů a tato vyhláška také stanoví lhůty pro předávání těchto listin AOPK ČR. 

Evidence objektů sloužících „zájmům obrany státu je vedena v rozsahu 

dohodnutém s Ministerstvem obrany“.287 

 

                                                 
286 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 118 a dále ustanovení § 87 odst. 2 písm. a), 

§ 88 odst. 2 písm. c) ZOPK. 
287 Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, s. 117. 
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6.7.8 Omezení a zákazy ve ZCHÚ 

 

Přítomnost veřejnosti, zejména nadměrná návštěvnost, může ohrozit nebo 

poškodit ZCHÚ, a proto může orgán ochrany přírody omezit nebo zakázat přístup 

do NP, NPR, NPP, I. zón CHKO nebo jejich částí. Toto opatření, spočívající na uvážení 

orgánu ochrany přírody, můžeme považovat za doplnění obecného zákazu vstupu mimo 

vyznačené cesty v I. zónách NP a na celém území NPR. U NP navíc vstup a vjezd 

upravují návštěvní řády.288 Orgán ochrany přírody však nemůže „omezit či zakázat 

vstup na určitá území či jejich části dle jeho uvážení (například proto, že i v minulosti, 

ať již z jakýchkoli důvodů, byla daná území národního parku nepřístupná veřejnosti), 

nýbrž jen a pouze tehdy, jsou-li naplněny zákonem stanovené skutkové předpoklady. 

Jejich naplnění musí být odpůrcem zjištěno a důkazně doloženo v proceduře vydání 

nařízení. Není-li tomu tak, jde o nezákonné akty, neboť nejsou naplněny podmínky 

pro jejich vydání. I kdyby zákonem stanovené předpoklady omezení či zákazu vstupu 

byly naplněny, obsah a rozsah omezení, resp. zákazu, musí splňovat požadavek, aby šlo 

z hlediska územního, věcného i osobního o nejmenší omezení, které ještě postačuje 

k dosažení zákonem stanoveného cíle, tedy předejití poškozování území…“289 

Zákaz nebo omezení vstupu musí být projednán s dotčenými obcemi, vydává se 

formou opatření obecné povahy a musí být vyznačen na přístupových cestách a jinde 

v terénu.  

Změnu obecně i zvláštně chráněných území mohou způsobit různorodé činnosti 

fyzických a právnických osob, proto mohou orgány ochrany přírody těmto osobám buď 

stanovit podmínky pro výkon takových činnosti, nebo tyto činnosti zakázat. Jako 

podmínky nemohou být stanovena omezení, k jichž stanovení je příslušný jiný správní 

orgán, dále by měla být omezení stanovena v co nejmenším možném rozsahu a co 

nejkonkrétněji.290 Jedná se o velmi silný nástroj prevence vzniku poškození předmětu 

                                                 
288 Srov. ustanovení § 64, § 16 odst. 2 písm. b), § 19 a § 29 písm. d) ZOPK. Blíže viz Zákon o ochraně 

přírody a krajiny: komentář, s. 267. 
289 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 12. 2010, č. j. 7 Ao 6/2010-44. Srov. též 

LANDOVÁ, Barbora. K opatřením obecné povahy. Ochrana přírody. 2011, roč. 66, č. 5, s. 19. 
290 Blíže viz JELÍNKOVÁ, Jitka. Omezení a zákaz činnosti – aplikace § 66 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Ochrana přírody. 2008, roč. 63, č. 2, s. 14. 
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ochrany, protože případné odvolání proti rozhodnutí o omezení nebo zákazu činnosti 

nemá odkladný účinek.291 Omezit nebo zakázat lze navíc i činnost povolenou nebo 

dokonce jiným orgánem nařízenou, což potvrdil také Nejvyšší správní soud ČR. „Nejen 

povolená, ale i nařízená činnost totiž může mít z logiky věci nežádoucí vedlejší účinky 

a efekty, kterými může být ve svém důsledku a za určitých okolností i nedovolená změna 

chráněné části přírody. Tyto důsledky neovlivní fakt, zda je způsobila činnost zakázaná, 

povolená či dokonce nařízená. K nežádoucím změnám totiž v praxi buď dojde, nebo 

nedojde, resp. takové změny reálně buď hrozí, nebo nehrozí a vyhodnocení skutkového 

stavu v konkrétním případě a posouzení existence případné hrozby je pak na úvaze 

orgánu ochrany přírody v rámci jeho zákonem vymezené kompetence.“292 Orgány 

ochrany přírody využívají tohoto institutu stále více. Řízení se zahajuje z moci úřední, 

a proto občanská sdružení mohou dát pouze podnět k zahájení řízení. Samotnému 

meritornímu rozhodnutí může předcházet předběžné opatření, i když se uložené 

povinnosti v obou dokumentech kryjí. Pokud se jedná o dříve povolenou činnost, pak 

rozhodnutí o zákazu nebo omezení neruší rozhodnutí o povolení činnosti, ale vytváří 

překážku pro jeho realizaci.293 

Další omezení můžeme spatřovat v povinnosti investora nechat provést 

přírodovědný průzkum, případně biologické hodnocení, pokud hodlá uskutečnit závažné 

zásahy do obecně či zvláště chráněných území. Z právního předpisu nebo 

z biologického hodnocení může vyplynout potřeba uskutečnit náhradní opatření 

k ochraně přírody. O rozsahu a nezbytnosti těchto opatření rozhoduje orgán ochrany 

přírody, ale realizuje je na svůj náklad investor.294 
                                                 
291 Srov. ustanovení § 66 a 90 odst. 1 ZOPK. 
292 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 9 As 8/2008-80. 
293 Blíže viz JELÍNKOVÁ, Jitka. Omezení a zákaz činnosti – aplikace § 66 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Ochrana přírody. 2008, roč. 63, č. 2, s. 13.  

S účinností od 1. ledna 2013 dochází k doplnění ustanovení § 66 ZOPK, podle něhož nebude moci orgán 

ochrany přírody omezit nebo zakázat činnost, pokud o ní bude vydáno platné pravomocné rozhodnutí. 

Tato novela velmi oslabuje možnost ochrany přírody, což jasně vyplývá z argumentace citovaného 

rozsudku Nejvyššího správního soudu.  
294 Srov. ustanovení § 67 a § 45i odst. 3 ZOPK. Biologické hodnocení není třeba provádět v případě, že se 

provádí posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a toto posouzení zároveň splňuje požadavky na biologické hodnocení. Aplikace ustanovení § 67 

ZOPK je pro oblasti spadající do soustavy Natura 2000 vyloučena. Tyto oblasti mají svou úpravu 
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Se zvýšenou ochranou území se zvyšuje také návštěvnost této lokality, a proto se 

k její regulaci mohou zavést například poplatky ze vstupu. Tento ekonomický nástroj 

lze využívat zejména v oblastech tvořící uzavřené areály nebo v místech, k jejichž 

zpřístupnění se musí využít nadstandardních opatření. Provozní výdaje správ 

chráněných území činí ročně okolo 1,1 mld. Kč, což je financováno převážně 

ze státního rozpočtu. Další finance pochází ze zdrojů EU, krajů, obcí, případně jiných 

subjektů a tyto zdroje by mohly být doplněny také poplatky ze vstupu, které stát – až 

na několik výjimek – nevybírá.  Zavedení poplatků reguluje návštěvnost, dává jistou 

záruku kvality poskytovaných služeb tím, že motivuje správce k zájmu o návštěvníky, 

vede ke zlepšení ochrany území, protože uchovává část příjmů v místě jejich vzniku 

a navíc navozuje pocit cennosti území a tím vychovává k zodpovědnosti za stav daného 

území. Proti zavedení poplatků hovoří fakt, že se jedná o nepopulární a administrativně 

náročný krok, kdy u méně navštěvovaných území mohou navíc náklady na zavedení 

a vybírání poplatků převýšit výnosy z vybraných poplatků. V Evropě sice převažuje 

bezplatný model, ale ve světě země s rozvinutým cestovním ruchem obvykle poplatky 

využívají.295 

 

 

 

                                                                                                                                               
hodnocení a náhradních, resp. kompenzačních opatření v ustanoveních § 45h a 45i ZOPK. K tomu 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 3. 6. 2010, sp. zn. 9 As 52/2009-124 uvádí, že „je nutno 

striktně rozlišovat mezi hodnocením vlivu záměru podle § 45i a podle § 67 zákona o ochraně přírody 

a krajiny, které nelze zaměňovat. Biologické hodnocení podle § 67 citovaného zákona nemá nic 

společného s posuzováním vlivů na ptačí oblasti ani evropsky významné lokality (tj. na Naturu 2000). 

Zařazení § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny v § 45i téhož zákona je zcela nesystémové, a je zde, jak 

vyplývá z výše uvedeného, pouze pro zavedení institutu zvláštní autorizace pro provádění posouzení podle 

obou zmiňovaných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.“ Biologické hodnocení podrobně 

upravují vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a metodický návod MŽP ČR č. 9/2009 Věstníku MŽP ČR, 

k provádění biologického hodnocení. 
295 Dále viz PATZELT, Zdeněk. Poplatky a chráněná území. Ochrana přírody. 2010, roč. 65, zvl. č., 

s. 23 - 25. 
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6.7.9 Výjimky ze zákazů ve ZCHÚ, závazná stanoviska k některým 

činnostem ve ZCHÚ a zrušení ZCHÚ 

 

ZOPK stanoví pro jednotlivé kategorie ZCHÚ základní ochranné podmínky.296 

Z těchto zákazů může příslušný orgán ochrany přírody udělit výjimku, ale pouze 

za předpokladu, že veřejný zájem297 výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody 

(v tomto případě výjimku schvaluje vláda, ale správním orgánem příslušným k udělení 

výjimky je MŽP ČR298), že jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, 

že udělení je v zájmu ochrany přírody nebo že nebude významně ovlivněno zachování 

stavu ZCHÚ. 

Zřizovací předpisy jednotlivých ZCHÚ stanoví bližší ochranné podmínky těchto 

území. V rámci těchto podmínek bývají vymezeny zásahy a činnosti vyžadující 

předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ve zřizovacích předpisech (vyjma zákona, 

kterým se zřizují NP) nemohou být totiž obsaženy zákazy, které lze stanovit pouze 

zákonem. Činnosti zakázané dřívějšími zřizovacími předpisy se podle ustanovení § 90 

odst. 14 ZOPK považují za činnosti, k nimž je potřeba předchozí souhlas.  

Na území NP a CHKO nelze bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody 

konat některé činnosti podle stavebního nebo vodního zákona299, toto se netýká staveb 

                                                 
296 Blíže viz ustanovení § 16, 26, 29, 34, 35 odst. 2 a 36 odst. 2 ZOPK. Ustanovení § 43 odst. 1 ZOPK 

stanoví, že výjimky lze udělovat také ze zákazů stanovených v § 45h a 45i ZOPK. V těchto ustanoveních 

však není ani žádný zákaz, ani se nedotýkají ZCHÚ. Viz též STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana přírody již 

není dle Parlamentu ČR veřejným zájmem? České právo životního prostředí. 2010, roč. 10, č. 28, s. 98. 
297 Otázku veřejného zájmu můžeme zařadit mezi velké teoretické problémy, zejména pokud se jednotlivé 

veřejné zájmy dostanou do vzájemného konfliktu. „Jde o tzv. právní pojem neurčitý, který zahrnuje jevy 

nebo skutečnosti, které nelze v obecné rovině úspěšně definovat. (…) Z povahy věci lze vyvodit, že zájem 

je zájmem veřejným, jestliže je zájmem celé nebo podstatné části společnosti (veřejnosti) a směřuje 

k všeobecnému blahu a dobru.“ (HAVELKOVÁ, Svatava. „Veřejný zájem“ – aplikace pojmu v ochraně 

přírody. Ochrana přírody. 2008, roč. 63, č. 3, s. 11.) 
298 MŽP ČR zvažuje, zda se jedná o veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany přírody, aby 

mohlo věc předat k projednání vládě. Dále viz ŠMÍDOVÁ, Lenka. Výjimky ze základní územní ochrany 

zvláště chráněných území. Ochrana přírody. 2010, roč. 65, č. 3, s. 16. 
299 Zákon č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. 6 As 7/2005-117, hodnotí 

správní orgán „zásah z hlediska obecné i zvláštní ochrany všech součástí přírody a krajiny na daném 
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v souvisle zastavěném území obce ve IV. zóně CHKO, pokud má obec schválenou 

územně plánovací dokumentaci, v níž je zapracováno stanovisko orgánu ochrany 

přírody.300 

ZCHÚ se ruší stejným způsobem, jaký je upraven pro jejich vyhlášení. Důvod 

pro zrušení však může být pouze takový, kvůli kterému lze udělit výjimku ze zákazů, 

nebo pokud zanikly důvody pro zvláštní ochranu. Smluvní ochrana území se ruší 

na základě dohody mezi vlastníkem pozemku a orgánem ochrany přírody oprávněným 

k vyhlášení ZCHÚ, který zároveň rozhoduje o zrušení, pokud vlastník se zrušením 

nesouhlasí. 

Musíme si však uvědomit, že zrušení ZCHÚ je mimořádným institutem, který 

bychom měli využít až v případě, kdy nepostačuje zmírnění ochranného režimu.301 

6.8 Smluvní ochrana území 

 

Ochrana území nemusí být zajišťována pouze přes instituty obecné a zvláštní 

ochrany území, ale může být zajištěna také smluvně. Jedná se o specifický způsob 

ochrany, protože ji nemůžeme zahrnout mezi kategorie ZCHÚ a projevuje se zde 

značná autonomie vůle vlastníků pozemků. 

Ochrana EVL302  má být přednostně zajišťována v součinnosti s vlastníky 

pozemků, a proto by se v tomto případě mělo využívat smluvní ochrany místo 

vyhlašování NPR, NPP, PR, PP nebo památného stromu. Smluvní ochrana však není 

institutem sloužícím k ochraně pouze EVL, ale také k ochraně jiných území 

                                                                                                                                               
území, což ovšem dle názoru Nejvyššího správního soudu neznamená, že by souhlas dle § 44 cit. zákona 

nahrazoval všechny ostatní souhlasy či rozhodnutí orgánů ochrany přírody, která jsou k umístění dané 

stavby či k realizaci jiného záměru dle různých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny potřeba. 

(…) Podle § 83 zákona o ochraně přírody a krajiny může za vymezených podmínek orgán ochrany 

přírody spojit různá řízení podle tohoto zákona a vydat žadateli několik rozhodnutí společně.“  Citované 

rozhodnutí se zabývá možností vydávat rozhodnutí podle ustanovení § 44 a zároveň § 12 ZOPK, proto 

dále srov. judikáty zabývající se ochranou krajinného rázu (viz výše). 
300 Od 1. ledna 2013 dochází účinnosti novely ustanovení § 44 odst. 2 ZOPK, kdy závazné stanovisko 

nebude potřeba, půjde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo 

v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. 
301 Srov. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 201. 
302 Blíže viz kapitola o soustavě Natura 2000 a ustanovení § 45c ZOPK. 
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„se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné 

ekosystémy v rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných 

či ohrožených druhů živočichů a rostlin“ 303. Pokud je dané území vyhlášeno jako 

některá z kategorií ZCHÚ nebo pokud by mělo být toto území chráněno jako NP nebo 

CHKO, pak smluvní ochrany nelze využít.304 

Smlouvu uzavírá orgán ochrany přírody305, tedy krajský úřad nebo správa NP 

či CHKO, a vlastník pozemku. Smluvní ochranu lze nejvhodněji využít pro taková 

území, která vlastní pouze jeden vlastník a v rozsahu daného území vykonává působnost 

pouze jeden orgán ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že smlouva zavazuje pouze její 

strany, není možné povinnosti v ní obsažené převést na třetí osoby. „Logická by tedy 

byla úprava, z níž by bylo zřejmé, že se nejedná o smlouvu, která nahrazuje vyhlášení 

zvláště chráněného území, ale upravuje zajištění péče o toto území. Zajištění péče je pak 

výlučně povinností vlastníka…“306 

Tyto smlouvy řadíme mezi veřejnoprávní smlouvy uzavírané podle správního 

řádu.307 Smlouvou zřízená ochrana se váže k pozemku formou věcného břemene, 

přičemž o jeho zápis do katastru nemovitostí žádá orgán ochrany přírody, který je 

stranou smlouvy. Přes institut věcného břemene je smlouvou vázán také právní nástupce 

vlastníka pozemku.308 

                                                 
303 Ustanovení § 39 odst. 1 ZOPK. 
304 Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 185. 
305 Tento orgán vykonává státní správu, jedná tedy jménem státu, a proto je stranou smlouvy nakonec stát. 

Otázkou stále zůstává, zda orgány obcí a krajů mohou jednat jménem státu. Podrobněji viz 

KOMÍNKOVÁ, Pavlína. Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny. Ochrana přírody. 2009, 

roč. 64, č. 1, s. 10. 
306 KOMÍNKOVÁ, Pavlína. Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny. Ochrana přírody. 

2009, roč. 64, č. 1, s. 10. 
307 Ustanovení § 159 až 170 správního řádu. 
308 V USA můžeme nalézt obdobný institut – služebnost z titulu ochrany přírody. Vzniká na základě 

dohody mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou organizací (ta omezuje aktivity vlastníka a způsob 

využívání nemovitosti výměnou za kompenzace vlastníkům). Vlastník není omezen ve zcizování 

nemovitosti, protože služebnost je zapsána v katastru nemovitostí jako služebnost absolutní nebo 

dlouhodobé povahy. Do dvojstranného vztahu vstupuje třetí osoba, která je odpovědná za monitoring. 

Blíže viz Natura 2000 a lesy - "Problémy a příležitosti": interpretační příručka Evropské komise. Praha: 

Ministerstvo životního prostředí, 2004, s. 57. 
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Smlouva obsahuje zejména vymezení ochranných podmínek a způsob péče o dané 

území. Další obsahové náležitosti má stanovit vyhláška MŽP ČR, ale tato dosud nebyla 

vydána, což však nelimituje uzavírání smluv či platnost již uzavřených smluv.309 

Veřejnoprávní smlouvy nesmí být v rozporu s právními předpisy ani je nesmí obcházet, 

dále musí být v souladu s veřejným zájmem a musí být účelné. Z těchto obecných 

požadavků vyplývá, že ve smlouvě nemohu být stanoveny méně přísné podmínky, než 

by pro dané území stanovil zákon, naopak přísnější podmínky stanoveny být mohou.310 

Velmi citlivou bývá otázka trvání a ukončení právního vztahu, proto by smlouva měla 

obsahovat také ustanovení týkající se okolností a způsobů vypovězení.311 

Obecně se výkon zakázané činnosti nebo činnosti vázané na souhlas orgánu 

ochrany přírody bez tohoto souhlasu v označeném smluvně chráněném území postihuje 

stejně jako u ZCHÚ.312 Ze zákona vyplývá pouze zákaz poškozovat, proto nelze třetí 

osoby za porušení jiných povinností sankcionovat, protože tyto jsou obsaženy pouze 

ve smlouvě, a tudíž zavazují pouze vlastníka pozemku.313 

                                                 
309 Další obsahové náležitosti konkretizuje metodický pokyn MŽP ČR odboru ochrany biodiverzity 

a odboru legislativního č. 9/2008 Věstníku MŽP ČR, pro uzavírání smluv o chráněném území nebo 

památném stromu podle § 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
310 Dále viz HAVELKOVÁ, Svatava. Veřejnoprávní smlouvy v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

Ochrana přírody. 2010, roč. 65, č. 4, s. 12. 
311 Blíže viz Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář, s. 186. 
312 Srov. ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. n) ZOPK. 
313 Srov. KOMÍNKOVÁ, Pavlína. Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny. Ochrana 

přírody. 2009, roč. 64, č. 1, s. 10. 
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Závěr a návrhy de lege ferenda 

 

Z celé práce vyplývá, že územní ochrana přírody vytváří nezastupitelný soubor 

nástrojů, potřebný k ochraně nejen samotných území, ale také k ochraně rostlinných 

a živočišných druhů, ekosystémů a celkově biologické rozmanitosti. 

Právní úpravu územní ochrany přírody tvoří relativně komplikovaný systém 

norem, rozptýlený v mezinárodních dokumentech a v právních předpisech národní 

i evropské legislativy. Navíc se touto problematikou zabývá řada nestátních institucí, 

významných zejména pro svou odbornost a pro přínos nových nápadů. 

Z dějinného vývoje jasně vyplývá, že územní ochrana má několik století dlouhou 

historii, i když jako o moderním institutu o ní můžeme hovořit teprve od počátku 

20. století. Na rozvoji koncepcí a na určování budoucího vývoje se svou měrou podílejí 

a také budou podílet mezinárodní konference, jež se konají v téměř pravidelných 

cyklech. 

I přes fungující síť geoparků, vytvářející se pod patronací UNESCO, by bylo 

vhodné, aby se mezinárodní společenství dohodlo na sjednání mezinárodní smlouvy 

(ve smyslu hard law), která by obsahovala právní úpravu geologického dědictví, včetně 

vytváření sítě geoparků. Mezinárodní smlouva by obsahovala právně vynutitelné 

závazky a jejím přínosem by jistě bylo začlenění ochrany geologického dědictví 

do národní legislativy, a to ve formě právního předpisu vyšší právní síly než 

v současnosti existuje, tedy směrnice MŽP ČR. Obdobný problém existuje také 

v oblasti biosférických rezervací, ačkoli v tomto případě ochranu do jisté míry 

zabezpečují i jiné právní instituty. 

Mezinárodní úprava v podobě mezinárodních smluv jistě nezaručuje vysoký 

stupeň ochrany, pokud by byla pouze proklamativní. Musí obsahovat zejména účinný 

systém donucení a realizace ochrany. Vynutitelnost ve smlouvě obsažených norem 

představuje určitý zásah do suverenity jednotlivých států, a proto není divu, že se státy 

snaží vyhnout přijetí silných donucujících mechanismů. V tomto případě vidím velkou 

úlohu enviornmentálních nevládních organizací, které by mohly s využitím odborné 

argumentace a morálního apelu vyvíjet nátlak na stát, aby se v oblasti ochrany přírody 

choval zodpovědně a aby přijímal k tomuto účelu vhodná opatření, nabízená 
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mj. mezinárodním společenstvím. Nevládní organizace mohou v kvalitně vytvořeném 

právním prostředí dobře plnit také praktické úkoly (např. účast na vytáření koncepčních 

dokumentů, neformální kontrola veřejné správy).  

V EU vznikl k vynucení závazků SD EU. Jeho úloha nespočívá pouze 

v posuzování sporů mezi stranami, ale významně se podílí také na výkladu právních 

norem a dotváření práva. Vstup do EU přinesl několik pozitivních aspektů. Zejména se 

v ČR začala budovat síť Natura 2000, což znamenalo zmapovat české území a podle 

objektivních kritérií vybrat nejvhodnější oblasti pro jejich označení jako EVL nebo 

ptačí oblasti. Objektivní kritéria znamenala poměrně zásadní obrat v územní ochraně 

přírody. Do té doby byla totiž vyhlašována pouze ZCHÚ, a to na základě subjektivních 

kritérií, která pouze do jisté míry usměrňovaly zákonné definice a podzákonné 

normy.314 V ČR se tak zvýšil tlak na územní ochranu přírody. 

Implementace evropských směrnic neproběhla bez chyb, ale tyto chyby byly 

zásadně odstraněny. Nyní je nutné zaměřit se spíše na naplňování obou významných 

směrnic, což se může jevit jako komplikované vzhledem k tomu, že nám 

implementovaná právní úprava může připadat nadbytečná, složitá či duplicitní. 

Na vytváření soustavy Natura 2000 se však nemůžeme dívat z pohledu národního, ale 

evropského. Příroda nerespektuje hranice států, a proto snaha o její ochranu musí vést 

ke spolupráci aspoň v rámci kontinentu. Natura 2000 tuto spolupráci prohlubuje, a tak 

zvyšuje propojenost jednotlivých chráněných území. 

Dalším významným přínosem vstupu do EU byl rozvoj právní úpravy smluvní 

ochrany území. Bohužel se tento institut v praxi moc nerozšířil (zatím existuje pouze 

16 smluvně chráněných území). Orgány ochrany přírody by měly co nejvíce usilovat 

o spolupráci s vlastníky pozemků, dotčenými národní, evropskou i mezinárodní územní 

ochranou přírody, a dále by měly více usilovat o navýšení zájmu uzavírat smlouvy 

k ochraně přírody, protože ochrana, která vznikne dobrovolně, by měla určitě vyšší 

účinnost a také by se tak zvýšila povědomost vlastníků dotčených nemovitostí 

o ochraně přírody, což by mělo pozitivní výchovně-preventivní účinek. Stojí za úvahu, 

zda by určité - aspoň čistě formální - kroky nepřinesly zvýšený zájem o uzavírání smluv. 

Ke zvýšení právní jistoty a jasnosti smluvní ochrany by určitě přispělo vydání 

                                                 
314 Srov. definice jednotlivých kategorií ZCHÚ v ustanoveních § 15, 25, 28, 33, 35 a 36 ZOPK. U všech 

kategorií buď „lze“ dané území vyhlásit, nebo jej „může“ orgán ochrany přírody vyhlásit za ZCHÚ. 
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prováděcího právního předpisu, předvídaného zákonem. Jeho součástí by také mohl být 

demonstrativní výčet výhod, které by mohl orgán ochrany přírody při uzavírání 

smlouvy druhé straně nabídnout. Tím by se zvýšil nejen vyjednávací prostor obou stran, 

ale třeba také ochota vlastníků smluvně se zavazovat.  

Ochrana EVL má být přednostně zajišťována v součinnosti s vlastníky, ale těm se 

nabízí pouze prekluzívní lhůta 60 dnů k uplatnění zájmu o vznik smlouvy. Chápu, 

že snaha chránit přírodu by zde měla být na prvním místě a že stanovená šestiletá lhůta 

pro vyhlášení ZCHÚ k ochraně EVL je stanovena jako maximální, přesto bych zde 

poskytnul vlastníkům dotčených pozemků lhůtu delší. Tito vlastníci – zohledníme-li, 

že se jedná i o právní a environmentální laiky - potřebují jistý čas na to, aby vůbec 

zjistili, že byla oznamující veřejná vyhláška vyvěšena, aby si zjistili aspoň základní 

informace o smluvní ochraně a aby aspoň minimálně zvážili, zda vyjednávání vůbec 

podstoupí. Kromě toho musíme zohlednit i fakt, že špatné informování vlastníků může 

vést k zániku možnosti uzavřít smlouvu a že časový tlak v kombinaci s vědomím, 

že případné neuzavření smlouvy povede k ochraně EVL jinou formou, mohou 

na vlastníky pozemků působit jako odrazující faktory. Nakonec i státní orgány mají 

v souhrnu 120 dní na informování o tom, které EVL budou moci být zajištěny smluvní 

ochranou.315  Vzhledem k výhodám smluvní ochrany bych dále buď prodloužil 

dvouletou lhůtu, kterou stanoví ZOPK jako maximální pro uzavření smlouvy, nebo 

bych zavedl možnost nahradit vyhlášené ZCHÚ smlouvou, jež by musela být v době 

zrušení ZCHÚ již uzavřena, aby se pouze změnila forma ochrany daného území.  

V ZOPK by byla celá řada ustanovení, nad jejichž upřesněním by se dalo 

uvažovat. Poněkud formalistické a proklamativní, ale přesto užitečné by bylo přesunutí 

některých ustanovení jako například § 58 odst. 1316, § 61 odst. 3317 nebo § 45i odst. 3 až 

7318 ZOPK. Dále bych zvažoval doplnění úpravy o jeskyních výčtem zákazů, obdobný 

výčtům základních ochranných podmínek u jednotlivých kategorií ZCHÚ. Naopak 

u ZCHÚ mi chybí generální klauzule o zákazu ničení, poškozování, úpravy nebo změny 
                                                 
315 Srov. ustanovení § 45c odst. 1 a 5 ZOPK. 
316 Konstatování, že ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem, by mohlo být umístěno už v úvodních 

ustanoveních ZOPK. 
317 Toto ustanovení by bylo možné zařadit k ustanovení § 10 ZOPK. 
318 Již tak složitou úpravu posuzování koncepcí a záměrů přerušovat úpravou autorizace považuji 

za nekoncepční. Obzvlášť když se tato úprava vztahuje také k biologickému hodnocení. 
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dochovaného stavu.319 Dále by bylo vhodné doplnit jednotlivé kategorie ZCHÚ o cíle 

a funkce právní úpravy. Cílem by mohlo být například zachování biologické 

rozmanitosti a funkcemi například vědecký, estetický, kulturní nebo jiný význam. 

Úprava CHKO by se mohla svým obsahem více přiblížit úpravě NP. Chybí mi zde 

zejména úprava lesů, ačkoli dle zákonného vymezení se zde má vyskytovat významný 

podíl přirozených ekosystémů lesních porostů s hojným zastoupením dřevin, a dále 

úprava práva vlastnictví k některému majetku. 

Dále by bylo možné uvažovat nad rozšířením institutu ochranného pásma (např. 

i pro jeskyně), návštěvního řádu (např. pro CHKO a NPR) a poplatků (za vjezd a vstup 

i do jiných kategorií ZCHÚ než NP). Dále by se mohlo prohloubit zapojení nevládních 

neziskových organizací, které hájí nejen své zájmy, ale také zájmy veřejnosti, 

popř. reprezentují názory evropského a mezinárodního společenství. Jejich účast bych si 

dokázal představit v radě NP nebo při vytváření koncepčních dokumentů (konkrétně 

při vytváření plánů péče o ZCHÚ). 

Vlastníci mají na svých pozemcích podle svých schopností zlepšovat stav 

dochovaného přírodního prostředí. Tuto povinnost vyvažuje možnost uzavřít dohodu 

s orgánem ochrany přírody nebo obce a poskytnutí finančního příspěvku. Bylo by 

vhodné novelizovat ustanovení § 68 a 69 ZOPK ve smyslu judikatury, z níž jasně 

vyplývá, že finanční příspěvek představuje mj. náhradu za omezení vlastnického práva 

ve smyslu čl. 11 odst. 4 LZPS, a tudíž musí být vyplacen bez ohledu na uzavření 

případné dohody, a to minimálně ve výši rovnající se omezení vlastnického práva. Tyto 

soudní závěry bych ale doplnil o dikci čl. 11 odst. 3 LZPS („vlastnictví zavazuje“), 

a proto bych zavedl sankci v případě, že je vlastník pasivní a nezlepšuje stav 

dochovaného přírodního prostředí, zejména v situaci, kdy má možnost uzavřít 

s orgánem ochrany přírody nebo obce dohodu a má nárok na finanční příspěvek. 

Z výše naznačeného jasně vyplývá, že ZOPK by zasloužil širší revizi. V případě 

dalšího uvažování by bylo možná vhodné zajít ještě dál a nahradit jednotlivé zákony 

z oblasti práva životního prostředí komplexním zákoníkem. Zákoník by vymezil systém 

zásad a nástrojů a vedl by ke zpřehlednění právní úpravy, ke sjednocení pojmů 

a procesů (např. rozhodovacích), dále by vytvořil vazby mezi svými instituty, čímž by 

lépe umožňoval celkovou ochranu přírody. Roztříštěná a rozsáhlá úprava práva 

                                                 
319 Vycházím z ustanovení § 10 odst. 2 věta první ZOPK.  
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životního prostředí by se v současné době jen obtížně kodifikovala. Jako mezikrok by 

bylo spíš vhodné zdokonalovat stávající právní úpravu a poté ji postupně integrovat až 

do požadovaného kodexu. Nastolená úvaha v současné době nabízí spíše vzdálený ideál, 

k němuž bychom se však mohli a měli přibližovat. 
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Seznam zkratek 

 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

CBD Úmluva o biologické rozmanitosti 

ČSOP Český svaz ochránců přírody 

EAF EECONET Action Fund 

EECONET the European Ecological Network, Evropská ekologická síť 

ETC/BD European Topic Centre on Biological Diversity, Evropské tématické 

středisko biologické rozmanitosti 

EU Evropská unie 

EVL evropsky významná lokalita 

GGN Global Geoparks Network, Globální síť geoparků 

CHKO chráněná krajinná oblast 

IBA Important Bird Area, významné ptačí území 

IMPEL The European Union Network for the Implementation and Enforcement 

of Environmental Law, Síť EU pro implementaci a prosazování práva 

životního prostředí 

IUCN International Union for Conservation of Nature, Světový svaz ochrany 

přírody 

LZPS Listina základních práv a svobod 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NP národní park 

NPP národní přírodní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

OSN Organizace spojených národů 

PEEN the Pan European Ecological Network, Celoevropská ekologická síť 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

SAC Special Area of Conservation, zvláštní oblast ochrany 

SCI Site of Community Importace, lokalita významná pro Společenství 

SD EU Soudní dvůr Evropské unie 
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SFEU Smlouva o fungování EU 

SPA Special Protection Areas, zvláště chráněná oblast 

UNEP United Nations Environment Programme, Program OSN pro životní 

prostředí 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

WCPA World Commission on Protected Areas, Světová komise pro chráněná 

území 

WWF World Wide Fund for Nature, Světový fond na ochranu přírody 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

ZOPK zákon o ochraně přírody a krajiny 

ZSOP zákon o státní ochraně přírody 
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Příloha č. 1: 

 

Mapa biosférických rezervací v ČR 

 

 

Legenda: 

 

BIK Bílé Karpaty 

KRI Křivoklátsko 

KRK Krkonoše 

MOR Dolní Morava 

SUM Šumava 

TRE Třeboňsko 

 

 

Zdroj: 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/dlouhodoby-ekologicky-vyzkum.html 
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Příloha č. 2: 

 

Mapa geoparků v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Národní geoparky – Český ráj, Egeria, GeoLoci, Železné hory 

Kandidáti na označení národní geopark – Geopark Joachima Barranda, Kraj blanických 

rytířů, Podbeskydí, Vysočina 

Zájemci o kandidaturu na označení národní geopark – Geopark Jeseníky, Krkonoše 

 

 

Zdroj: 

http://www.geology.cz/narodnigeoparky 
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Příloha č. 3: 

 

Tabulka rozloh soustavy Natura 2000 v jednotlivých členských státech EU (z roku 2011) 

 

 

 

Zdroj:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf 
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Příloha č. 4: 

 

Mapa významných ptačích území (IBA) v Evropě 

 

 

Zdroj: 

http://www.birdlife.org/zoom.html?desc=images/photos/euro_ibas.html&width=600&c

aption=European+IBAs 
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Příloha č. 5: 

 

Mapa evropsky významných lokalit v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1805 
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Příloha č. 6: 

 

Mapa ptačích oblastí v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1804 
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Příloha č. 7:  

 

Mapa velkoplošných zvláště chráněných území v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

http://drusop.nature.cz/tms/aopk_arcims/index.php?client_type=map_resize&Project=M

AP=TMS_AOPK_ARCIMS&client_lang=cz_win&strange_opener=1 
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Resumé 

 

Legal Regulation of the Territorial Protection of Nature 

 

The law offers lots of tools how to protect nature and save biodiversity. 

The territorial protection of nature guarantees these aims, too. 

Specially protected areas have been created since 19th century but the reason 

of their creation lies in an individual interest. The modern era has brought a public 

interest as the reason of separation of valuable areas. Introductory chapters of the thesis 

describe further historical development and the purpose of the legislation. 

The positive law on the international, European and national level (chapters three 

to six) is the core of this thesis. A lot of treaties (global and European) regulate 

the territorial protection. The declaration of aims, ensuring of the protection of nature 

or deepening cooperation between parties to a treaty is treaties´ subject. International 

conferences, programs (e.g. Man and Biosphere) or “soft law” documents 

(e.g. protection of geoparks) contribute to the development of protection, too. 

The Natura 2000 network is created on the territory of the EU, formed by SCIs 

and SPAs. These two types of protected areas are approved by the European 

Commission or the Member State of the EU based on the European Directive 

2009/147/EC on the conservation of wild birds and the European Directive 92/43/EEC 

on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Judicial decisions 

of the Court of Justice of the European Union also play an important role 

in the implementation and realization of both directives. 

The Act No. 114/1992 Coll. on the Protection of Nature and the Landscape 

distinguishes general and special territorial protection. The significant landscape 

component, the protection of caves, the protection of landscape character 

and the temporary protected area belong to institutions of law that regulate the general 

territorial protection. Environmentally valuable areas are divided into six categories 

of specially protected areas that are the national park, the protected landscape area, 

the national nature reserve, the national nature monument, the nature reserve 

and the nature monument. These categories differ in the subject of protection and its 
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importance but some institutions of law interconnect them (e.g. management plans). 

The Act also allows make a contract over the protection of nature among owners 

of lands and the state authorities. 

The final chapter tries to outline some possible changes in a valid international 

and national legislation. 
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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem a pozitivně právní úpravou 

územní ochrany přírody. Na mezinárodní a evropské úrovni byla sjednána řada 

mezinárodních smluv a jiných dokumentů. V Evropě má velký význam také legislativa 

Evropské unie, zejména dvě směrnice, na jejichž základě se vytváří soustava Natura 

2000. Český zákon o ochraně přírody a krajiny upravuje obecnou územní ochranu 

přírody, systém šesti kategorií zvláštní územní ochrany přírody a další související 

právní instituty. 

 

Abstract 

 

This thesis deals with the historical development and the positive law 

of the territorial protection of nature. A lot of treaties and other documents were made 

on the international and the European level. The legislation of the European Union is 

also very important in Europe, especially two directives, that gives a basis 

to the creation of the Natura 2000 network. The Czech Act on the Protection of Nature 

and the Landscape regulates the general territorial protection of nature, the system of six 

catagories of the special territorial protection of nature and other related institutions 

of law. 
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