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Úvod
Vztah člověka a přírody je jedním z nejkomplikovanějších vztahů vůbec. Přestože lidé
přírodu pro svou existenci bezpodmínečně potřebují a jsou de facto její součástí, jejich chování
tomu mnohdy neodpovídá. Jako jeden z největších problémů vnímám lidskou sobeckost.
Přírodu mnohdy považujeme za naprostou samozřejmost, za něco, co tu zkrátka bylo, je i bude.
Pro nás. Neuvědomujeme si její nevyčíslitelnou hodnotu a bohužel ani její vyčerpatelnost.
Zatímco lidská populace a s ní spojená křivka využívání přírodních zdrojů strmě roste,
rozmanitost ostatních živočišných a rostlinných druhů i rozmanitost celých ekosystémů klesá.
V reakci na tyto skutečnosti se státy i mezinárodní organizace snaží vytvořit systém, který by
sloužil jako pomyslná náplast na rány, které jako lidstvo přírodě způsobujeme.
Jednou z takových náplastí je i existence soustavy zvláště chráněných území, které
představují významný nástroj ochrany přírody jakožto jedné z klíčových složek životního
prostředí. Tyto soustavy jsou primárně vnitrostátní, ovšem existují i takové, které hranice
jednotlivých států přesahují. Česká soustava zvláště chráněných území je tvořena šesti
kategoriemi zvláště chráněných území, ostrůvků obzvláště hodnotné přírody, které podléhají
přísnějšímu ochrannému režimu než příroda nacházející se mimo ně. Cílem této územní
ochrany je chránit primárně přírodní stanoviště, která potom zprostředkovaně poskytnou
ochranu těm druhům živočichů a rostlin, které se na jejich území nacházejí. Právě z uvedeného
důvodu se tento přístup k ochraně přírody ukázal jako efektivnější než izolovaná ochrana
jednotlivých druhů. I druhová ochrana má však nezanedbatelný význam.
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat se ostrůvkům nejhodnotnější přírody,
a to národním parkům. Světlo světa spatřil tento institut ve Spojených státech amerických, kde
byl v roce 1872 vyhlášen Yellowstone National Park. V České republice je nejstarším národním
parkem Krkonošský národní park, který byl vyhlášen v roce 1963. O 18 let později se po jeho
bok zařadily další dva národní parky, a to Národní park Šumava a Národní park Podyjí.
Nejmladším českým národním parkem je Národní park České Švýcarsko vyhlášený v roce
1999. Kdy, a zda vůbec bude v ČR vyhlášen další národní park, zůstává otázkou. Přestože
stávající národní parky zabírají pouze 1,5 % území České republiky, nesnižuje to nijak jejich
nezastupitelný význam pro zachování biologické a geologické rozmanitosti, význam pro vědu
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a výzkum, význam hydrologický a klimatický, význam rekreační a turistický, s ním úzce
související význam sociálně-ekonomický a v neposlední řadě význam výchovný a osvětový.1
Právní úprava národních parků prošla v roce 2017 výraznou proměnou. Ačkoli od této
změny uběhly již téměř dva roky, celý systém se mění jen pomalu a nově zavedené či odlišně
pojaté instituty jako jsou klidová území nebo managementová zonace, jsou teprve ve fázi
příprav. Nad celou novou právní úpravou navíc visel pomyslný Damoklův meč v podobě
ústavní stížnosti skupiny senátorů, která novelu jako celek i některá její konkrétní ustanovení
napadla u Ústavního soudu. Ten teprve v září loňského roku potvrdil soulad nové úpravy
s ústavním pořádkem.2 Domnívám se tedy, že se jedná o téma aktuální a v současné době
intenzivně diskutované.
Zatímco odpovědět na otázku „proč“ přírodu chránit přísluší přírodním vědám, právo
může na základě přírodovědných poznatků zajistit pestrou paletu nástrojů, kterými odpoví na
otázku, „jak“ ji chránit.3 A právě poskytnout základní přehled nástrojů ochrany přírody
uplatňovaných na území národních parků a zhodnotit jejich funkčnost je cílem následujících
šesti kapitol mé diplomové práce, pro jejíž zpracování jsem zvolila metodu deskriptivní
spojenou s analýzou současné právní úpravy.
V první kapitole rozebírám prameny právní úpravy, ze kterých vyplývá specifický
režim, jenž se uplatňuje na území národních parků. Tématem druhé kapitoly je samotný pojem
národní park, včetně představení mezinárodní kategorizace IUCN, která inspirovala českého
zákonodárce při vytváření nové právní úpravy. Třetí kapitola se zaobírá novým pojetím zonace
jako čistě managementového prvku v ochraně přírody. Nejobsáhlejší kapitolou je kapitola
čtvrtá, v níž jsou rozebrány právní nástroje ochrany přírody v národních parcích, které spočívají
v nejrůznějším omezení činností. Pozornost věnuji základním i bližším ochranným
podmínkám, problematice omezení a zákazu činnosti, nově zakotvenému institutu klidových
území, omezení vstupu z důvodu ochrany přírody, závazným stanoviskům k některým
činnostem a v neposlední řadě také novému pojetí návštěvního řádu. V páté kapitole rozebírám
odborný koncepční dokument, kterým jsou zásady péče o národní parky a jejich ochranná
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DOLEJSKÝ, Vladimír. Konference České národní parky 2016. Příspěvek Národní parky České republiky,
jejich význam a dlouhodobé vize [Cit. 15. 3. 2019]. Výstup z konference dostupný online na:
https://www.krnap.cz/data/File/vyzkum/konference/ceske_narodni_parky/05_dolejsky_mzp.pdf.
2
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 18/17.
3
STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2012. s. 259.
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pásma a obsahem šesté kapitoly je institucionální zajištění ochrany přírody na území národních
parků.
V závěru práce stručně shrnuji svoje poznatky získané studiem problematiky
a zdůrazňuji některé legislativní změny, které by dle mého názoru předmětné právní úpravě
prospěly. Vzhledem k rozsahu diplomové práce není možné věnovat se celé problematice
ochrany přírody v národních parcích naprosto komplexně, a proto nejsou předmětem této práce
odpovědnostní vztahy, ať už se jedná o odpovědnost za škodu na životním prostředí,
ekologickou újmu nebo odpovědnost trestněprávní nebo správněprávní.4
Tato diplomová práce vychází z právního stavu platného ke dni 30. 4. 2019.

4

S výjimkou uvedení vybraných skutkových podstat přestupků souvisejících s rozebíranými nástroji ochrany
přírody.
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1.

Prameny právní úpravy
V této kapitole je uveden přehled hlavních pramenů práva, které ovlivňují právní režim

ochrany přírody uplatňující se na území národních parků. Logické řazení začíná mezinárodními
úmluvami, které se sice nevěnují přímo problematice národních parků, ale svým předmětem
úpravy s touto tematikou souvisí a ovlivňují ji. V další podkapitole jsou rozebrány klíčové
prameny práva Evropské unie (dále „EU“), a to jak předpisy primárního, tak sekundárního
práva. Poslední podkapitola se věnuje vnitrostátní úpravě problematiky národních parků
s důrazem na nedávnou novelizaci stěžejního zákonného předpisu, kterým je zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb.

1.1. Mezinárodní úmluvy
Životní prostředí je specifické tím, že jeho efektivní ochrana není možná bez určitého
stupně mezinárodní spolupráce. Příroda zkrátka nekončí tam, kde mají státy své hranice,
a pokud dochází k jejímu poškozování na území jednoho státu, ovlivní to i přírodu ve státech
ostatních. Proto je pro právo životního prostředí typická existence velkého množství
mezinárodních úmluv, které jsou významným prvkem mezinárodní spolupráce. Přestože
neexistují takové úmluvy, které by se zabývaly výlučně problematikou národních parků,
je na tomto místě vhodné zmínit alespoň čtyři mezinárodní úmluvy, které s tématem národních
parků souvisejí.
Nejstarší v této kapitole zmíněnou mezinárodní úmluvou je Úmluva o mokřadech
majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního ptactva, která byla podepsána
v roce 1971 v íránském Ramsaru (označována také jako Ramsarská úmluva), v platnost
vstoupila v roce 1975 a ke dnešnímu dni je jejími smluvními stranami 170 států.5 Hlavním cílem
úmluvy je zajistit ochranu mokřadů jakožto specifických biotopů a na ně navázaného vodního
ptactva. Za účelem plnění závazků plynoucích z Ramsarské úmluvy musí signatáři na svém
území určit alespoň jeden mokřad, který bude zařazen do Seznamu mokřadů mezinárodního
významu. Československo k této úmluvě přistoupilo v roce 19906 a po bezmála třiceti letech
členství je na seznamu zařazeno 14 českých mokřadů,7 přičemž dva z nich se nacházejí na

5

The Ramsar Convention Secretariat. Contracting Parties to the Ramsar Convention [online]. Gland ©2018.
[Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z:
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/annotated_
contracting_parties_list_e.pdf.
6
Sdělení FMZV č. 396/1990 Sb.
7
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Vyhledávání mokřadů [online]. ©2019 [Cit. 15. 3. 2019].
Dostupné z: http://mokrady.ochranaprirody.cz/vyhledavani-mokradu/.
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území národních parků. Jedná se o Šumavská rašeliniště zapsaná na Seznam mokřadů od roku
1990 a Krkonošská rašeliniště zapsaná od roku 1993.
O rok později než Ramsarská úmluva, v roce 1972, byla v Paříži v rámci UNESCO
podepsána Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V platnost vstoupila
v roce 1975, pro Československo se stala závaznou v roce 19918 a v současnosti má
193 signatářů.9 Cílem úmluvy je uchování, ochrana a snížení stupně ohrožení kulturního nebo
přírodního dědictví výjimečné hodnoty. Ačkoli se tedy přímo nevěnuje problematice národních
parků, jako přírodní dědictví bývají členskými státy často označována právě jejich území,
ať už jako celky anebo jejich části.
Ačkoli Českou republiku na Seznamu světového dědictví reprezentuje 12 kulturních
památek, na první zapsanou přírodní památku stále čeká. První nominovanou přírodní oblastí
byla v roce 2010 pískovcová skalní města Českého ráje, ale tato nominace dosud nebyla
úspěšná. Začátkem roku 2019 byla na zápis navržena oblast jizerskohorských bučin, a to jako
rozšíření již existující oblasti zapsané na Seznam světového dědictví pod názvem Původní
bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy.10 Nezbývá tedy než doufat, že tento proces skončí
úspěchem. Protože schváleny jsou jen ty opravdu nejunikátnější světové oblasti, byla
v roce 2010 vypracována odborná studie, která na základě kritérií Výboru pro světové dědictví
UNESCO vytipovala dvě potenciálně vhodná území pro nominaci. Jedná se o CHKO Český
kras (Spodní paleozoikum oblasti Barrandienu) a oblast zahrnující Krkonošský národní park
(Arkto-alpínské tundry Vysokých Sudet).11
Třetí významnou mezinárodní úmluvou je Úmluva o biologické rozmanitosti
(dále „CBD“) přijatá v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji
v brazilském Rio de Janeiro. V platnost vstoupila v roce 1993, v současné době má
196 smluvních stran12 a pro Českou republiku je platná od roku 1994.13 Důležitým principem
této úmluvy je upřednostnění ochrany přírody přístupem in situ, tedy ochrany jednotlivých
8

Sdělení FMZV č. 159/1991 Sb.
UNESCO World Heritage Centre. States Parties Ratification Status [online]. ©2017 [Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné
z: https://whc.unesco.org/en/statesparties/.
10
UNESCO World Heritage Centre. Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions
of Europe - extension (Czechia) [online]. ©2019 [Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z: https://whc.unesco.org/en/
tentativelists/6390/.
11
STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v České republice. In:
DAMOHORSKÝ, Milan, STEJSKAL, Vojtěch et al. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO ve středoevropském právním kontextu: kolektivní monografie. Beroun: Eva Rozkotová, 2012. s. 40.
12
CBD Secretariat. List of Parties [online]. ©2019 [Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z:
https://www.cbd.int/information/parties.shtml.
13
Sdělení MZV č. 134/1999 Sb.
9
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druhů rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí. Pokud je taková ochrana z různých
důvodů nerealizovatelná, je možné uplatit zásadu ochrany přírody ex situ, tj. mimo místo
přirozeného výskytu daného druhu např. v zoologických nebo botanických zahradách.
Tato forma je však vždy druhotná. Z principu upřednostnění ochrany přírody in situ vychází
i pro územní ochranu přírody klíčový článek 8 CBD, který ukládá každému smluvnímu státu
povinnost, pokud je to možné a vhodné, vytvořit systém chráněných území nebo území,
na kterých je třeba přijmout zvláštní opatření k ochraně biologické rozmanitost a vypracovat
zásady pro výběr, zřízení a péči o taková území.
Poslední, avšak neméně důležitou mezinárodní úmluvou, je Úmluva o ochraně
evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť přijatá
v roce 1979 v Bernu (označována také jako Bernská úmluva). Zajímavostí je, že členskými
státy jsou kromě evropských států také čtyři africké, na jejichž území některé evropské druhy
živočichů pravidelně migrují. Pro členské státy EU byla tato úmluva fakticky nahrazena
směrnicí o stanovištích, které se budu věnovat v následující podkapitole. Chráněná území
signatářů mimo EU tvoří tzv. síť Smaragd (Emerald Network). Pro Českou republiku vstoupila
úmluva v platnost v roce 1998.14

1.2.

Prameny práva EU
Politika oblasti životního prostředí je součástí primárního práva EU od roku 1987,

kdy vstoupil v platnost Jednotný evropský akt. V současné době se tato problematika upravena
v čl. 191 – 193 Smlouvy o fungování EU. Z předpisů sekundárního práva, ačkoli se opět
nejedná o předpisy věnující se výlučně národním parkům, jsou pro ochranu přírody a krajiny
zcela klíčové dvě směrnice. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady
č. 2009/147/EHS

ze

dne

30. listopadu

2009

o

ochraně

volně

žijících

ptáků15

(směrnice o ptácích) a o směrnici Rady č. 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice
o stanovištích). Na základě těchto dvou směrnic došlo k začlenění evropské soustavy
chráněných území NATURA 2000 do českého právního řádu. Vedle taxativně vymezených
kategorií zvláště chráněných území tak na našem území paralelně existují chráněná území
unijního významu, tzv. ptačí oblasti a evropsky významné lokality v rámci soustavy NATURA
2000. Důležité je zmínit, že se tyto dva systémy nijak nevylučují, jsou na sobě zcela nezávislé.

14

Sdělení MZV č. 107/2001 Sb. m. s.
Jedná se o konsolidované znění původní směrnice Rady č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, a to z důvodu
přehlednosti způsobené několika podstatnými legislativními změnami.
15
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Často je konkrétní území chráněno ve smyslu § 14 až 45 zákona č.114/1992 Sb. a zároveň spadá
celé či jeho část pod soustavu NATURA 2000, čímž je jeho ochrana ještě posílena.
Třetím významným pramenem sekundárního práva EU na poli ochrany přírody a krajiny je
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

1.3.

Prameny českého práva
Nejdůležitějším pramenem vnitrostátního práva, který komplexně upravuje územní

i druhovou ochranu přírody a krajiny a týká se tedy i problematiky národních parků,
je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále „ZOPK“). Tento zákon byl
s účinností od 1. června 2017 novelizován zákonem č. 123/2017 Sb., přičemž hlavním těžištěm
novely byla právní úprava týkající se národních parků. V průběhu legislativního procesu, který
předcházel přijetí zákona č. 123/2017 Sb. došlo k uplatnění všech jeho možných kroků. Vládní
návrh zákona byl poslancům rozeslán 2. června 2015. O rok a půl později byl tento návrh
ve znění přijatých pozměňovacích návrhů Poslaneckou sněmovnou schválen. Po jeho zdárném
projití první částí legislativního procesu byl postoupen Senátu, který se s jeho zněním
neztotožnil a vrátil ho Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Poslanci však se
senátorskými změnami nesouhlasili a nadpoloviční většinou všech hlasů opětovně schválili
původně přijaté znění. Pozměňovací návrhy Senátu odmítla i právnická odborná veřejnost.16
Návrh byl tedy postoupen prezidentu republiky, který jej vetoval a vrátil zpět do Poslanecké
sněmovny k dalšímu projednání. Odborná veřejnost reagovala i na postoj prezidenta
a doporučila Poslanecké sněmovně setrvat na svém.17 V následném hlasování opět nadpoloviční
většina všech poslanců obhájila již schválené znění návrhu zákona, ten byl přijat a odeslán
k publikaci ve Sbírce zákonů, kde byl 20. dubna 2017 vyhlášen.18 Skupina senátorů poté svůj
nesouhlas s poslaneckou verzí zákona vyjádřila ústavní stížností, která byla ovšem Ústavním
soudem 25. září 2018 zamítnuta.19

16

Viz Stanovisko Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy k novelizaci zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny schválené senátem dne 18. 1. 2017 ze dne 14. února 2017
[Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné online z: https://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/katedra-prava-zivotnihoprostredi/1404044349/.
17
Viz Stanovisko Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy k hlasování Poslanecké
sněmovny o novelizaci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, po vetu prezidenta republiky ze dne
30. března 2017 [Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné online z: https://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/katedra-pravazivotniho-prostredi/1404044349/.
18
Viz detail historie sněmovního tisku 501 [online]. [Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=501.
19
Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 17/18.
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Klíčovým podzákonným předpisem navazujícím na ZOPK je pro problematiku
národních parků vyhláška Ministerstva životního prostředí (dále „MŽP“ nebo „ministerstvo“)
č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci
a označování chráněných území (dále „vyhláška o zásadách péče“), která v návaznosti na
novelu provedenou zákonem č. 123/2017 Sb. nahrazuje vyhlášku MŽP č. 64/2011 Sb.,
o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
Mezi další prameny práva důležité pro národní parky patří také složkové předpisy,
přičemž nejdůležitějším z nich je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (dále „lesní zákon“), který
řadí lesy na území národních parků do kategorie lesů zvláštního určení, z čehož vyplývají
důležité odchylky týkající se péče o ně, včetně zásahů proti škodlivým činitelům, a jejich
možného hospodářského využití.
Opomenout nelze zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
na jehož základě dochází k posuzování vlivů v zákoně vyjmenovaných záměrů a koncepcí
na životní prostředí.20 S ohledem na výskyt obcí na území národních parků a také na novou
definici některých ochranných podmínek národních parků je zásadním pramenem práva i zákon
č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“).
Důležitými předpisy jsou i zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, který upravuje otázky správněprávní odpovědnosti, a zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, který v hlavně VIII upravuje trestné činy proti životnímu prostředí. Dalším
s trestním právem souvisejícím předpisem je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, který do českého právního řádu zakomponoval zcela nový
trestněprávní institut. Teoreticky představuje trestní odpovědnost právnických osob mocný
nástroj pro efektivní ochranu životního prostředí v případech, kdy je u zpravidla závažných
trestných činů proti životnímu prostředí nemožné najít konkrétního pachatele – fyzickou osobu,
která se trestněprávně relevantního jednání dopustila. V praxi ovšem zatím dochází
k uplatňování tohoto institutu zejména v případech týkajících se majetkové trestné činnosti.21

20

Dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., se jedná např. o sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a s nimi
související zařízení.
21
TIBITANZLOVÁ, Adéla. Sankcionování právnických osob a praxe českých trestních soudů. Bulletin Advokacie
[online]. Publikováno 7. 11. 2016 [Cit. 20. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/sankcionovanipravnickych-osob-a-praxe-ceskych-trestnich-soudu?browser=mobi.
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1.4.

Shrnutí
Právní úprava ochrany přírody v národních parcích není upravena specificky žádnou

mezinárodní úmluvou, která by se věnovala pouze tomuto tématu. Přesto existují mezinárodní
úmluvy, které mají na ochranu přírody v národních parcích vliv, a to ať už tím, že se jejich
prostřednictvím státy zavázaly vytvořit na svém území systém chráněných území anebo
vyčlenit určitá místa, která podléhají speciálnímu režimu ochrany a která se nacházejí
i na území vyhlášených národních parků.
Ani evropská legislativa se problematice národních parků konkrétně nevěnuje, ale na
základě pramenů práva EU došlo k vytvoření soustavy chráněných území NATURA 2000,
přičemž se tato území velice často nacházejí na území národních parků a celá soustava tak
poskytuje dané části přírody určitou nadstavbovou ochranu.
Těžiště české právní úpravy národních parků leží v ZOPK, přičemž tento právní předpis
zaznamenal v nedávně době výrazné změny, kterými se bude tato práce podrobněji zabývat.
Legislativní proces přijímání novelizačního zákona č. 123/2017 Sb. ukázal, že změna právní
úpravy národních parků je politicky velmi složitá a časově náročná. Kromě ZOPK jsou pro
ochranu přírody v národních parcích důležité i další složkové předpisy a předpisy správního
a trestního práva.
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2.

Pojem národní park
Tato kapitola se věnuje samotnému pojmu národní park, a to jak v mezinárodním, tak

ve vnitrostátním kontextu. Zmíněn je zde i vývoj institutu národních parků na území současné
České republiky včetně nejnovějších změn, kterými došlo k definování dlouhodobého cíle
národních parků a jejich poslání. Pozornost je věnována také procesu vyhlašování národních
parků.

2.1. IUCN
Pod zkratkou IUCN se skrývá Mezinárodní svaz ochrany přírody (The International
Union for Conservation of Nature), který je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních
organizací na poli ochrany přírody a přírodních zdrojů. Formálně byl založen v roce 1948 ve
Francii jakožto první mezinárodní organizace svého druhu a po více než 70 letech existence
sdružuje přes 1300 členů z více než 170 států světa.22
2.1.1. Managementové kategorie chráněných území
Pro účely této práce jsou ze širokého spektra činností, kterými se IUCN zabývá,23 zcela
klíčovým dokumentem Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území
(dále „Zásady“) přijaté v roce 1994 a významně zrevidované v roce 2008. Jedná se o dokument,
jehož vznik byl podnícen rozdílností pojetí chráněných území v jednotlivých státech, která ač
mají mnohdy shodný název, představují často zcela odlišné instituty. Cílem Zásad je umožnit
mezinárodní srovnání jednotlivých chráněných území podřazením konkrétní oblasti pod jednu
z kategorií definovanou IUCN, a tím mimo jiné usnadnit přeshraniční i mezinárodní spolupráci.
Základní definicí, kterou Zásady poskytují, je definice chráněného území jako takového,
přičemž se jím rozumí jasně definovaný geografický prostor, který je uznaný, specializovaný
a o který se pečuje – prostřednictvím právních nebo jiných účinných prostředků – tak, aby
dlouhodobě zajišťoval ochranu (uchování) přírody spolu se souvisejícími ekosystémovými
službami a kulturními hodnotami.24 Pokud určitá oblast naplňuje tuto definici, zařadí se do
jedné z kategorií, které byly IUCN vytvořeny: Ia – přísná přírodní rezervace, Ib – území divoké

22

IUCN. About [online]. ©2019 [Cit. 15. 3. 2019] Dostupné z: https://www.iucn.org/about.
Kromě dále uvedené managementové kategorizace chráněných území patří mezi další důležité dokumenty IUCN
například Červený seznam ohrožených druhů jakožto nejobsáhlejší zdroj dat o potenciálním riziku vyhynutí
živočišných i rostlinných druhů. IUCN sehrála roli i při sjednávání klíčových mezinárodních dokumentů týkajících
se ochrany přírody, a to Ramsarské úmluvy, Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,
Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a
Úmluvy o biologické rozmanitosti.
24
KOLEKTIV AUTORŮ. Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území. Gland: IUCN,
2008. s. 8.
23
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přírody, II – národní park, III – přírodní památka nebo prvek, IV – území pro péči
o stanoviště/druhy, V – chráněná krajina/mořská oblast a VI - chráněné území s udržitelným
využíváním přírodních zdrojů. Problémem takto (zdánlivě) odstupňované kategorizace je
zejména její subjektivní vnímání veřejností, která jednotlivým kategoriím přisuzuje odlišnou
míru prestiže, ačkoli se IUCN snaží tento názor vyvrátit argumentací, že všechny kategorie jsou
z hlediska ochrany přírody stejně důležité a v jejich výčtu není možné stanovit jasnou
hierarchii. Protože nejsou Zásady součástí žádné mezinárodní úmluvy na ochranu přírody, je
jejich používání zcela dobrovolné a není je možné nijak vynucovat. Některé státy se ovšem
s jejich zněním natolik ztotožnily, že je v celém nebo jen málo pozměněném znění přejaly do
vlastního vnitrostátního práva.25 Není neobvyklé, že jsou chráněná území zařazována státní
správou do vyšších kategorií, než do kterých ve skutečnosti náležejí, protože panuje domněnka,
že se tím zvýší jejich atraktivita a tím i možný ekonomický přínos vyplývající z výše
zmiňovaného vnímání veřejností.26
Pro kategorizaci dle IUCN je typické, že na rozdíl od většiny národních úprav, které při
zařazení konkrétní oblasti do systému chráněných území berou v potaz její současný stav,
zohledňuje při zařazovaní do jednotlivých kategorií managementový přístup. Nejde tedy o to,
v jakém stavu oblast je, ale jakým způsobem se o ni pečuje.27
2.1.2. Národní park dle IUCN
Pravděpodobně nejproblematičtější kategorií z hlediska jejího názvu představují
národní parky, které IUCN definuje jako rozsáhlá přírodní nebo přírodě blízká území, určená
k ochraně velkoplošně probíhajících ekologických procesů spolu s množstvím druhů
a ekosystémů pro dané území charakteristických, která zároveň dávají možnost pro realizaci
duchovních, vědeckých, výchovných, rekreačních a návštěvních cílů, environmentálně
a kulturně slučitelných s cíli ochrany území, přičemž hlavním cílem managementu národního
parku je dle IUCN chránit přirozenou biodiverzitu spolu s hlavními ekologickými strukturami
a souvisejícími environmentálními procesy a podporovat vzdělávání a rekreaci.28 Jednotlivé
státy používají pojem národní park ve svých vlastních systémech chráněných území pro velmi
rozdílné oblasti. Typickým příkladem je Velká Británie, na jejímž území jsou za národní parky

25

PELC, František, PLESNÍK, Jan. Národní parky ve světě: Různá podoba, ale stejný cíl. Ochrana přírody. 2013,
č. 2, str. 33.
26
PLESNÍK, Jan. Kategorie Mezinárodní unie na ochranu přírody pro chráněná území. Ochrana přírody. 2010,
Zvláštní číslo.
27
HOŠEK, Michael. Kdy je národní park národním parkem? Ochrana přírody. 2013, č. 2, s. 28.
28
KOLEKTIV AUTORŮ. Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území. Gland: IUCN,
2008. s. 16.
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vyhlašovány oblasti, které by na našem území spadaly do kategorie chráněných krajinných
oblastí a z pohledu kategorizace IUCN jsou zařazovány do kategorie V. Ani všechny české
národní parky nejsou řazeny do kategorie II. Národní park Šumava, Národní park Podyjí
a Národní park České Švýcarsko jejich správci do uvedené kategorie řadí, ovšem Krkonošský
národní park je pro svůj odlišný charakter zařazen do kategorie V.29 Je nutné zdůraznit, že
kategorizace IUCN a národní legislativa jsou dva zcela nezávislé systémy, a proto fakt, že je
jeden z našich národních parků zařazen do kategorie V, neznamená, že by se z národního
hlediska nejednalo o národní park. Tato dezinterpretace kategorizace IUCN je značně rozšířená
a patrná byla zejména při debatách o cílech Národního parku Šumava, kdy se oponenti jeho
správy domnívali, že zachování kategorie II je nezbytné proto, aby tento národní park nepřestal
být národním parkem podle národního práva.30
Používání kategorizace IUCN je v českém právním řádu upraveno ve vyhlášce
o zásadách péče, přičemž uvedení odpovídající kategorie IUCN je jedním ze základních údajů,
které musí být obsaženy v zásadách péče o národní park a jeho ochranné pásmo.
Ať už jsou národní parky z vnitrostátního hlediska zařazeny do kterékoli kategorie
IUCN, jedno mají společné – z pohledu státu, na jehož území se nacházejí, se jedná o ty
nejcennější části přírodního a krajinného bohatství, o výkladní skříně přírody a péče o ni.31

2.2. Institut národních parků v českém právním řádu
Institut národních parků jakožto prostředků zvláštní územní ochrany přírody byl do
českého právní řádu zaveden zákonem č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Na jeho základě
byly národní parky vyhlašovány formou nařízení vlády. Za účinnosti tohoto zákona byly
vyhlášeny tři české národní parky – Krkonošský národní park vládním nařízením č. 41/1963,32
Národní park Šumava nařízením vlády č. 163/1991 Sb. a Národní park Podyjí nařízením vlády
č. 164/1991 Sb. Zákon o státní ochraně přírody byl velmi stručný a postupem času se ukázalo
několik jeho zásadních nedostatků spočívajících zejména v absenci různých právních nástrojů

29

Nejde ovšem jen o možné zařazení národních parků ve vnitrostátním pojetí do kategorie II nebo V. Můžeme je
nalézt téměř ve všech kategoriích dle Zásad. Jako příklad uvádí Zásady mj. dva australské národní parky – Národní
park Dipperu zařazený do kategorie Ia a Národní park Expedition zařazený do kategorie VI. Existují i národní
parky, které z hlediska kritérií IUCN nenaplňují definici chráněného území a jejich zařazení do jedné ze 6 kategorií
proto vůbec nepřipadá v úvahu.
30
HOŠEK, Michael. Kdy je národní park národním parkem? Ochrana přírody. 2013, č. 2, s. 28.
31
PELC, František, PLESNÍK Jan. Národní parky ve světě: Různá podoba, ale stejný cíl. Ochrana přírody. 2013,
č. 2, s. 36.
32
Následně byl v roce 1991 nařízením vlády č. 165/1991 Sb. přehlášen.
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a také sankcí, které byly zavedeny až v roce 1986.33 S účinností k 1. červnu 1992 proto došlo
k jeho zrušení zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tento předpis stanovil
odlišně od svého předchůdce jako formu nutnou pro zřízení národního parku a stanovení jeho
bližších ochranných podmínek zákon. Jediným národním parkem vyhlášeným samostatným
zákonem byl Národní park České Švýcarsko, přičemž se tak stalo zákonem č. 161/1999 Sb.,
s účinností od 1. ledna 2000. Pro tři starší národní parky bylo v rámci zachování kontinuity
jejich existence v § 90 odst. 9 ZOPK34 stanoveno přechodné ustanovení, podle kterého byly
národní parky vyhlášené podle § 8 zákona č. 40/1956 Sb., nadále chráněny jako národní parky
podle § 15 ZOPK, a to až do právní moci zákona, který je přehlásí.35 Na tento okamžik čekal
český právní řád mnoho let, přestože snahy o vytvoření zákonů znovu vyhlašujících již
existující národní parky byly v průběhu času patrné.36
Tato zdánlivě logická kontinuita byla ale Nejvyšším správním soudem posouzena jako
na krátký okamžik přerušená, a to na základě ustanovení § 6 odst. 1 ústavního zákona
č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“) jako
součást ústavního pořádku.37 Toto ustanovení stanovilo, že zákony a jiné právní předpisy musí
být nejpozději 31. prosince 1991 uvedeny do souladu s Listinou, jinak po tomto dni pozbývají
účinnosti ta ustanovení, která jsou s Listinou v rozporu. Nejvyšší správní soud shledal, že
vyhlášení

národních

parků

formou

podzákonného

předpisu

bylo

v rozporu

s čl. 4 odst. 1 Listiny, a proto ke konci roku 1991 opravdu pozbylo platnosti. O pět měsíců
později ale tento údajný nedostatek zákonodárce napravil v přechodných ustanoveních ZOPK,
a národní parky tak znovu obživly. Konstrukcí faktického zániku národních parků ke dni
31. 12. 1991 (ovšem bez teorie o znovu obživnutí) argumentovala i skupina senátorů napadající
u Ústavního soudu zákon č. 123/2017 Sb. Tento argument měl podpořit tvrzení, že zákon
č. 123/2017 Sb. fakticky nově vyhlásil neexistující národní parky, a proto se při jeho přijímání
mělo postupovat podle § 40 ZOPK. Ústavní soud ale na rozdíl od Nejvyššího správního soudu

33

STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016.
s. 27.
34
V současné době se jedná o ustanovení § 90 odst. 10 ZOPK.
35
STEJSKAL, Vojtěch. Nová právní úprava národních parků. České právo životního prostředí. 2017, č. 1, s. 24.
36
Viz např. série zamítnutých návrhů zákona o Národním parku Šumava: v roce 2011 zastupitelstvem
Plzeňského kraje předložený návrh zákona, jehož projednávání bylo ukončeno s koncem volebního
období Poslanecké sněmovny (dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=6&T=435) nebo v roce
2014 v prvním čtení v Poslanecké sněmovně zamítnutý senátní návrh zákona (dostupný z:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?T=252&O=9).
37
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2010, č. j. 7 Ao 6/2010-44.
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tuto přerušenou kontinuitu popřel a uvedl, že by pro takový závěr byla nutná legislativní změna,
kterou by byly zrušeny zřizovací právní předpisy dosavadních národních parků.38
Zřizovacího předpisu ve formě zákona požadovaného ZOPK se tedy zbývající národní
parky dočkaly až v červnu 2017 s účinností zákona č. 123/2017 Sb. Nebyly ovšem přijaty
tři samostatné zákony, které by nahrazovaly dosavadní podzákonné zřizovací předpisy, nýbrž
bylo přímo mezi ustanovení ZOPK vloženo pro každý z národních parků vlastní ustanovení,
které stanoví, že předmět ochrany, slovní vymezení hranic a orientační grafické znázornění
průběhu hranic národního parku a případně jeho ochranného pásma je uvedeno v příloze ZOPK.
I v případě Národního parku České Švýcarsko došlo k derogaci samostatného zřizovacího
zákona a inkorporaci přímo do ZOPK. Podle ustanovení § 15 odst. 5 ZOPK tak zřizovacím
předpisem všech současných, a případně i budoucích, českých národních parků napříště bude
jeden zákonný předpis, a to ten, který sám povinnou zákonnou formu vyžaduje.
Tato úprava vyvolala obavy z toho, že je v případě vyhlášení dalšího národního parku
v budoucnu otevřeno celé znění ZOPK a během projednávání novely, která do ZOPK začlení
ustanovení o novém národním parku, může dojít ke změnám i v jiných částech zákona.39 Bude
tedy záležet na zákonodárci, aby v případě vzniku nového národního parku dohlédl na to, že
k předmětné novele nebudou přijaty nesouvisející pozměňovací návrhy.
De lege ferenda připadá v úvahu kromě právní konstrukce, která existovala před
přijetím zákona č. 123/2017 Sb., tedy obecné úpravy národních parků v ZOPK a dalšího
právního předpisu, kterým je konkrétní národní park zřízen, a té, které je účinná v současné
době, ještě možnost třetí, a to vyčlenit problematiku národních parků jako celek do
samostatného zákona o národních parcích. Tento zákon by buď po vzoru současného ZOPK
jednotlivé národní parky inkorporoval, přičemž by při vyhlášení nového bylo otevřeno znění
pouze tohoto zákona a nikoli celého ZOPK, anebo by obsahoval zmocňovací ustanovení pro
vydání zákonů vyhlašujících jednotlivé národní parky zvlášť. Domnívám se, že přijetí
samostatného zákona o národních parcích je značně idealistická vize a varianta se zákonným
zmocněním k vydání dalších zákonů by celou právní úpravu velice znepřehlednila. Osobně
sympatizuji se současnou právní úpravou, která, ačkoli představuje úplně jinou právní

38

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018, Pl. ÚS 18/17.
Viz např. obava navrhovatelů ústavní stížnosti, kterou zmiňuje Ústavní soud v bodech 29 a 46 nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 18/17.
39
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konstrukci, než jaká je uplatněna u ostatních zvláště chráněných území, vyzdvihuje specifické
vlastnosti národních parků jakožto přírodně zcela nejhodnotnějších částí území.

2.3. Definice, dlouhodobý cíl a poslání národních parků
Obsahem této podkapitoly je úvaha nad novým zněním definice národního parku,
zdůraznění významu, který přisuzuji ustanovení upravujícímu limity využití národního parku
a rozbor nově upravených dlouhodobých cílů a poslání národních parků.
2.3.1. Definice národního parku
Z přírodovědného hlediska představují národní parky nejvýznamnější přírodní
fenomény, které nebyly formovány bezprostředně činností člověka, nebyly výrazně přetvořeny
dlouhodobým využíváním v minulosti a chrání vždy konkrétní přírodní prostředí, ať už jde
o pískovcová skalní města Českého Švýcarska, průlomové kaňonovité údolí řeky Dyje,
krkonošské bezlesí nad horní hranicí lesa nebo šumavské a krkonošské horské a smíšené lesy.40
Z pohledu práva poskytuje definici národního parku § 15 odst. 1 ZOPK, jehož znění po
novelizaci zákonem č. 123/2017 Sb. umožnuje za národní parky vyhlásit rozsáhlá území
s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem
málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či mezinárodním měřítku
z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového.
V důvodové zprávě k zákonu č. 123/2017 Sb. se uvádí, že změnou definice žádným
způsobem nedochází ke zpřísnění režimu ochrany. Je zde také zdůrazněn její interpretační
a deklaratorní význam pro výkon státní správy v národních parcích a pro způsob jejich
hospodaření. Jedním z impulzů ke změně definice národního parku v národním právním řádu
byla i snaha přiblížit se mezinárodním standardům.41
Mazancová ve své dizertační práci novou definici národního parku vykládá tak, že není
nutné, aby se na nadpoloviční části území národního parku tyto přirozené nebo člověkem málo
pozměněné ekosystémy fakticky nacházely, ale že je klíčové, aby na převažující ploše
národního parku byla zajišťována péče v souladu s dlouhodobým cílem ochrany, a tedy že
postačí, aby na převažující ploše docházelo k zachování nebo k postupné obnově ekosystémů.42
40

DOLEJSKÝ, Vladimír. Konference České národní parky 2016. Příspěvek Národní parky České republiky, jejich
význam a dlouhodobé vize [Cit. 15. 3. 2019]. Výstup z konference dostupný online na:
https://www.krnap.cz/data/File/vyzkum/konference/ceske_narodni_parky/05_dolejsky_mzp.pdf.
41
Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 501/0, který byl ve znění schválených pozměňovacích předpisů vyhlášen
jako zákon č. 123/2017 Sb., dostupná z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=501&CT1=0.
42
MAZANCOVÁ, Eva. Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích
z právního pohledu. Praha, 2017. Disertační práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. s. 36.
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Tímto výkladem akcentuje jeden z důvodů, který k nové definici vedl. Český zákonodárce se
zákonem č. 123/2017 Sb. pokusil přiblížit mezinárodním kritériím IUCN, které stanoví, že pro
národní park není rozhodný současný stav předmětu ochrany, ale to, jakým způsobem je
zajišťována péče o něj. Tím se měla kategorie národních parků odlišit od ostatních kategorií
zvláště chráněných území.43
Ačkoli obsahově tento výklad chápu, domnívám se, že slovně není tato zamýšlená snaha
přiblížit se IUCN ve znění § 15 ZOPK zcela vhodně vyjádřena. Jako problematické vnímám
zejména stanovení požadavku na převažující výskyt přirozených nebo člověkem málo
pozměněných ekosystémů. S ohledem na nové nastavení zonace, které podrobněji rozebírám
v kapitole 3, splňují dle mého názoru definici přirozených nebo málo pozměněných ekosystémů
pouze ekosystémy zařazené do zóny přírodní a zóny přírodě blízké. A přestože zákonodárce
uvádí požadavek převažujícího výskytu těchto ekosystémů, návrhy zonací dostupné v březnu
2019 naplňují tento požadavek pouze u 2 ze 4 národních parků.44 Držet se striktně jazykového
výkladu samozřejmě není možné, toho jsem si vědoma. Smysl a účel daného ustanovení je
patrný zejména s ohledem na zakotvení dlouhodobého cíle ochrany národních parků. Přesto se
domnívám, že pokud chtěl zákonodárce zdůraznit primariát způsobu péče a nikoli faktického
stavu, mohl zvolit jinak znějící definici. Takto nelze vyloučit, že se zde otevřel prostor pro
diskuzi, zda národní parky, které toto kritérium nesplní, nadále chránit v této kategorii zvláště
chráněných území.45
2.3.2. Dlouhodobý cíl
Stanovení dlouhodobého cíle ochrany národních parků je novinkou, kterou do ZOPK
včlenil zákon č. 123/2017 Sb. V § 15 odst. 3 ZOPK je tento dlouhodobý cíl definován tak, že
na převažující ploše národního parku je jím zachování nebo postupná obnova přirozených
ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice,
a na zbývající ploše jím je zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž
existence je podmíněna činností člověka a které jsou významné z hlediska biologické
rozmanitosti. Takto definovaný dlouhodobý cíl se promítá i do dalších ustanovení ZOPK
týkajících se mj. zonace a zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma.

43

Osobní e-mailová konzultace s JUDr. Evou Mazancovou, Ph.D. ze dne 3. 4. 2019.
U Národního parku Podyjí jde o 60 %, u Národního parku Šumava o 54 %, u Krkonošského národního parku o
45 % a u Národního parku České Švýcarsko dokonce pouze 34 %.
45
Nutno podotknout, že s iniciací takové diskuze osobně nesouhlasím.
44
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K úvaze nad výkladem Mazancové uvedené výše zde uvádím, že na rozdíl od definice
národního parku jako takového, spatřuji v definici dlouhodobého cíle jasnou inspiraci
kategorizací IUCN. Zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů jakožto dílčí
dlouhodobý cíl pro převažující plochu národního parku totiž naplňuje kromě zóny přírodní
a přírodě blízké částečně také rozsáhlá zóna soustředěné péče o přírodu.46
2.3.3. Poslání
Nově je v obecné právní úpravě definováno i poslání národních parků, které bylo
v minulosti součástí jednotlivých zřizovacích předpisů. Podle § 15 odst. 4 ZOPK jím je
naplňování dlouhodobého cíle za současného umožnění využití území národních parků k trvale
udržitelnému rozvoji,47 ke vzdělání, výchově, výzkumu a k přírodě šetrnému turistickému
využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobým cílem ochrany národních parků.
Tuto deklaraci skloubení ochrany přírody jako takové a zároveň jejího využití uvádí ve svých
Zásadách i IUCN, když primární cíl národních parků spatřuje v ochraně přirozené biodiverzity,
hlavních ekologických struktur a souvisejících environmentálních procesů a zároveň v podpoře
vzdělávání a rekreace.48 Mazancová ve své práci vhodně upozorňuje na pojmový rozdíl mezi
k přírodě šetrným turismem a rekreací, kdy v prvém případě shledává primárním cílem daného
využití zejména poznání a v případě druhém aktivní nebo pasivní odpočinek.49 Osobně
dodávám, že v pojmu přírodě šetrného turismu spatřuji i nutnou dávku respektu vůči prostředí,
v němž je tato turistika realizována, kdežto v pojmu rekreace shledávám využití daného
prostředí tzv. na plno, bez ohledu na to, kde se rekreující osoba nachází. Proto shodně
s Mazancovou shledávám definici možných využití prostředí národních parků z pera českého
zákonodárce za vhodnější.
Významné interpretační i aplikační vodítko pro veškerá další ustanovení týkající se
národních parků obsahuje § 15 odst. 2 ZOPK, na jehož základě musí být veškeré využití
národních parků podřízeno zachování jejich ekologicky stabilních ekosystémů a dosažení jejich
přirozené biologické rozmanitosti a musí být v souladu s cíli ochrany sledovanými jejich
vyhlášením. V tomto ustanovení spatřuji jeden z nejdůležitějších principů, který reflektuje
veřejný zájem na ochraně přírody a jasně stanoví priority týkající se využití národních parků.

46

Tato zóna má dva cíle a jedním z nich je právě obnova přírodě blízkých ekosystémů. Podrobněji viz kapitola 3.
Srov. § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
48
KOLEKTIV AUTORŮ. Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území. Gland: IUCN,
2008, s. 16.
49
MAZANCOVÁ, Eva. Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích
z právního pohledu. Praha, 2017. Disertační práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. s. 36.
47
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2.4.

Ochranné pásmo národního parku
Ochranné pásmo je fakultativně zřizovaným preventivním nástrojem upraveným

v § 37 ZOPK, který slouží k ochraně zvláště chráněného území před rušivými vlivy z okolí.50
Jedná se o přechodové pásmo, někdy také označované jako nárazníkové pásmo,51 na jehož
území se uplatňuje mírnější ochranný režim než na území zvláště chráněném, ale zároveň
přísnější než na území zvláště nechráněném. Klíčovým rozdílem mezi zvláště chráněným
územím a územím jeho ochranného pásma je to, že na území ochranného pásma chybí buď
zcela anebo v příslušné kvalitě fenomén, pro jehož ochranu se toto zvláště chráněné území
zřizuje.52
Zákon č. 123/2017 Sb. výrazně zredukoval ochranné podmínky uplatňované na území
ochranného pásma národního parku, přičemž zákonodárce tuto změnu odůvodnil zastaralostí
výčtů a obtížnou aplikovatelností některých z nich.53 Nyní je ochrana zajištěna prostřednictvím
katalogu činností a zásahů, které jsou na území ochranného pásma podmíněny souhlasem
orgánu ochrany přírody, tj. v případě národních parků jejich správy.54 Nejedná se o činnosti či
zásahy jakkoli explicitně zakázané, ale pro jejich vykonávání je nutné obstarat si příslušný
souhlas. Pokud není k výkonu podmíněných činností a zásahů potřeba povolení jiného orgánu,
uděluje správa národního parku souhlas individuálnímu adresátovi ve správním řízení
a neurčitému okruhu adresátů formou opatření obecné povahy, přičemž oba postupy jsou
upraveny v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád (dále „správní řád“). Pokud je nutné povolení
jiného orgánu, je tento souhlas závazným stanoviskem.55
Souhlasem podmíněné činnosti a zásahy je možné rozdělit do dvou skupin, přičemž
první z nich se vztahuje na všechna vyhlášená ochranná pásma, a druhá pouze na ochranná
pásma národních parků. Druhá kategorie je součástí ZOPK nově, a to z toho důvodu, že jsou
nyní ochranná pásma národních parků stejně jako národní parky samotné zřízena právě tímto

50

Nutno podotknout, že se jedná o nástroj, který není specificky vázaný pouze na existenci národních parků.
Uplatňuje se také u ostatních zvláště chráněných území s výjimkou chráněných krajinných oblastí. V některých
případech je dokonce zařizováno ex lege.
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MIKO, Ladislav. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007,
s. 180.
52
HOKR, Zdeněk. Problematika ochranných pásem zvláště chráněných území. České právo životního prostředí,
2002, č. 3, s. 85.
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Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 501/0, který byl ve znění schválených pozměňovacích předpisů vyhlášen
jako zákon č. 123/2017 Sb. [online]. [Cit. 15. 4. 2019]. Dostupná z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?O=7&CT=501&CT1=0.
54
Ze stylistických důvodů je v této diplomové práci pro správu národního parku používáno také označení „správa“.
55
VOMÁČKA, Vojtěch. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C.
H. Beck, 2017. s. 268.
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zákonem. Většina omezení činností na území ochranného pásma odpovídá vybraným
základním ochranným podmínkám, které jsou ale formulovány jako relativní zákazy, či bližším
ochranným podmínkám. Protože existence ochranného pásma do určité míry omezuje práva
vlastníků pozemků, zapisuje se tato skutečnost do katastru nemovitostí. Přestože je jednou
z činností vázaných na souhlas správy národního parku na území ochranného pásma
mj. táboření mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, vyznačování hranice ochranného
pásma v terénu není výslovně upraveno. Domnívám se, že ačkoli v praxi pravděpodobně
k vyznačování ochranných pásem dochází i bez zákonného či podzákonného zakotvení, bylo
by vhodné označovaní ochranného pásma právně upravit.
Označení pásmo může vzbuzovat dojem souvislé plochy obklopující celou hranici
národního parku, ale není tomu tak. Ochranné pásmo může být vymezeno pouze na území, kde
je to účelné. K území dvou českých národních parků, a to Národního parku Šumava
a Národního parku České Švýcarsko, těsně přiléhají chráněné krajinné oblasti, které funkci
ochranného pásma suplují, a proto nebylo nutné pro tyto dva národní parky ochranné pásmo
speciálně vyhlašovat. Zbývající národní parky ochranné pásmo vyhlášeno mají. Protože jsou
všechny české národní parky příhraniční, plní funkci ochranného pásma také území sousedních
národních parků.
Poslední má poznámka k problematice ochranných pásem národních parků se týká
přestupků, které s jejich existencí souvisejí. V § 87 odst. 1 písm. f) ZOPK je totiž stanoveno,
že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu.
Obdobná úprava je obsažena v § 88 odst. 1 písm. f) ZOPK pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Nová právní úprava ochranných pásem ale žádné zákazy činností, které by byly takto
postižitelné, neupravuje, a rozšiřovat skutkovou podstatu v neprospěch pachatele je
nepřípustné. De lege ferenda je tedy nutné upravit skutkové podstaty předmětných přestupků
tak, že se osoba dopustí přestupku tím, že vykonává na území ochranného pásma zvláště
chráněného území činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto
souhlasu. Další možností, která připadá v úvahu, je rozšíření skutkové podstaty
§ 87 odst. 3 písm. n) ZOPK, resp. § 88 odst. 2 písm. n) ZOPK, i na území ochranných pásem.
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2.5.

Proces vyhlašování národního parku a jeho ochranného pásma
Proces vyhlašování národního parku a jeho případného ochranného pásma se dá rozdělit

do dvou fází.56 První fází je projednání záměru na vyhlášení, druhou fází potom samotné
projednání návrhu zákona, kterým se národní park prostřednictvím ZOPK vyhlásí. Vzhledem
k tomu, že je vyhlašování zvláště chráněných území jejich obyvateli vnímáno převážně
negativně, a to zejména v souvislosti s obavou týkající se omezení jejich práv, předchází první
fázi zpravidla neformální předjednání.57 Průběh této úvodní fáze je obecně upraven
v § 40 ZOPK, přičemž konkrétní obsah a náležitosti záměrů obsahuje vyhláška o zásadách péče.
Záměr

na

vyhlášení

národního

parku

zpracovává

podle

ustanovení

§ 79 odst. 3 písm. e) ZOPK Ministerstvo životního prostředí. Tento záměr musí být následně
zaslán obcím a krajům, kterých se dotýká, a to v jeho úplném znění. Právo obcí vyjadřovat se
mj. k vyhlašování zvláště chráněných územích je zdůrazněno v ustanovení § 71 odst. 1 ZOPK.
Kromě obcí a krajů se případné vyhlášení národního parku dotkne i vlastníků
nemovitostí nacházejícím se zamýšleném území národního parku, a proto je nutné o záměru
informovat i je. Na rozdíl od územních samosprávných celků jim není zasíláno kompletní znění
záměru, ale pouze oznámení o zveřejnění záměru s informací, kde se mohou s celým zněním
seznámit. Před účinností zákona č. 123/2017 Sb. jim bylo oznámení doručováno individuálně,
ale z důvodu údajné administrativní náročnosti takového doručování nynější právní úprava
stanoví jako způsob doručení veřejnou vyhlášku podle správního řádu. Tento krok teoreticky
může vést ke snížení pravděpodobnosti, že se daná informace ke konkrétnímu vlastníkovi
dostane, ale vzhledem k vlastnické struktuře pozemků v národních parcích58 a k tomu, že se
v budoucnu případnému projednávání záměru na vyhlášení nového národního parku dostane
jistě velké publicity, domnívám se, že se o něm vlastníci dotčených nemovitostí dozví, i kdyby
se aktivně nezajímali o obsahy úředních desek obecních úřadů. Protože je vyhlášení národního
parku celospolečenskou událostí, musí být záměr zveřejněn také na portálu veřejné správy.59

56

Protože je ochranné pásmo vyhlašováno zpravidla současně se zřízením zvláště chráněného území, budu se
v následujícím textu věnovat vyhlašování národního parku jako takového, přičemž vyhlášení ochranného pásma,
pokud je zřízeno, je nedílnou součástí tohoto procesu.
57
VOMÁČKA, Vojtěch. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C.
H. Beck, 2017. s. 293.
58
Většina pozemků na území národních parků je ve vlastnictví státu. Na území Národního parku České Švýcarsko
je to dokonce 98,8 %. Nejméně pozemků ve vlastnictví státu je na území Národního parku Šumava, a to 83 %.
Zdroj: Přehled zpracovaný MŽP v roce 2015 In: MAZANCOVÁ, Eva. Velkoplošná územní ochrana přírody v
České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu. Praha, 2017. Disertační práce. Univerzita
Karlova. Právnická fakulta. s. 199.
59
Portál veřejné správy je dostupný z: https://portal.gov.cz/obcan/.
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Ke zveřejněnému záměru mohou obce, kraje i vlastníci dotčených nemovitostí podávat
námitky. Obce a kraje nejsou v jejich podání nijak omezeny, ale námitky vlastníků dotčených
nemovitostí se mohou týkat pouze toho, čím by byli oni sami omezeni na svých právech.
O námitkách podaných v zákonné lhůtě rozhoduje MŽP ve správním řízení, a pokud některým
z nich vyhoví, musí podle toho záměr upravit. Rozsah omezení nebo ochrany uvedený v takto
upraveném záměru nesmí být finálním vyhlašovacím aktem překročen.
Napříště budou národní parky vyhlašovány podle účinné právní úpravy tak, že bude do
systematiky ZOPK včleněno nové ustanovení, kterým bude národní park vyhlášen. Proto bude
nutné přijmout v legislativním procesu zákon novelizující znění ZOPK a je zejména na MŽP,
aby ohlídalo, že v tomto procesu nebudou přijaty nesouvisející a nežádoucí pozměňovací
návrhy týkající se jiných ustanovení ZOPK. Kdy, a zda vůbec, se Česká republika dočká pátého
národního parku, však zůstává stále otázkou. Nejblíže k zařazení se do této kategorie byla oblast
Křivoklátska, ovšem v poslední době jakékoli snahy utichly. Pelc vhodně uvádí, že k vyhlášení
zvláště chráněného území jako je národní park, je nutná tzv. společenská objednávka.60 Není
možné rozhodnout o vzniku takového území proti vůli dotčených osob. A tato společenská
objednávka aktuálně bohužel chybí.
De lege ferenda je možné uvažovat nad tím, zda je forma zákona pro vyhlášení
národního parku vhodná. V tomto pohledu je velmi zajímavý argumentační rozkol mezi závěry
Nejvyššího správní soudu a závěry, ke kterým došla ve své dizertační práci Mazancová.
Nejvyšší správní soud je zastáncem toho, že forma zákona je tou nejvhodnější možnou
z důvodu nutné legitimity omezení práv, ke kterému v důsledku vyhlášení národního parku
dochází.61 Mazancová, ačkoli po zhodnocení všech aspektů preferuje také formu zákona,
zastává názor, že se vyhlášením konkrétního národního parku pro toto území pouze aktivují
základní ochranné podmínky, které jsou již na zákonné úrovni definovány, a samotný zřizovací
akt tedy žádná omezení nezakládá. Uvádí, že při důsledné aplikaci závěrů Nejvyššího správního
soudu by bylo nutné mj. všechna zvláště chráněná území vyhlašovat formou zákona, protože
způsobují určitý stupeň omezení práv.62

60

BAROCH, Pavel. "Mohli bychom mít pět nových národních parků!". Týden [online]. Publikováno 3. 9. 2018
[Cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mohli-bychom-mit-pet-novych-narodnichparku_493071.html.
61
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2010, sp. zn. 7 Ao 6/2010.
62
MAZANCOVÁ, Eva. Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích
z právního pohledu. Disertační práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta Praha, 2017. s. 31.
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Osobně se domnívám, ačkoli souhlasím s teorií Mazancové spočívající v aktivaci
předem stanovených zákazů a omezení pro konkrétní území, že forma zákona je pro nejvyšší
kategorii zvláště chráněného území vhodná, a to zejména z toho důvodu, že zajistí
celospolečenskou diskuzi a demokraticky zvolený zákonodárný sbor jí dodá potřebnou
legitimitu.
Zákonem č. 123/2017 Sb. došlo také k obnovení institutu předběžné ochrany území
spočívající v zákazu činností, které by způsobily degradaci území, jež má být prohlášeno za
zvláště chráněné, a to v mezidobí od zveřejnění záměru do jeho vyhlášení. Trvání předběžné
ochrany ale není neomezené, nejdéle může být takové území provizorně chráněno dva roky.
S ohledem na legislativní proces přijímání zákona č. 123/2017 Sb. se domnívám, že v případě
projednávání záměru na vyhlášení národního parku je tato doba nedostatečná. De lege ferenda
by bylo vhodné upravit její délku individuálně pro jednotlivé typy zvláště chráněných území
s ohledem na formu jejich zřizovacího předpisu.
Ačkoli § 40 odst. 5 ZOPK stanoví povinnost zdržet se v rámci předběžné ochrany území
všech negativních zásahů pro každého, přestupek a s ním spojená peněžitá sankce jsou výslovně
stanoveny pouze pro majitele a nájemce pozemků.63 Tato konstrukce je v odborné literatuře
hájena argumentem, že jen dané osoby mají reálnou šanci se o záměru na vyhlášení dozvědět.64
S tímto závěrem nesouhlasím. Jednak ZOPK informování nájemců nijak negarantuje a případná
informační povinnost je předmětem nastavení vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem a
jednak je takový výklad v rozporu se smyslem daného ustanovení, protože by nic nebránilo
informované osobě bez vlastnického či nájemního vztahu k danému území toto ustanovení
porušovat. Domnívám se tedy, že by tyto přestupky měly být zrevidovány a nebráním se přitom
stanovení přísnějšího postihu pro majitele či nájemce pozemků.

2.6.

Shrnutí
Institut národních parků je součástí českého právního řádu od roku 1956. První zásadní

změnou prošla právní úprava v roce 1992, kdy vstoupil v účinnost ZOPK, který na rozdíl od
předtím vyžadované formy nařízení vlády zakotvil jako povinnou formu vyhlašovacího aktu
zákon. Přestože byly tři národní parky vyhlášeny ještě za předchozí úpravy formou nařízení
vlády, k jejich znovu vyhlášení v požadované formě došlo až po 25 letech účinnosti ZOPK,

63

Viz § 87 odst. 3 písm. f) ZOPK ve spojení s § 87 odst. 4 písm. c) ZOPK a § 88 odst. 2 písm. h) ZOPK ve spojení
s § 88 odst. 3 písm. b) ZOPK.
64
VOMÁČKA, Vojtěch. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H.
Beck, 2017. s. 293.
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a to zákonem č. 123/2017 Sb. Tento zákon přinesl kromě jiného i novou definici národního
parku, jejímž záměrem bylo přiblížit se mezinárodním kritériím IUCN, která kladou důraz na
způsob péče o jednotlivá chráněná území spíše než na stav, ve kterém se ekosystémy na tomto
území fakticky nacházejí. Jedná se o kritéria, která jsou nezávazná, a je tak na jednotlivých
státech, zda jejich principy promítnou do své národní legislativy.
Nová definice národního parku se mi z hlediska jazykového výkladu jeví jako
problematická, protože ji splňují pouze 2 ze 4 našich národních parků. Při zohlednění další
novinky v právní úpravě, a to stanovení dlouhodobého cíle národních parků, je možné
teleologicky vyložit nově pojatou definici tak, jak to zákonodárce pravděpodobně zamýšlel,
ovšem samotná dikce § 15 odst. 1 ZOPK se mi jeví jako problematická. Kromě dlouhodobého
cíle je na centrální úrovni nově upraveno i poslání národních parků, které bylo před účinností
zákona č. 123/2017 Sb. upraveno ve zřizovacích předpisech jednotlivých národních parků.
Posláním národních parků je jednak naplňovat dlouhodobé cíle a jednak umožnit využití území
pro taxativně stanovené účely. Využití ale nemůže být bezbřehé, protože zákonná úprava
obsahuje i významný korektiv v podobě limitu využití národních parků, který zcela jasně
upřednostňuje ochranu ekosystémů před jejich využíváním a ve kterém spatřuji klíčové
interpretační i aplikační vodítko.
Aby byla příroda v národních parcích chráněna před negativními vlivy z okolí, lze
národnímu parku zřídit ochranné pásmo, na jehož území je možné vykonávat určité činnosti
anebo provádět určité zásahy pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody. Tento nástroj je využíván u dvou z našich národních parků. U zbývajících dvou suplují
funkce ochranného pásma přiléhající chráněné krajinné oblasti. Zatímco samotné ochranné
podmínky ochranného pásma byly k 1. 6. 2017 značně redukovány, právní úprava s nimi
souvisejících přestupků

zůstala nezměněna,

v čemž

spatřuji

možné riziko

jejich

neaplikovatelnosti, a domnívám se proto, že je žádoucí jejich znění zaktualizovat.
Protože je s existencí národních parků spojeno omezení určitých práv a svobod, je celý
proces jejich vyhlašování celospolečenskou událostí, a to již od samého předjednávání záměru
na jejich vyhlášení. V mezičase mezi zahájením oficiálního projednávání záměru s obcemi,
kraji a vlastníky dotčených nemovitostí, je území zamýšleného národního parku chráněno
opětovně zavedeným nástrojem v podobně předběžné ochrany území. Časové omezení této
ochrany v délce dvou let je podle mého názoru pro proces vyhlašování národních parků
nedostačující a ochranná doba by měla být upravena diferencovaně pro jednotlivá zvláště
chráněná území po zohlednění forem jejich vyhlášení.
23

Ačkoli zákon č. 123/2017 Sb. nepřinesl žádnou změnu v požadavku na sílu právního
předpisu, kterým se národní parky zřizují, a tím tak stále zůstal zákon, velká změna se procesu
vyhlašování národních parků nevyhnula. Zákonem, kterým se národní parky zřizují, se totiž stal
přímo ZOPK. Po zvážení ostatních legislativních řešení, která v systematice právních předpisů
týkajících se národních parků přicházejí v úvahu, jsem dospěla k závěru, že současně zvolený
model úpravy je teoreticky nejvhodnější. Došlo sice k naprostému odlišení systematiky
vyhlašování národních parků od vyhlašování ostatních zvláště chráněných území, jejichž
zřizovací předpisy jsou od ZOPK oddělené a vydávané nadále na základě zákonného zmocnění,
ale tato odlišnost reflektuje výjimečné postavení institutu národních parků. Na kolik je tato
centralizace zřizovacích aktů národních parků do jednoho předpisu praktickým, a nikoli pouze
teoreticky nejvhodnějším řešením, se ukáže zejména ve chvíli, kdy bude vyhlašován nový
národní park. Takový proces ale není možné v blízké době očekávat.
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3.

Zonace
Rozdělení území národního parku do zón je jedním z institutů, který zákon

č. 123/2017 Sb. podstatně změnil. V předchozím pojetí se jednalo o tzv. jednotnou zonaci, která
zahrnovala jak problematiku týkající se omezení volného pohybu osob, tak i odstupňování
metod a způsobů ochrany území národních parků, tzv. managementovou péči o ekosystémy.
Území bylo rozděleno na tři zóny a na toto dělení byly navázány základní ochranné podmínky
stanovící odlišný režim pro nejvzácnější části přírody zařazené do první zóny. Pro tuto zónu
byla stanovena mj. specifická základní ochranná podmínka spočívající v zákazu pohybu
návštěvníků mimo značené cesty a trasy, a i proto bylo nutné staré zóny vyznačovat v terénu.
Nynější pojetí představuje tzv. dvojí zonaci, protože došlo k vyčlenění samostatného institutu
klidových území, který se týká regulace volného pohybu osob na území národních parků,
a k novému rozdělení území na čtyři zóny, které tvoří základ pro diferencovanou péči
o území.65 Oddělení těchto dvou složek jednotné zonace vnímám jako žádoucí, protože došlo
k rozlišení nástroje sloužícího primárně správě národního parku a nástroje regulujícího pohyb
osob na území národního parku, který se napříště nemusí vázat na vymezené zóny a může lépe
zohlednit potřebnost omezení vstupu na konkrétním území.
Ve dvojí zonaci spatřuji zonaci v širším slova smyslu a v samotném rozdělení území na
zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny
zonaci v užším slova smyslu. V této kapitole se budu věnovat zonaci v užším slova smyslu.
Nové pojetí činí ze zonace čistě nástroj managementu, na jehož základě se určuje, jak
se bude o jednotlivé zóny pečovat a jedná se o pojetí blízké managementové kategorizaci IUCN.
V praxi je zonace odborný materiál obsahující soubor map a textových informací
charakterizujících celé území národního parku využívaný při správě území.66 Protože se tedy
jedná o nástroj, který budou využívat správy národních parků pro potřeby plánování péče o tato
zvláště chráněná území, a návštěvníky národních parků nijak neomezí, domnívám se, že nebude
nutné tuto novou zonaci vyznačovat v terénu. Ostatně ani vyhláška o zásadách péče se
vyznačování zón v terénu nijak nevěnuje, naopak stanoví povinnost správ vyznačit klidová
území, která budou pro návštěvníky znamenat omezující opatření.67 Koho bude režim
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jednotlivých zóny omezovat, budou jistě vlastníci pozemků. Proto bude údaj o zařazení do
konkrétní zóny, tedy údaj o způsobu ochrany území, součástí zápisu v katastru nemovitostí.
Informaci o změně zonace by mělo příslušnému katastrálnímu úřadu oznámit za základě
§ 79 odst. 2 písm. k) MŽP. Nutno podotknout, že vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí, dosud nebyla novelizována a mezi způsoby ochrany jsou stále uvedeny první až
třetí zóna národního parku.

3.1. Zóny v novém pojetí
Tři ze zón jsou charakterizovány svým cílem, zóna kulturní krajiny svůj cíl stanovený
nemá. Dále má každá ze zón definován vlastní režim, který stanoví, jaké zásahy je možné na
jejím území provádět.
3.1.1. Zóna přírodní
Zóna přírodní se vymezuje na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy.
Cílem zóny přírodní je zachovat a umožnit nerušený průběh přírodních dějů. Jedná se o území,
na němž je možno aktivně zasahovat pouze v případech uvedených v § 18a odst. 1 ZOPK.
Obecně zde bude možné provádět zásahy, které nebudou v rozporu s cílem ochrany této zóny
a výjimečně i taxativně vymezená jiná opatření nezbytná z důvodu ochrany života, zdraví,
majetku nebo přírody, např. zásahy proti šíření geograficky nepůvodních druhů organismů,
hašení požárů nebo udržování vyznačených cest a tras. Domnívám se proto, že často užívaný
pojem bezzásahovost je v tomto případně problematický, protože by mohl vzbuzovat dojem
nemožnosti jakýchkoli funkčních zásahů na území této zóny. Vhodnější se mi jeví používání
pojmu maximální bezzásahovost. Důležitým definičním znakem této zóny je požadavek
ucelenosti ploch reagující na dosavadní roztříštěnost území první zóny zejména u Národního
parku Šumava, které často znemožňovalo efektivní péči.68 Podle Metodického pokynu
k vymezování, navrhování a schvalování zonace na území národních parků ČR (dále „Metodika
zonací“), který vydalo MŽP, by měly mít segmenty zóny přírodní nejméně 50 ha.69 Neméně
důležité je zdůraznění toho, že je nutné tyto zóny vymezit tak, aby došlo k minimalizaci
nepříznivých vlivů působících na pozemky jiných vlastníků lesa mimo zóny přírodní a přírodě
blízké a na pozemky mimo území národního parku. Příkladem takového opatření
k minimalizaci nepříznivých vlivů např. v podobě možného šíření lýkožrouta smrkového je
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vymezení dostatečně širokého pásma území se speciálním managementem, které zabrání šíření
tohoto škůdce do okolních lesů.70 Do doby, než bude schválena nová zonace, se za zóny přírodní
považují první zóny vymezené podle stavu účinného před 1. 6. 2017.71
V rámci projednávání zákona č. 123/2017 Sb. byl vznesen pozměňovací návrh, na jehož
základě se přímo do znění ZOPK měly zakotvit lhůty, ve kterých by musela být více než
polovina území národních parků vymezena jako zóna přírodní. Tyto lhůty neměly být pro
všechny národní parky shodné, ale odstupňované podle jejich specifik.72 V pozměňovacím
návrhu nebyly uvedeny žádné následky, které by v případě nedodržení lhůt následovaly,
a i proto je otázkou, jak by dané ustanovení reálně urychlilo zvýšení procentuálního zastoupení
zóny přírodní v národních parcích. V případě nesplnění navrhovaných lhůt by se podle mého
názoru spíše dále otevřel prostor pro debatu, zda takové území opravdu chránit jako národní
park. Domnívám se, že stanovení dlouhodobého cíle ochrany přírody je vhodnější metodou pro
to, aby se podíl přirozených ekosystémů na území národních parků neustále zvyšoval. Tentýž
pozměňovací návrh obsahoval ustanovení upravující nemožnost následného přesunu území do
méně přísné zóny ochrany, než do které bylo zařazeno při projednávání předchozí zonace. Jsem
toho názoru, že jakkoli s obsahem tohoto ustanovení souhlasím, bylo by v systematice ZOPK
nadbytečné, protože z cílů ochrany jednotlivých zón vyplývá, že prioritou je zachování
a případně zlepšení stavu ekosystémů, nikoli jejich degradace.
3.1.2. Zóna přírodě blízká
Zóna přírodě blízká se vymezuje na území, kde převažují člověkem částečně pozměněné
ekosystémy. Cílem této zóny je dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům, tedy
budoucí přesun daného území do zóny přírodní a s tím související zavedení principu maximální
bezzásahovosti. Katalog možných zásahů v této zóně je oproti zóně přírodní rozšířen o zásahy
podporující ekologickou stabilitu, biologickou rozmanitost a revitalizaci, tedy zcela logicky
o zásahy umožňující její přiblížení se zóně přírodní.
3.1.3. Zóna soustředěné péče o přírodu
Zóna soustředěné péče o přírodu se vymezuje tam, kde převládají člověkem významně
pozměněné ekosystémy. Cílem této zóny může být alternativně obnova přírodě blízkých
70
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ekosystémů, nebo zachování a zlepšování stavu ekosystémů významných z hlediska biologické
rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna trvalou činností člověka. V případě prvního
uvedeného cíle bude z dlouhodobého hlediska ideálním stavem postupné přesunutí území přes
zónu přírodě blízkou až po zónu přírodní, v případě cíle druhého potom setrvání daného území
v zóně soustředěné péče, čímž mu bude zajištěna trvalá aktivní péče. Tato zóna tvoří u všech
národních parků v navrhovaných podobách jejich zonace většinu území.73
3.1.4. Zóna kulturní krajiny
Zóna kulturní krajiny se vymezí na území nejvíce pozměněných člověkem, tedy
zejména na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich
udržitelnému rozvoji. Na rozdíl od ostatních zón nemá stanoven žádný specifický cíl,
nepředpokládá se u ní jakýkoli přesun do přírodě bližší zóny. Zásahy, které se budou v této zóně
provádět, nesmí ohrozit předmět ochrany národního parku a naplňování jeho cílů. Ve všech
našich národních parcích má tato zóna minimální procentuální zastoupení.74 Do schválení nové
zonace se za zónu kulturní krajiny považují zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí.
3.1.5. Nezařazená území
Ačkoli by se z uvedeného mohlo zdát, že veškeré území národního parku musí spadat
pod jednu z výše uvedených zón, není tomu tak. Existence nezařazeného území je výslovně
připuštěna v § 18 odst. 7 ZOPK. Pro tato území, která leží mimo zastavěná území a zastavitelné
plochy obcí, je stanoven zákaz používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou
způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Toto
pravidlo je téměř identické s jednou z nejdůležitějších základních ochranných podmínek, a to se
zákazem uvedeným v § 16 odst. 2 písm. a) ZOPK.75 U zákazu, který se týká nezařazených
území ovšem logicky schází korektiv, který pro území zařazené do jedné ze zón stanoví
možnost použít dané prostředky a vykonat uvedené činnosti, pokud to není v rozporu s cíli
ochrany zón nebo s režimem zón národního parku. Protože ustanovení § 18 odst. 7 ZOPK není
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uvedeno ve výčtu § 43 ZOPK, v němž jsou upraveny možné výjimky ze zákazů, domnívám se,
že se na rozdíl od problematiky ochranných podmínek jedná o zákaz absolutní.

3.2. Arondace
Důležitým principem rozdělování území národního parku do zón je tzv. arondace. Jedná
se o přičlenění určitého menšího území k jedné ze zón, aniž by dané území splňovalo definiční
znaky této zóny. V praxi se bude jednat např. o malé plochy jehličnatých lesů uprostřed lesů
přirozených, které svou rozlohou nesplňují požadavky Metodiky zonací na vyhlášení
samostatného segmentu zóny.76 Arondace existuje ve dvou modalitách – pokud arondovaná
plocha slouží k dosažení cíle zóny, jedná se o arondaci podle § 18 odst. 2 ZOPK, pokud
k dosažení cíle neslouží, jde o arondaci podle § 18 odst. 3 ZOPK. Rozdíl mezi těmito
modalitami spočívá v tom, že na první uvedenou se bude vztahovat obecný režim zón uvedený
v § 18a ZOPK, a na druhou uvedenou nikoli. Na plochách arondovaných podle
§ 18 odst. 3 ZOPK, bude možné provádět shodné zásahy jako v zóně kulturní krajiny, tedy
takové, které neohrožují předmět národního parku a naplňování cílů ochrany národního parku.
V praxi se může jednat například o území, na kterém je veden elektrovod. Ten, přestože bude
formálně zařazen do zóny přírodní, nebude ponechán samovolnému vývoji, ale bude o něj
možné pečovat tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost.77 Důvodem pro provedení arondace je
podle mého názoru snížení administrativní náročnosti, kterou by samostatné zařazení těchto
drobných území jistě způsobilo, a také to, že by jejich vynětí např. z území zóny přírodní bylo
v rozporu s požadavkem na její ucelenost.

3.3. Proces přijímání a právní forma zonace
Konkrétní podobu zonace v jednotlivých národních parcích stanoví vyhláškou MŽP. Při
projednávání zákona č. 123/2017 Sb. bylo navrženo, aby byly zóny vymezeny opatřením
obecné povahy, které svou formou údajně lépe odpovídá dané problematice. O opatření obecné
povahy se zmiňuje i důvodová zpráva k novele. Mazancová shledává formu opatření obecné
povahy jako vhodnější, protože je od začátku procesu jednáno s obcemi, vlastníky pozemků,
ekologickými spolky a dalšími subjekty v konkrétním regionu, přičemž tyto subjekty mohou
uplatňovat své připomínky a námitky.78 Je pravdou, že proces přijímání vyhlášky stanovící zóny
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v národních parcích není v ZOPK příliš rozveden. To, že návrh takové vyhlášky vypracovává
správa národního parku, vyplývá pouze z § 20 odst. 3 ZOPK, v němž se mj. uvádí, že návrh
zón národního parku je orgán ochrany přírody povinen dohodnout s radou národního parku.79
Před 1. 6. 2017 byl proces vymezení zón ochrany národního parku upraven spolu s dalšími
postupy v § 40 ZOPK, který podrobně upravoval i jeho projednání s obcemi, kraji a vlastníky
nemovitostí a proces vypořádání se s jejich případnými námitkami. Domnívám se, že postup
vymezování zón byl z tohoto ustanovení odstraněn proto, že se předpokládala forma opatření
obecné povahy, jehož proces vydání je upraven ve správním řádu a odlišná úprava v ZOPK by
byla nežádoucí. Přestože ale původně navrhovaná forma opatření obecné povahy nakonec
schválena nebyla, znění § 40 ZOPK zůstalo bez úpravy postupu vymezení zón. Otázkou je, zda
se jedná o legislativní nedůslednost anebo o promyšlené vynětí.
Proces přijímání návrhu zonace je upraven v Metodice zonací. Proces začíná tak, že
správa národního parku připraví návrh, který předloží MŽP k odsouhlasení. Následně správa
národního parku s odsouhlaseným návrhem seznámí členy rady národního parku i širší
veřejnost,

přičemž

je

možné

k předkládanému

návrhu

zonace

činit

připomínky.

S připomínkami se vypořádává správa a o výsledku vypořádání informuje MŽP. Pokud jsou na
základě připomínek v návrhu zonace provedeny změny, je nutné ho znovu odsouhlasit.
V případě, že nebude návrh zonace odpovídat ustanovením ZOPK nebo Metodice zonací, může
ministerstvo návrh upravit. Následně správa dohodne takto připravený návrh s radou. Pokud
nedojde k dohodě, musí rada prostřednictvím správy předložit odůvodněný rozpor ministerstvu,
které může návrh upravit. Po skončení procesu v rámci správy a rady připraví ministerstvo
návrh vyhlášky a vyšle ji do legislativního procesu. Pokud tento proces srovnám s postupem
podle § 40 ZOPK, shledávám zásadní rozdíl v tom, že nejsou přímo kontaktováni vlastníci
nemovitostí dotčených návrhem. Metodika zonací výslovně zmiňuje pouze tzv. významné
vlastníky nemovitostí, a to v rámci bližší specifikace množiny širší veřejnost. Obce i kraje mají
možnost připomínkovat návrh zonace prostřednictvím svých obligatorně delegovaných
zástupců v radě, a proto si nemyslím, že by bylo jejich postavení ve srovnání s dikcí § 40 ZOPK
jakkoli znevýhodněno.
Další porovnání, které je pro zhodnocení stavu současné právní úpravy nutné, je
srovnání s původně navrhovaným procesem vydání opatření obecné povahy podle
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§ 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy správní orgán projednává s dotčenými
orgány, kterými jsou mj. na základě § 71 odst. 4 ZOPK obce. Následně se návrh doručí veřejnou
vyhláškou a vyvěsí na úřední desce správního orgánu i na úředních deskách obecních úřadů
všech obcí, jejichž správních obvodů se má projednávané opatření obecné povahy týkat.
Důležitým prvkem postupu je výzva všem dotčeným osobám, tedy těm, kterých se činnost
správního orgánu v daném případě týká, aby k návrhu podávali námitky nebo připomínky.
Námitky mohou podávat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být projednávaným opatřením obecné povahy přímo dotčeny, případně i jiné osoby, pokud to
tak správní orgán určí. S námitkami se správní orgán vypořádává formou rozhodnutí, které musí
být odůvodněné a které je poté jako celek součástí odůvodnění opatření obecné povahy.
Připomínky vedle toho představují slabší nástroj ochrany a správní orgán se jimi bude zabývat
jako podkladem pro vydání opatření obecné povahy. Vyhlášené opatření obecné povahy nelze
napadnout opravným prostředkem, ale je možné učinit podnět na zahájení přezkumného řízení
anebo postupovat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále „soudní řád
správní“).
Pozitivum vyhlašování zonace formou vyhlášky spatřuji v tom, že se díky této formě
řeší zonace na centrální úrovni a měla by jí kromě vyšší legitimity být zajištěna i mediální
pozornost, která úzce souvisí s možností veřejnosti připomínkovat návrh. Všechny správy
národních parků na své internetové stránky nahrály návrhy zonace a umožnily zájemcům
odeslat na v návrhu uvedené kontakty své připomínky. Ačkoli tedy došlo k vynětí procesu
schvalování zonace z § 40 ZOPK, domnívám se, že je v praxi na základě Metodicky zonací
šetřeno práv všech dotčených osob dostatečným způsobem a že absence právního zakotvení
výslovného informování všech dotčených vlastníků je vyvažována veřejností a popularitou
celého procesu.
I když zákon č. 123/2017 Sb. nestanovil konkrétní lhůtu, během níž měly být nové
zonace projednány,80 bylo i v zájmu jednotlivých správ vyřešit tuto otázku co nejdříve. Národní
park České Švýcarsko a Národní park Podyjí jsou před zbývajícími národními parky o krok
napřed, což je podle mého názoru způsobeno jejich menší rozlohou a menším počtem obcí na
jejich území a s tím související nižší administrativní náročností projednávání. 81 Správa
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V přechodných ustanoveních v čl. II, bodu 5 zákona č. 123/2017 Sb. byla stanovena pouze dvouletá lhůta od
účinnosti daného předpisu, během níž mělo projednávání nové zonace začít.
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Ministerstvo životního prostředí. Proces přípravy a schvalování nové zonace ve všech našich národních parcích
vrcholí [online]. Publikováno dne 21. 1. 2019 [Cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z:
https://www.mzp.cz/cz/news_190121_zonace. Řízení týkající se návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody
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Krkonošského národního parku obdržela k návrhu zonace 125 připomínek, přičemž 53 z nich
vyhověla, a plánované dohadování s Radou Krkonošského národního parku bylo odloženo na
červen letošního roku.82 K odložení došlo i u Národního parku Šumava, a to také na červen
letošního roku.83 Bude zajímavé sledovat vývoj dění a je otázkou, zda v červnu u obou našich
větších národních parků dojde k dohodě nebo bude celý proces opakovaně odložen.
Poté, co nabyde vyhláška vymezující zóny ochrany přírody účinnosti, dojde na základě
§ 18 odst. 6 ZOPK na 15 let k zafixovaní vyhlášeného stavu, protože dříve nebude možné
zahájit projednávání jakýchkoli změn. Platnost následujících vyhlášek týkajících se zonací
ZOPK neupravuje, není tedy vyloučeno, že budou vymezeny na odlišné časové období.
Je otázkou, proč zákonodárce zvolil určení lhůty pouze pro první nově vymezenou zonaci.
Argumentačně zavedení tohoto moratoria obhajoval právní jistotou subjektů, kterých se zonace
dotkne. Domnívám se, že tato otázka bude aktuální i v případě dalších návrhů zonací, u nichž
by právní jistota mohla být snížena právě nejasnou dobou, na kterou budou vymezeny.
V současnosti účinná úprava se mi tak jeví jen jako jakási zkouška toho, jak bude patnáctiletá
doba platnosti zonací fungovat, a případnou další novelou ZOPK se upraví platnost zonací
následných.

3.4.

Vztah zonace a ochranných podmínek
V § 18a odst. 5 ZOPK je stanoveno, že při provádění zásahů a opatření podle ustanovení

týkajících se zonace nejsou dotčeny základní ochranné podmínky. Vztahem mezi zonací
a bližšími ochrannými podmínkami se ZOPK výslovně nezabývá. Důvodová zpráva k velké
novele uvádí, že režim zón bude platit pro provádění péče o národní parky vedle základních
a bližších ochranných podmínek a že jsou režimy zón navrženy tak, aby nedošlo ke kolizi se
základními nebo bližšími ochrannými podmínkami. Pro případ, že by ke kolizi přeci jen došlo,
bude možné provést takové zásahy pouze na základě udělení výjimky podle § 43 ZOPK anebo

Národního parku Podyjí je možné sledovat na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBA9GD637, řízení
týkající se návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko je možné sledovat
na:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal
&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNB9CBR
M7D&tab=detail.
82
Správa KRNAP. TZ: Rada KRNAP projednala návrh nové zonace KRNAP [online]. Publikováno 8. 4. 2019.
[Cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.krnap.cz/aktuality/tz-rada-krnap-projednala-navrh-nove-zonacekrnap/.
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Zonace na Šumavě a v Krkonoších. In: Události v regionech (Praha) [televizní zprávy]. Česká televize, 5. 4.
2019. Záznam dostupný z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/219411000140405-udalosti-v-regionech/obsah/686372-zonace-na-sumave-a-v-krkonosich.
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se souhlasem vydaným podle § 44b ZOPK. Domnívám se proto, že absence odkazu na bližší
ochranné podmínky v § 18a odst. 5 ZOPK je způsobena pouhou legislativní nedůsledností.
Provázanost

těchto

dvou

institutů

je

možné

pozorovat

v

ustanovení

§ 16 odst. 2 písm. a) ZOPK, v němž je uplatňování důležité základní ochranné podmínky
spočívající v zákazu používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit
podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, navázáno na
ustanovení definující cíle a režim ochrany zón.

3.5.

Shrnutí
Zonace je právním nástrojem ochrany přírody v národních parcích, který byl zákonem

č. 123/2017 Sb. výrazně koncepčně změněn, přičemž hlavním motivem této změny byla snaha
přiblížit se mezinárodním standardům IUCN. Funkce předchozí tzv. jednotné zonace jakožto
nástroje regulujícího pohyb osob na území národních parků a zároveň určujícího metody
a způsoby ochrany území byly nově rozděleny mezi dva nástroje ochrany přírody, a to mezi
klidová území a současnou zonaci tzv. v užším smyslu. Nově tak bude území národních parků
rozděleno do čtyř zón, přičemž každá z nich se bude vyznačovat odlišným přístupem k péči
o ni. O území zařazené do zóny přírodní se bude aktivně pečovat zcela minimálně s cílem
zachovat a umožnit nerušený průběh přírodních dějů. Péče o zónu přírodě blízkou by měla být
vedena za účelem následného přeřazení takového území do zóny přírodní. Specifickou
a v národních parcích procentuálně nejvíce zastoupenou zónou je zóna soustředěné péče
o přírodu. Ta se od ostatních zón liší tím, že jsou pro ni stanoveny dva cíle. O část území
zmíněné zóny se bude aktivně pečovat s cílem přechodu do zóny přírodě blízké nebo do zóny
přírodní, a management zbývající části území by měl vést ke stabilizaci anebo zlepšení stavu
těch ekosystému, které jsou důležité z hlediska biologické rozmanitosti a jejichž existence je
podmíněna lidskou péčí. Nejméně zastoupenou a přírodě nejvzdálenější zónou je zóna kulturní
krajiny, kterou tvoří území obcí. Účelem vymezení této zóny je umožnit obcím provádět zásahy
důležité pro jejich udržitelný rozvoj.
Ne všechno území musí být zařazeno do jedné z nadefinovaných zón, ačkoli se
domnívám, že v praxi půjde o minimálně se vyskytující plochy. Stejně tak je možné do určité
zóny tzv. arondací zařadit i území, které do ní na základě stanovených kvalifikačních znaků
zařazeno být nemělo. Jedná se o prevenci přílišného rozdrobení zonace s cílem umožnit funkční
péči o jednotlivé zóny.
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Přestože byla v návrhu zákona č. 123/2017 Sb. navrhována jako forma vyhlášení zonace
forma opatření obecné povahy, finální znění tohoto zákona zachovalo formu vyhlášky.
Konkrétní forma tohoto procesu není upravena v ZOPK, protože došlo k vynětí schvalování
zonace z § 40 ZOPK, ale podrobně ji upravuje Metodika zonací vydaná MŽP. Proces upravený
Metodikou zonací je téměř shodný s postupem uvedeným v § 40 ZOPK a domnívám se proto,
že ani u obcí, ani u vlastníků dotčených nemovitostí, nedojde ke zkrácení jejich práv. Zatímco
správy dvou menších národních parků, Národního parku Podyjí a Národního parku České
Švýcarsko, již návrh zonace dohodly s radou národního parku, v případě větších dvou došlo
k odložení procesu dohodování na červen. Je otázkou, zda bude v červnu dohody dosaženo
anebo dojde pouze k dalšímu odložení.
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4.

Omezení činností na území národního parku
V této kapitole jsou rozebrány právní nástroje ochrany přírody v národních parcích,

které spočívají v nejrůznějším omezení činností. Pozornost je věnována základním i bližším
ochranným podmínkám, problematice omezení a zákazu činnosti podle § 66 ZOPK, nově
zakotvenému institutu klidových území, omezení vstupu z důvodu ochrany přírody podle
§ 64 ZOPK, závazným stanoviskům k některým činnostem a v neposlední řadě také novému
pojetí návštěvního řádu.

4.1. Ochranné podmínky
Ochranné podmínky představují zákonem vymezený okruh činností, které jsou
v národních parcích zakázány, anebo jejichž provozování je vázáno na souhlas orgánu ochrany
přírody. Jakožto nejvýznamnější administrativní nástroj si kladou za cíl zcela či alespoň z části
eliminovat působení škodlivých lidských činností na nejvzácnější části přírody. Systematicky
se ochranné podmínky dělí na základní, které stanoví zákazy vztahující se obecně na všechny
české národní parky, a bližší, které jsou definovány pro každý z národních parků zvlášť po
zohlednění jeho specifických potřeb. Porušení základních i bližších ochranných podmínek je
přestupkem podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK, resp. § 88 odst. 2 písm. n) ZOPK.
4.1.1. Základní ochranné podmínky
Základní ochranné podmínky upravuje § 16 ZOPK. Na rozdíl od právní úpravy účinné
před 1. 6. 2017 zakotvuje současné znění dělení základních ochranných podmínek na ty, které
se vztahují na celé území národního parku a ty, které se vztahují na tzv. volnou krajinu, tedy
území mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí. Dřívější úprava odlišovala zákazy
platící na celém území národních parků a zákazy vztahující se pouze na území nejpřísněji
chráněných prvních zón. Pro území obcí žádné zákonné úlevy stanoveny nebyly, a proto se na
jejich území vztahovala i taková pravidla, jako je zákaz vjíždět motorovými vozidly mimo
silnice a místní komunikace nebo zákaz rozdělávat ohně. Pokud nebyla v návštěvním řádu
národního parku udělena generální výjimka pro území obce, bylo podle předchozí právní
úpravy v těchto případech nutno vést správní řízení o udělení výjimky. Tato změna reaguje na
odlišné pojetí zonace národních parků, a podle mého názoru jde o krok správným směrem, když
zákonodárce stanovil zvláštní, mírnější, režim obcím, tedy těm částem území národního parku,
které mají k divoké přírodě nejdále a v nichž je nutné umožnit jejich obyvatelům funkční
existenci.
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Odlišná systematika základních ochranných podmínek ale není jedinou změnou, kterou
zákon č. 123/2017 Sb. do této problematiky přinesl. Došlo také k aktualizaci samotného výčtu
zákazů, přičemž byly zohledněny praktické zkušenosti s aplikací původního znění.
Problematické bylo např. uplatňování zákazu pořádání vyhlídkových letů. Tento typ letů nebyl
nikde definován a nadto nebylo toto ustanovení zařazeno do systematického výčtu uvedeného
v § 44 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v němž se uvádí, že vzdušný prostor
České republiky je přístupný k létání za podmínek stanovených tímto zákonem, mezinárodní
smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a při dodržení pravidel létání, která stanovují
postupy při létání ve vzdušném prostoru.84 Nově je tak v § 16 odst. 1 písm. l) ZOPK definován
zákaz létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle
jiného právního předpisu. Zajímavostí je, že tato základní ochranná podmínka byla od účinnosti
zákona č. 123/2017 Sb. do konce února 2019 neaplikovatelná, protože opatření obecné povahy
Úřadu pro civilní letectví, na která tento zákaz odkazuje, byla přijata až 24. 9. 2018 a účinnosti
nabyla 28. 2. 2019. Opatření obecné povahy, která byla pro každý z národních parků přijata
samostatně, tak v současné době umožňují lety s minimální výškou 300 m nad nejvyšší
překážkou v okolí 600 m od letadla, přičemž tato pravidla budou zanesena do leteckých map.85
Výkladové obtíže činil spojený zákaz tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená
orgánem ochrany přírody, v němž použitá spojka mohla vzbuzovat dojem, že k jeho porušení
dojde pouze při kumulativním provozování obou činností. V novelizovaném znění ZOPK jsou
oba tyto zákazy uvedeny samostatně. Při aktualizaci výčtu základních ochranných podmínek
byly zohledněny i relativně nové problémy, na které bylo třeba právně reagovat, např. zákaz
provozovat letadla způsobilá létat bez pilota uvedený v § 16 odst. 2 písm. s) ZOPK regulující
v současné době stále populárnější drony, které představují hrozbu především pro ptáky, kteří
je snadno zamění za dravce, a, mohu-li si dovolit osobní poznámku, jejichž všudypřítomné
bzučení naprosto zhatí jakýkoli zážitek z návštěvy klidné přírody. Další nová základní ochranná
podmínka, jejíž právní zakotvení vnímám jako velmi žádoucí, spočívá v zákazu provádět
ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku uvedeném v § 16 odst. 1 písm. k) ZOPK.
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Protože je uvedená v odstavci 1 daného ustanovení, vztahuje se na celé území národního parku,
tedy i na území obcí.86
S ohledem na již zmiňované nové pojetí zonace a s tím související změnu systematiky
základních ochranných podmínek z nich byla zcela vyřazena regulace vstupu na území
národních parků.
4.1.2. Bližší ochranné podmínky
Bližší ochranné podmínky představují pro každý národní pak vlastní katalog zákazů
a opatření, které reagují na jeho specifické potřeby. Před přijetím zákona č. 123/2017 Sb. byly
bližší ochranné podmínky uvedeny v jednotlivých zřizovacích předpisech národních parků,
nyní se nachází přímo v § 16a až § 16d ZOPK. Systematicky se bližší ochranné podmínky dělí
na ty, které přímo zakazují činnosti představující hrozbu pro předmět ochrany konkrétního
národního parku, a ty, které provádění určitých činností, které nemusí působit přímé ohrožení
předmětu ochrany, podmiňují souhlasem správy národního parku.
První varianta bližších ochranných podmínek, tedy těch stanovících výslovně zákaz
v nich uvedených činností, se týká pouze Národního parku České Švýcarsko. Zajímavým
zákazem na území tohoto národního parku je zákaz nocovat v přírodě mimo místa vyhrazená
orgánem ochrany přírody opatřením obecné povahy. Jedná se o přísnější úroveň zákazu
táboření, který stanoví pro všechny národní parky základní ochranné podmínky. Pojem táboření
vykládá MŽP jako souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě spojený
s přenocováním, a to obvykle ve stanech (stavění stanů, příprava stravy, hygiena, likvidace
odpadků atd.).87 Domnívám se, že i přes existenci tohoto výkladu může být v praxi obtížné
rozlišovat táboření a nocování, protože základní hygienu provádí a stravu si připravuje i osoba,
která na území národního parku pouze nocuje. Stejně tak se dá vícedenní pobyt v přírodě
realizovat bez stanu a při uplatnění pravidla leave no trace s odnosem vyprodukovaných
odpadů mimo území národního parku. Kladu si tedy otázku, zda se bude v takovém případě
jednat o táboření nebo pouhé nocování. Na území Národního parku České Švýcarsko ale tyto
pojmové odlišnosti návštěvníci řešit nemusí, mimo správou určená místa se zkrátka nedá
legálně přespávat tzv. pod širákem, tedy ani v současné době stále populárnějších hamakách.
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Krkonošského národního parku v zájmu informování veřejnosti a vysvětlení důvodů, které k této regulaci vedly,
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Bližší ochranné podmínky ostatních národních parků stanoví pouze činnosti vázané na
souhlas správy daného parku. Jedná se tedy o činnosti, které nemusí být pro přírodu v národním
parku nutně škodlivé, ale u nichž musí mít správa možnost jejich kontroly a regulace. Souhlas
je udělován v souladu s § 44b ZOPK, a pokud není potřeba povolení správního orgánu podle
jiného právního předpisu, uděluje ho správa národního parku rozhodnutím nebo opatřením
obecné povahy. Volba formy záleží v konkrétním případě na cílovém okruhu adresátů.
4.1.3. Výjimky z ochranných podmínek
Zákazy činností specifikované v ochranných podmínkách, a to ať v základních nebo
bližších,88 nejsou zákazy absolutními. Po splnění zákonem stanovených podmínek je možné
udělit z nich výjimku. Některé výjimky vyplývají pro určité osoby nebo činnosti přímo ze
zákona.

Zákaz

sbírat

nerosty,

rostliny

nebo

odchytávat

živočichy

uvedený

v § 16 odst. 2 písm. e) ZOPK se nevztahuje na činnosti spočívající v běžném obhospodařování
pozemků, výzkumu povoleného nebo organizovaného orgánem ochrany přírody, výkonu práva
myslivosti, práva rybářství a práva obecného užívání lesů podle § 19 a násl. lesního zákona.
Příkladem osobní výjimky je široké vymezení subjektů, na které se neuplatní zákaz vjíždět
a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa
vyhrazená orgánem ochrany přírody uvedený v § 16 odst. 2 písm. l) ZOPK.89
Důležitou a v rámci projednávání zákona č. 123/2017 Sb. intenzivně řešenou zákonnou
výjimkou je možnost umisťovat, povolovat nebo provádět ve volné krajině stavby, které
nevyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas a které jsou zároveň určeny pro jeden
z účelů uvedených v § 16 odst. 2 písm. b) ZOPK. 90 Specifikem této výjimky je její navázání na
proměnlivé ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona, které obsahuje výčet záměrů, pro které
není nutné územní rozhodnutí ani územní souhlas opatřovat.91 Tento výčet v průběhu let
postupně narůstá, čímž dochází k oslabování této důležité základní ochranné podmínky.92
Nepřijatý

pozměňovací

návrh

Jiřího

Junka

měl

za

cíl

přeformulovat

znění

§ 16 odst. 2 písm. b) ZOPK na zákaz umisťovat, povolovat nebo provádět stavby s výjimkou
88

Protože bližší ochranné podmínky stanoví výslovný zákaz pouze pro Národní park České Švýcarsko, vztahuje
se možnost udělit výjimku logicky pouze na § 16a odst. 1 a § 16a odst. 2 ZOPK.
89
Obdobně je formulovaný i výčet zákonných výjimek ze zákazu jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní
komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody uvedeného v § 16 odst. 2 písm. m) ZOPK.
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Jedná se o účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární
ochrany a záchranných prací, obrany státu, ochrany státních hranic nebo památkové ochrany.
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Dalším ustanovením, na které je udělení výjimky navázané, je § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují územní
rozhodnutí ani územní souhlas také stavební úpravy a udržovací práce. Toto ustanovení je ovšem časově stálé, a
proto ho v souvislosti s problematičností propojení ZOPK a stavebního zákona přímo nezmiňuji.
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MAZANCOVÁ, Eva. Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích
z právního pohledu. Praha, 2017. Disertační práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. s. 39.
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vnitřních stavebních úprav, které nemění funkční využití již stojící stavby, nebo udržovacích
prací. Domnívám se, že znění pozměňovacího návrhu mělo být schváleno. Vznik nových staveb
ve volné krajině národních parků vnímám jako nežádoucí, přičemž v případě opravdové
nutnosti by i za účinnosti tohoto pozměněného znění bylo možné zahájit řízení o udělení
výjimky podle § 43 ZOPK. V odkazu na ustanovení stavebního zákona spatřuji zbytečné
znepřehlednění úpravy. Protože se jedná zároveň o stavby, které nevyžadují ani ohlášení nebo
vydání stavebního povolení,93 nebude nutné k těmto činnostem vydat ani závazné stanovisko
podle § 44 ZOPK. V případě jakékoli budoucí novelizace stavebního zákona bude tedy žádoucí,
aby MŽP aktivně sledovalo navrhované změny ustanovení § 79 odst. 2 tohoto zákona.
Kromě výjimek, které vyplývají přímo ze zákona samotného, může výjimku udělit
orgán ochrany přírody podle § 43 ZOPK. V případě národního parku je takovým orgánem jeho
správa, jak vyplývá z ustanovení § 78 ZOPK. Výjimka může být udělena dvojím způsobem –
správním rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle části druhé a třetí správního řádu
nebo opatřením obecné povahy vydaným v řízení podle části šesté správního řádu.
Důvody, pro které je možné výjimku udělit, lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou
důvodů je samotná dikce zákona, která u některých ochranných podmínek výslovně
předpokládá, že orgán ochrany přírody vyhradí místa, na nichž konkrétní zákaz neplatí. Toto
vyhrazení se děje na základě § 43 odst. 3 ZOPK. Nejde tedy v pravém slova smyslu o udělování
výjimky, ale o institut velmi blízký. Vzhledem k tomu, že se toto vyhrazení bude vždy týkat
konkrétního místa, ale předem neurčeného okruhu osob, je zvoleným způsobem regulace vždy
opatření obecné povahy.94 Před novelou provedenou zákonem č. 123/2017 Sb. byla tato místa
vyhrazována v návštěvním řádu, který sám měl povahu opatření obecné povahy. Vzhledem
k zásadní změně pojetí návštěvního řádu a jeho nynější absenci právní formy tento postup není
možný. Jde ovšem jen o formální změnu, z materiálního hlediska se shodně jedná o opatření
obecné povahy. Současné povaze návštěvního řádu se podrobněji věnuji v podkapitole 4.6.
Druhou skupinu tvoří důvody uvedené v § 43 odst. 1 ZOPK – převaha jiného veřejného
zájmu nad zájmem na ochranu přírody, udělení výjimky v zájmu ochrany přírody nebo v situaci,
kdy povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany. Tyto důvody,
mohou vést jak k vydání individuální výjimky formou správního rozhodnutí ve správním řízení
zahájeném na žádost, tak k vydání hromadné výjimky formou opatření obecné povahy pro blíže
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MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 433.
Obdobný postup bude použit i při stanovení tras, po nichž se mohou návštěvníci pohybovat v klidových územích.
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neurčený okruh osob. Řízení, jehož výsledkem je opatření obecné povahy, se zahajuje z moci
úřední, není možné jej zahájit na návrh jako správní řízení. V praxi bude ale často vydání
takového opatření obecné povahy předcházet iniciativa zájemce ve formě podnětu. Vydávání
opatření obecné povahy je v případě udělování výjimek z ochranných podmínek novinkou
a klade si za cíl snížení administrativní zátěže, protože bude v konkrétním případě možné místo
několika individuálních správních řízení vést pouze jedno, jehož výsledkem bude právě
opatření obecné povahy.95 Pokud orgán ochrany přírody shledá, že se výjimka na základě
některého ze tří uvedených důvodů může vztahovat nikoli na konkrétní osobu, ale na jejich
blíže neurčený okruh, vydá opatření obecné povahy podle § 43 odst. 2 ZOPK. Opatření obecné
povahy dle § 43 odst. 2 ZOPK by měla být vydávána nejen pro konkrétní území, ale také na
určitý časový úsek, čímž se odliší od opatření obecné povahy vydaných za základě
§ 43 odst. 3 ZOPK, které jsou vydávána zpravidla na neomezenou dobu.
Prvním důvodem, na jehož základě je možné udělit výjimku z ochranných podmínek
podle § 43 odst. 1 ZOPK, je paralelní existence dvou kolidujících veřejných zájmů, přičemž
jedním z nich je vždy veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny. 96 Proti tomuto veřejnému
zájmu může stát např. veřejný zájem na stavbě větrné elektrárny, který může v konkrétním
případě převážit. Z uvedeného vyplývá, že pro pochopení možnosti udělit tuto výjimku je zcela
klíčové objasnit pojem veřejný zájem. Jedná se o neurčitý právní pojem, který není možné a ani
žádoucí definovat v právním předpise, čímž dává zákonodárce prostor veřejné správě, aby
mohla dostatečně individualizovat svá rozhodnutí. Protože je aplikace tohoto pojmu obtížná,
poskytuje veřejné správě určitý návod, jak v praxi postupovat, judikatura soudů. Nejvyšší
správní soud vyvodil, že veřejným zájmem je zájem celé nebo podstatné části společnosti
směřující k všeobecnému blahu a dobru,97 a zdůraznil podmíněnost jeho obsahu časem a místem
aplikace normy.98 K samotnému průběhu řízení Ústavní soud uvádí, že by měl být veřejný
zájem v konkrétní věci zjišťován na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů,
po zvážení všech rozporů a připomínek, a není možné jej a priori stanovit.99 Úvaha správního
orgánu, která vedla k rozhodnutí nebo k vydání opatření obecné povahy, musí být patrná
z odůvodnění rozhodnutí, aby byla zajištěna jeho přezkoumatelnost. Postup v rámci řízení by
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Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 501/0, který byl ve znění schválených pozměňovacích předpisů vyhlášen
jako zákon č. 123/2017 Sb. [online]. [Cit. 15. 4. 2019]. Dostupná z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?O=7&CT=501&CT1=0.
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Srov. § 58 odst. 1 ZOPK.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016-46.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 2 As 11/2003.
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měl být třífázový. 100 V první fázi je nutné zjistit samotnou existenci jiného veřejného zájmu,
není možné se spokojit s pouhým tvrzením žadatele o udělení výjimky anebo subjektu,
který dal podnět k vydání opatření obecné povahy. Pokud je veřejný zájem opravdu zjištěn,
následuje ve druhé fázi zkoumání, zda není možné tento jiný veřejný zájem uspokojit jinak,
tedy aniž by byl dotčen zájem na ochraně přírody. Pokud se v této fázi prokáže nezbytnost
udělení výjimky, posuzuje se ve třetí fázi to, zda je pro potřeby společnosti v konkrétním
případě důležitější uspokojit tento jiný zájem před zájmem na ochranu přírody. Důležitý princip
řešení kolize veřejných zájmů formuloval Nejvyšší správní soud, když uvedl, že je třeba,
aby bylo zachováno maximum z obou kolidujících zájmů, přičemž by mělo být identifikováno
jádro a periferie kolidujícího veřejného zájmu a z obou veřejných zájmů, které jsou ve hře, by
mělo být zachováno alespoň jejich jádro.101
Druhým důvodem je udělení výjimky ze zákazu stanoveného v ochranných podmínkách
proto, že taková výjimka bude sama v zájmu ochrany přírody. Přínosy, které bude mít udělení
výjimky pro ochranu přírody, musí převažovat nad negativy a riziky s ní souvisejícími.
Třetí možností je udělení výjimky v případě, že činnost, která v tomto případě nemusí
splňovat kvalitativní požadavky veřejného zájmu a pro kterou je výjimka žádána, významně
neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.
V rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým je výjimka udělována, jsou
zpravidla obsaženy podmínky, při jejichž dodržení je možné povolenou činnost vykonávat.
Porušení těchto podmínek je přestupkem podle § 87 odst. 3 písm. l) ZOPK, resp.
§ 88 odst. 2 písm. p) ZOPK.

4.2.

Omezení a zákaz činnosti
Katalogy zakázaných činností, které jsou obsaženy v základních a bližších ochranných

podmínkách, jsou doplněny omezením nebo zákazem činnosti podle ustanovení § 66 ZOPK,
které upravuje možnost orgánu ochrany přírody stanovit fyzickým i právnickým osobám
podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo
zvláště chráněných částí, nebo takovou činnost zakázat.
Ustanovení § 66 ZOPK doznalo odbornou veřejností velmi kritizované změny,
a to zákonem č. 350/2012, kterým byl novelizován primárně stavební zákon. Dosavadní znění
100

VOMÁČKA, Vojtěch a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Nakladatelství C.H. Beck,
2017. s. 304.
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uvedeného ustanovení bylo doplněno o odstavec 2, který vyvolal obavy, zda fakticky nepopřel
celý smysl a účel daného ustanovení. Tento problematický odstavec totiž bez bližších
specifikací stanoví, že ustanovení odstavce 1 nelze uplatnit v případě již vydaného platného
pravomocného rozhodnutí. Judikatura se k věci ještě nevyjádřila, a proto nezbývá než doufat,
že se v budoucnu přikloní k názoru odborné veřejnosti, která vykládá relativně nový odstavec
s odkazem na princip ochrany životního prostředí jako nejvyšší hodnoty, princip prevence,
předběžné opatrnosti a odpovědnosti původce jakožto základní principy práva životního
prostředí.102 Mazancová ve svém článku prezentuje názor, ve kterém i s ohledem na výklad
publikovaný ve Věstníku MŽP103 dovozuje úzký vztah obou odstavců předmětného ustanovení
a to, že se odstavec 2 bude vztahovat pouze na případy, kdy byla činnost povolená podle ZOPK,
tedy na ty situace, kdy byl orgánem ochrany přírody posouzen vliv činnosti na chráněné části
přírody a nikoli na situace, kdy rozhodoval jiný orgán, například stavební úřad.104 Stejskal dle
mého názoru tento výklad ještě upřesňuje, když uvádí, že činnost, která nebude podléhat
§ 66 odst. 1 ZOPK bude pouze taková, jejíž škodlivé následky konkrétně vymezí původní
povolovací rozhodnutí. Zdůrazňuje, že v mezidobí mezi vydáním povolovacího rozhodnutí
a projevem škodlivých následků může dojít ke změně skutkového stavu.105 S ohledem na výše
uvedené jsem toho názoru, že zařazení odstavce 2 vyvolává více otázek než odpovědí, a i kdyby
judikatura dovodila, že se vztahuje pouze na rozhodnutí vydaná podle ZOPK, je nutné vzít
v potaz i Stejskalovu poznámku o nutnosti zohlednit případnou změnu skutkového stavu, se
kterou původní povolující rozhodnutí orgánu ochrany přírody nemohlo počítat a která se dle
mého názoru ze současného znění odstavce 2 vyložit bohužel nedá. Nadto čtyři měsíce před
účinností zákona č. 350/2012 Sb. Nejvyšší správní soud dokonce dovodil, že je možné
postupovat podle ustanovení § 66 ZOPK i v případech, kdy posuzovanou činnost povolil nebo
jinak aproboval jiný orgán ochrany přírody než ten, který řízení zahájil.106 Na krátkou dobu tak
došlo dokonce k rozšíření dosavadního aplikačního rámce, když dosud byl takový postup
judikaturou vyloučen. Domnívám se, že de lege ferenda se judikaturou stanovené meze pro
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aplikaci § 66 ZOPK obejdou bez problematického a nejasného odstavce 2, a bylo by tedy
žádoucí tento odstavec při příští novelizaci zákona odstranit. Zároveň je ale zřejmé, že je tento
postup značně nepravděpodobný a idealistický.
Protože by dle mého názoru jiný než výše uvedený výklad odborné veřejnosti zcela
popřel to, proč se § 66 v ZOPK od samého počátku jeho účinnosti vyskytuje, budu v dalším
textu své práce vycházet právě z něj. Bez tohoto vysvětlení by totiž závěry o tom, že se jedná
o nástroj prevence apod. postrádaly jakoukoli argumentační oporu.
Ve světle výše uvedeného se tedy stále jedná o preventivní nástroj, který umožňuje
orgánům ochrany přírody aktivně předcházet negativním důsledkům činností, přičemž není
nutné, aby tyto negativní důsledky již nastaly, ale stačí pouhá možnost toho, že nastanou.
Spektrum činností, které je možné omezit či zakázat, je velmi široké. Jedná se jak o činnosti
nepovolené, tak i o činnosti povolené.107 Nadto je soudy dovozeno, že se vztahuje i na činnosti
nařízené.108 Pro přírodu totiž není rozhodující, jestli je činnost nařízená, zakázaná, povolená či
nepovolená. Rozhodující je to, že ji daná činnost může ohrozit. Proto, aby byl tento nástroj
dostatečně efektivní a zohlednil dynamiku přírodních procesů, je nutný rychlý proces jeho
vydání. Omezení se vydává formou rozhodnutí vydávaného ve správním řízení z povahy věci
zahajovaného z moci úřední, přičemž v případě nutnosti upravit poměry před koncem takového
řízení je možné, aby orgán ochrany přírody jakožto správní orgán nařídil předběžné opatření.109
S důrazem na rychlost také není možné přerušit probíhající řízení podle § 66 ZOPK z důvodu
paralelního řízení o vydání chybějící výjimky podle příslušného ustanovení.110 Dalším
postupem, který akcentuje požadovanou rychlost vydání rozhodnutí je ustanovení
§ 90 odst. 1 ZOPK, které stanoví, že odvolání proti rozhodnutí podle § 66 ZOPK nemá
odkladný účinek.
Rozhodnutí, kterým se dané řízení končí a kterým dochází k omezení či zákazu již
povolené činnosti, může zasáhnout do právní jistoty jejích provozovatelů. Tento zásah je ale
regulován tím, že nedochází ke zrušení původního povolení, ale novým rozhodnutím vzniká
zákonná překážka pro realizaci dané činnosti.111
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To, že pro aktivaci § 66 ZOPK postačuje pouhé ohrožení a že je možné omezit či zakázat i činnost povolenou
judikoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. 7. 2003, sp. zn. 7 A 28/2000-47.
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Nedodržování omezení či zákazu činnosti podle § 66 ZOPK naplňuje skutkovou
podstatu přestupku upraveného v § 87 odst. 3 písm. h) ZOPK pro fyzické osoby,
a v § 88 odst. 2 písm. j) ZOPK pro právnické a podnikající fyzické osoby.

4.3.

Klidová území
Klidová území jsou novým institutem, který do problematiky ochrany přírody

v národních parcích vnesl zákon č. 123/2017 Sb. V předchozí právní úpravě byl pohyb osob na
území národních parků regulován především prostřednictvím základních ochranných podmínek
a zonace, a to tak, že byl na území prvních zón paušálně zakázán pohyb mimo vyznačené cesty.
V souvislosti se změnou systematiky základních ochranných podmínek a odlišným pojetí
zonace se od této konstrukce upustilo a volný pohyb osob tak napříště budou regulovat právě
klidová území. Ačkoli jsem institutu klidových území přiřkla punc novoty, je nutné na tomto
místě zmínit, že podobný institut znala systematika ZOPK i před účinností zákona
č. 123/2017 Sb., a sice možnost omezení vstupu z důvodu ochrany přírody podle § 64 ZOPK.
Jeho podrobnější úpravě stejně jako srovnání s institutem klidových území se budu věnovat
v následující podkapitole.
4.3.1. Definice klidových území
Zákonnou definici klidových území obsahuje § 17 odst. 1 ZOPK, který stanoví, že se
jedná o území s omezeným pohybem osob z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů
nebo jejich složek, které jsou citlivé na nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů
s ním spojených. Nová právní úprava vychází z předpokladu, že se citlivé oblasti, které by mohl
negativně ovlivnit nadměrný pohyb osob, nemusejí nutně nacházet pouze na území, které bylo
zařazeno do nejpřísněji chráněné zóny, ale že se mohou vyskytovat napříč celým spektrem
zonace. Stejně tak je zohledněno, že se části přírody, které pro svou citlivost vyžadují speciální
ochranu, mohou vyskytovat i mimo nejpřísněji střežené části národních parků.112
Ačkoli citované ustanovení zmiňuje umožnění nerušeného vývoje, jedná se podle mého
názoru spíše o přiměřeně nerušený vývoj, jak vyplývá hned z následujícího odstavce téhož
ustanovení, který zakazuje pohyb osob v klidových územích pouze mimo cesty a trasy
vyhrazené orgánem ochrany přírody. Citlivost těchto ekosystémů nebo jejich složek
neznamená, že musí být nadměrným pohybem osob aktuálně poškozeny, ale pouze to, že je
jejich poškození možné. Klidová území jsou tedy jedním z preventivních nástrojů ochrany
112

Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 501/0, který byl ve znění schválených pozměňovacích předpisů
vyhlášen jako zákon č. 123/2017 Sb. [online]. [Cit. 15. 4. 2019]. Dostupná z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?O=7&CT=501&CT1=0.
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přírody. Zdroje zranitelnosti, které souvisí s nadměrným pohybem osob, jsou podle návrhu
klidových území, který vypracovala Správa Národního parku Podyjí v zásadě dvojí.113 Jednak
je drobná fauna i flóra ohrožena mechanickou zátěží spočívající v jejich možném sešlapu,
jednak představuje silný negativní vliv rušení živočichů, které může způsobit např. pokles
úspešnosti lovu nebo neúspěšné rozmnožování, což může vést v závislosti na ročním období až
k fatálním následkům. Přiměřenému a regulovanému pohybu osob po vyhrazených stezkách se
živočichové umí přizpůsobit, a to tak, že se v blízkosti frekventovaných stezek vyskytují buď
brzy ráno anebo pozdě večer, kdy je výskyt osob minimální. 114
V návrhu Správy Národního parku Podyjí jsou mezi takto klasifikovaná území zahrnuta
i ta, na nichž výskyt citlivých ekosystémů není v nedávně době prokázán a jeví se pouze jako
v budoucnu možný nebo žádoucí. Domnívám se, že toto široké pojetí institutu klidových území
je problematické zejména z pohledu kolize zájmu na ochraně přírody s ústavně zaručenou
svobodou pohybu. Ústavní soud sice shledal omezení, které samotná existence klidových území
pro svobodu pohybu představuje, za přiměřené, ale poznamenal, že se jeho posouzení týká
pouze obecného vymezení zákonného rámce tohoto institutu.115 Pokud nebude jeho konkrétní
naplnění výkonnou mocí, tj. výsledné opatření obecné povahy MŽP, splňovat kritérium
přiměřenosti, bude možné se proti němu bránit, a to v přezkumném řízení podle správního řádu,
žalobou podle soudního řádu správního nebo v krajním případě až ústavní stížností. Zásadu
proporcionality v případě obdobného omezujícího institutu podle § 64 ZOPK zdůraznil ve svém
rozhodnutí i Nejvyšší správní soud, a to v rozsudku č. j. 7 Ao 6/2010-44 ze dne
15. prosince 2010, ve kterém posuzoval přiměřenost omezení volného pohybu na území
Národního parku Šumava. Přípustné omezení je takové, které je z územního, věcného
i osobního hlediska to nejmenší možné, ale které zároveň ještě umožňuje dosažení stanoveného
cíle. Je tedy zjevné, že pro správy národních parků bude vymezování klidových území náročnou
činností a že všechny své důvody vedoucí ke konkrétním omezením budou muset kvalitně
odůvodnit. Přestože se Národnímu parku Podyjí problémy v procesu vymezování klidových
území vyhnuly a návrh byl 28. 2. 2019 dohodnut s Radou Národního parku Podyjí,116
domnívám se, že taková podoba klidových území může vést k pozdějším sporům. U ostatních
113
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národních parků proces zatím tak daleko nepokročil. Problémy jsou patrné i u návrhu klidových
území Krkonošského národního parku, kde jeho odpůrci argumentují zejména málo
prokázaným výskytem citlivých druhů na navržených územích a údajným účelovým
vymezením klidového území mezi Černou horou a Pecí pod Sněžkou, kde vlekaři uvažovali
o vybudování kabinkové lanovky.117
Nerespektování vyhrazeného klidového území není samostatným přestupkem,
ale domnívám se, že půjde část takového jednání subsumovat pod skutkovou podstatu
přestupku podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK pro fyzické osoby a § 88 odst. 2 písm. n) ZOPK
pro právnické a podnikající fyzické osoby, jakožto výkon činnosti, která je ve zvláště
chráněném území zakázána. Z principu může být režim klidového území narušen ovšem také
nerespektováním podmínek týkajících se rozsahu, způsobu a času pohybu na vyhrazených
cestách nebo trasách uvnitř klidového území. De lege ferenda je tak vhodné uvažovat
o zakotvení vlastní skutkové podstaty pro porušení pravidel v klidových územích. Znění
navrhované skutkové podstaty by mohlo být podobné skutkové podstatě porušení § 64 ZOPK,
a sice spočívat v nedodržování omezení nebo zákazu vstupu vyhlášeného podle § 17 ZOPK.
4.3.2. Forma vyhlášení klidových území a jejich vyznačení v terénu
Klidová území vymezí ve formě opatření obecné povahy MŽP, přestože se právní
úpravě nevyhnul legislativní šotek. Zatímco § 17 odst. 3 ZOPK stanoví zcela jasně jako právní
formu opatření obecné povahy, v § 79 odst. 3 písm. g) ZOPK je uvedeno, že ministerstvo
vydává vyhlášky, kterými stanoví klidová území národních parků podle § 17 odst. 3 ZOPK.
Domnívám se, že dikce § 17 je zcela nepochybná, navíc o formě opatření obecné povahy hovoří
i důvodová zpráva k zákonu č. 123/2017 Sb. a zvolená forma se shoduje s obdobným institutem
upraveným v § 64 ZOPK. V rámci příští novelizace ZOPK by proto bylo vhodné tento nesoulad
odstranit.
S formou opatření obecné povahy souvisí možnost každého, kdo tvrdí, že byl na svých
právech daným aktem zkrácen, podat podle § 101a a násl. soudního řádu správního návrh na
zrušení opatření obecné povahy, který se bude projednávat ve správním soudnictví. Pokud jde
o opatření obecné povahy, jejichž předmětem je omezení vstupu na vymezená území národních
parků, bude je moci napadnout teoreticky každá fyzická osoba, která bude chtít na dané území
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vstoupit. Bude tedy zajímavé sledovat vývoj judikatury k této problematice a také to, jak se
budou soudy stavět k opakovaným podáním s obdobným obsahem.
Podobně jako v případě nové zonace stanoví přechodná ustanovení zákona
č. 123/2017 Sb. pravidlo, podle něhož musí být řízení o vymezení klidového území zahájeno
nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Dokud nebudou klidová území
takto vymezena, považuje se za ně celé území dosavadní první zóny. Obdobně se bude
postupovat v případě cest a tras na jejich území, za které se do doby jejich vyhrazení podle
§ 17 odst. 2 ZOPK budou považovat cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody na
základě předchozího znění ZOPK. Všechny české národní parky již své návrhy klidových
území představily veřejnosti. Jak se dalo očekávat, vzbudilo jejich projednávání podobně jako
u projednávání návrhů nové zonace vlnu nevole a v současné době jsou v oběhu petice, které
shromažďují podpisy osob, které s jejich vymezením nesouhlasí. MŽP i jednotlivé správy
vytrvale opakují, že většina argumentů proti navrhovaným úpravám pramení z nepochopení
jednotlivých institutů. Opakujícími se argumenty jsou zejména obavy z dopadu zonace
na návštěvníky a obecná obava ze změny úpravy, na kterou si již všichni zvykli.118 Jako
konstruktivní spatřuji výtku obce Krásná Lípa nacházející se na území Národního parku České
Švýcarsko, kterou zdůrazňuje vhodnost schválení nově vyhrazených cest a tras v klidových
územích nejpozději současně s vymezením klidových území samotných.119 I přes existenci
zmiňovaného přechodného ustanovení týkajícího se cest vymezených dle předchozí právní
úpravy se mi tento postup jeví jako praktický, když není jasné, jaké změny budou v dosud
vymezených cestách provedeny.
K zákazu pohybovat se mimo vyhrazené cesty a trasy je důležité poznamenat, že nejde
o zákaz absolutní a je možné udělit z něj výjimku podle ustanovení § 43 ZOPK, které bylo již
podrobněji rozebráno v kapitole věnující se zonaci. V případě klidových území se jedná
o důvody zcela shodné, a proto je na tomto místě nebudu znovu rozebírat.
Protože jsou hranice klidového území klíčovou informací pro návštěvníky národního
parku, musí být spolu s údaji o podmínkách pohybu v nich vhodným způsobem vyznačeny.
Jejich vyznačování je povinností orgánu ochrany přírody, přičemž způsob, jakým vyznačení
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proběhne, je stanoven v § 16 vyhlášky o zásadách péče, a to tak, že budou označena jednak
tabulí s textem „klidové území národního parku“ a jednak tabulí obsahující informace
o možnostech a podmínkách pohybu na daných územích. Stejně tak se pro vyznačení klidových
území bude používat i pruhové značení, kterým se dosud vyznačovalo území prvních zón.120
Tabule s textem budou ve shodě s dosavadní praxí týkající se prvních zón pravděpodobně
umístěny u vyhrazených cest a tras a pruhové značení se bude používat na jiných místech
v terénu. Pruhové značení klidových území je upraveno zcela shodně s pruhovým značením
prvních zón. Přestože většina ploch vymezených jako klidová území bude shodná s územím
prvních zón, překryv nebude úplný, a proto bude nutné stávající značení zrevidovat a případně
odstranit ze stromů, které byly na hranici první zóny, ale již nejsou na hranici klidového území.
Domnívám se, že zákonodárce mohl pro označování klidových území zvolit např. jinou barvu
pruhového značení, čímž by se tento problém odstranil.
Pro úplnost dodávám, že ačkoli ZOPK nekonzistentně uvádí tento institut jak
v jednotném, tak v množném čísle, v praxi se na území každého národního parku bude jednat
o systém jednotlivých dílčích klidových území, jejichž segmenty nebudou tvořit souvislou
plochu. Domnívám se, že na rozdíl od nežádoucího rozdrobení území zóny přírodní, které by
komplikovalo péči o tuto zónu, je určitá segmentace klidového území zcela přípustná,
a dokonce vhodnější, než by byl požadavek na ucelenost takového území. Přesto by se dle mého
názoru nemělo jednat o příliš velký počet malých ploch, které by způsobovaly nepřehlednost
a komplikovaně by se vyznačovaly v terénu.

4.4. Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody
Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody je preventivním nástrojem, který je součástí
ZOPK od samého počátku jeho účinnosti a který je upraven v § 64 ZOPK. Na rozdíl od
klidových území, která jsou institutem specifickým pouze pro území národní parků, se omezení
vstupu z důvodu ochrany přírody vztahuje i na ochranu národních přírodních rezervací,
národních přírodních památek, první zóny CHKO a jeskyní. Jeho podstata spočívá v ad hoc
ochraně těch částí přírody, které jsou vystaveny nebezpečí poškození spočívajícím zejména
v nadměrné návštěvnosti. Může se jednat ale i o jiný zdroj ohrožení, než je právě nadměrná
návštěvnost, což činí tento nástroj využitelným na širší spektrum situací, než které je možné
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regulovat prostřednictvím klidových území. Proto se domnívám, že i přes existenci institutu
klidových území má tento nástroj v ochraně přírody na území národních parků své místo.
Pokud se na území národního parku nachází místa, která jsou na nadměrný pohyb osob
citlivá trvale nebo pravidelně a faktorem je nadměrný pohyb osob a rušivé vlivy s ním spojené,
považuji za vhodné vyhlásit v takových oblastech klidová území, a to buď celoroční nebo
s pravidelně se opakující periodou. Vyskytne-li se ale situace, v níž bude třeba relativně pružně
reagovat na přítomnou hrozbu ohrožování území národních parků, například před nájezdy
sběračů borůvek,121 bude postup podle § 64 ZOPK tím, který potřebnou ochranu zajistí.
Domnívám se, že bude možné regulovat vstup na konkrétní území paralelně jak pomocí
vyhlášení klidových území, tak i omezením dle § 64 ZOPK, které může pohyb ve vyhlášených
klidových územích omezený na vyhrazené cesty a trasy zakázat ve výjimečných případech
úplně, pokud se ukáže, že ochrana území, poskytovaná prostřednictvím existence klidových
území, je v konkrétním případě nedostatečná.
Protože jde o opatření, které omezí anebo zcela zakáže vstup na vybraná území, je nutné
sdělit tuto informaci návštěvníkům území, a proto musí dojít k vyznačení takového omezení
nebo zákazu v terénu, a to na všech přístupových cestách a případně i jiných vhodných místech
v terénu.
Ačkoli se jedná o relativně stabilní ustanovení ZOPK,122 došlo u něj zákonem
č. 123/2017 Sb. k drobné změně, a to k výslovnému upravení formy, kterou se toto omezení
stanoví. Přestože i před účinností novelizovaného znění byla omezení podle § 64 ZOPK
vyhlašována formou opatření obecné povahy,123 a to na základě § 78 odst. 3 písm. l) ZOPK,
výslovná zmínka ovšem v § 64 ZOPK chyběla. K procesu projednávání daného opatření obecné
povahy je důležité zmínit, že § 64 ZOPK výslovně stanoví povinnost orgánu ochrany přírody
projednat zamýšlené omezení s dotčenými obcemi. Jiná specifika procesu ZOPK neobsahuje,
a proto se použije obecná úprava správního řádu. Toto pravidlo je pro obce důležité, protože
podle § 71 odst. 4 ZOPK sice obce mají při projednávání návrhu opatření obecné povahy
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STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s, 2016.
s. 347.
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Jediná další změna proběhla zákonem č. 218/2004 Sb., který použití daného nástroje rozšířil i na jeskyně.
123
Je ovšem nutno vzít v potaz to, že opatření obecné povahy je součástí českého právního řádu teprve od
1. ledna 2006, kdy nabyl účinnosti správní řád. V § 78 odst. 3 ZOPK bylo navíc až do 1. 1. 2010 výslovně
stanoveno, že správy vydávají nařízení podle § 64 ZOPK. Teprve od 1. 1. 2010 ZOPK stanoví, že jsou tato omezení
vydávána formou opatření obecné povahy. Nejvyšší správní soud ale v rozsudku ze dne 15. 12. 2010,
č. j. 7 Ao 6/2010-44, dovodil, že i nařízení vydaná podle § 64 ZOPK je možné materiálně považovat za opatření
obecné povahy a jako taková je i přezkoumávat.
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postavení dotčeného orgánu podle správního řádu, ovšem pouze v případě projednávání těchto
aktů podle části třetí ZOPK. Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody je ale zařazeno v části
šesté ZOPK.124
Princip proporcionality podrobněji rozebraný v podkapitole věnující se klidovým
územím, se shodně uplatní i pro omezení vstupu z důvodu ochrany přírody podle § 64 ZOPK,
pro která byl ostatně Nejvyšším správním soudem i výslovně judikován. Na rozdíl od klidových
území není možné z omezení podle § 64 ZOPK udělit výjimku postupem podle § 43 ZOPK.
De lege ferenda je v případě omezení vstupu z důvodu ochrany přírody podle § 64 ZOPK
možné a domnívám se, že i vhodné, uvažovat o úpravě možnosti nabytí účinnosti daného
opatření obecné povahy ještě před samotným projednáním jeho návrhu s dotčenými orgány
a osobami, což v případě výslovného ustanovení zvláštního zákona umožňuje § 173 správního
řádu.125 Posílila by se tak schopnost tohoto nástroje pružně reagovat na aktuální hrozby. Jediné
zrychlení celého procesu, které je v současné době možné, je nabytí účinnosti dnem vyvěšení,126
a to pokud hrozí vážná újma veřejnému zájmu, kterým je mj. i ochrana přírody.

4.5. Závazná stanoviska k některým činnostem
Závazná stanoviska jsou úkony dotčených správních orgánů, které nejsou samostatným
rozhodnutím a jejichž obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí.127 Problematika
závazných stanovisek k některým činnostem ve zvláště chráněných územích je upravena
v § 44 odst. 1 ZOPK, přičemž se jedná se o obsáhlou množinu závazných stanovisek „ke všem
typům správních aktů vydávaných podle stavebního zákona a ke správním aktům vydávaných
vodoprávními úřady podle vodního zákona“.128 Bez těchto podkladů není možné uvedené
správní akty vydat, a proto se domnívám, že se jedná o silný preventivní nástroj, kterým mohou
správy na území národních parků ovlivňovat i ty činnosti, na které se nevztahují zákazy
stanovené v ochranných podmínkách ani nejsou podmíněny jejich souhlasem.
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VOMÁČKA, Vojtěch a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C.
H. Beck, 2017. s. 500.
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JEMELKA, Luboš a kol. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. s. 839.
126
Na rozdíl od obecné úpravy, která stanoví, že opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po jeho
vyvěšení.
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Viz § 149 odst. 1 správního řádu.
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MAZANCOVÁ, Eva. Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích
z právního pohledu. Praha, 2017. Disertační práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. s. 41.
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V souvislosti s aktivitou orgánů územního plánování a stavebních úřadů je nutné zmínit
nové ustanovení § 44a ZOPK, které bylo do právní úpravy včleněno zákonem č. 123/2017 Sb.
Toto ustanovení stanoví povinnost uvedených subjektů vykonávat svou působnost tak, aby byly
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných území a jejich
ochranných pásem, prostupnost krajiny a aby byla zachována a podporována biologická
rozmanitost. Jedná se tak de facto o zakotvení mezí správního uvážení. Stejně tak musí
(u)rbanistické a architektonické řešení respektovat měřítko, charakter a strukturu zástavby
s cílem zachování rázu sídel, čímž jsou kladeny specifické požadavky na obsah daných
správních aktů a odbornost úředníků, kteří je vydávají.129 V tomto novém ustanovení spatřuji
shodně s § 15 odst. 3 ZOPK, které se věnuje limitům využití národních parků, jasnou deklaraci
toho, že ve zvláště chráněných územích je nutné podřídit veškeré činnosti primárnímu cíli,
kterým je ochrana přírody. Přestože tedy § 44a ZOPK nestanoví žádné konkrétní povinnosti
příslušných subjektů, jedná se dle mého názoru o důležité vodítko pro výklad i aplikaci
související právní úpravy.
Jak závazná stanoviska k některým činnostem, tak deklarace povinnosti orgánů územního
plánování a stavebních úřadů, představují dle mého názoru silné nástroje ochrany přírody.
Nezbývá proto než doufat, že obsah těchto ustanovení zůstane zachován i v případě přijetí
nového stavebního zákona.

4.6. Návštěvní řád
Návštěvní řád prošel od počátku účinnosti ZOPK řadou přeměn své formy, a to z obecně
závazné vyhlášky přes opatření obecné povahy až po v současné době účinnou úpravu
spočívající v absenci jakékoli právní formy. Zákon č. 123/2017 Sb. učinil z návštěvního řádu
informační dokument, z něhož nebudou přímo vyplývat žádné povinnosti a jehož cílem bude
poskytnout přehled všech zákazů a omezení vztahujících se k území národního parku, ať už
budou vyplývat přímo ze zákona nebo z jednotlivých opatření obecné povahy. Ačkoli
ustanovení § 19 odst. 1 ZOPK uvádí i to, že by návštěvní řád měl obsahovat výčet zákazů
a omezení vyplývajících z rozhodnutí, domnívám se, že správní rozhodnutí je správním aktem
s konkrétně určenými adresáty, a proto není nutné a ani vhodné zákazy a omezení z nich
vyplývající uvádět v přehledovém dokumentu, protože jeho adresáti budou s tímto rozhodnutím
vždy seznámeni a pro nikoho jiného než adresáty závazné není.
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FRANKOVÁ, Martina. Změny v právní úpravě ochrany přírody při umisťování staveb a změnách využití
území. Časopis České právo životního prostředí., č. 3/2017, s. 73.
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Příčinou této radikální změny v pojetí návštěvního řádu je dle důvodové zprávy k zákonu
č. 123/2017 Sb. snaha předejít situaci, kdy by byl z důvodu neshody na jedné dílčí části
návštěvního řádu zablokován proces jeho schvalování jako celku. Stejně tak se v budoucnu
nebude opakovat situace, která nastala u Návštěvního řádu Národního parku Šumava, jehož část
byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13.10.2010 čj. 6 Ao 5/2010-43 zrušena.
Zrušit bude na příště možné pouze konkrétní opatření obecné povahy, přičemž se toto zrušení
promítne do změny informace obsažené v návštěvním řádu. Lhůty, v nichž je správa povinna
zapracovat změny a návštěvní řád aktualizovat, nejsou v ZOPK stanoveny, ovšem domnívám
se, že by se tak mělo stát ihned po jejich vstupu v účinnost, protože jinak nebude respektován
smysl a účel existence návštěvního řádu.
Těžištěm obsahu návštěvního řádu bude podle mého názoru obsah opatření obecné
povahy věnující se klidovým územím, omezením vstupu podle § 64 ZOPK a zákazy a omezení
vyplývající ze základních a bližších ochranných podmínek zmírněné opatřeními obecné
povahy, které budou vydané buď k vyhrazení míst, na něž se daná ochranná podmínka
nevztahuje anebo kterými se budou udělovat tzv. hromadné výjimky podle § 43 ZOPK.
Konkrétní způsob zpracování tohoto nově pojatého návštěvního řádu ZOPK nestanoví.
Jediným stanoveným specifikem je to, že musí být dostupný na internetových stránkách správy
národního parku. Zákonodárce tedy ponechal bližší formu realizace plně na kreativitě
jednotlivých správ a nevylučuje tak ani interaktivní formu, která by pro podobný typ dokumentu
byla dle mého názoru žádoucí. Naopak není vyloučeno ani to, že se ze zamýšleného užitečného
dokumentu stane nepřehledný uživatelsky nepřívětivý seznam. Vše bude záležet na aktivitě
a přístupu jednotlivých správ. Bohužel v této práci nemohu zhodnotit, jak se k novému úkolu
postavily, protože v době dokončení této práce nebyly ještě žádné návštěvní řády v novém
pojetí veřejně publikovány.130 Na jejich přípravu mají ostatně správy ještě více než rok času,
protože přechodná ustanovení zákona č. 123/2017 Sb. stanoví, že platnost současných
návštěvních řádů131 vyprší nejpozději 3 roky po jeho vstupu v účinnost.
Přestože není výslovně určeno, že by měl být návštěvní řád nebo alespoň jeho výňatek
umístěn také na tabulích v terénu, domnívám se, že bude takový postup z praktického hlediska
vhodný, a to proto, že jednak ani v dnešní době všichni návštěvníci národních parků nedisponují
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Což je vzhledem ke stále neukončeným procesům schvalování např. klidových území zcela pochopitelné.
V současné době má nejdéle účinný návštěvní řád Národní park Podyjí, a to od 1. 5. 1995, následuje návštěvní
řád Národního parku České Švýcarsko účinný od 15. 7. 2001, návštěvní řád Krkonošského národního parku účinný
od 1. 10. 2010 a nejmladším návštěvním řádem disponuje od 1. 5. 2013 Národní park Šumava.
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přístupem k internetu a jednak se nedá od každého návštěvníka očekávat jeho studium
návštěvního řádu v pohodlí domova před samotnou výpravou. Tuto povinnost ostatně výslovně
neobsahoval ZOPK ani v předchozím znění, ale v praxi se tak dělo a předpokládám,
že informační tabule s aktuálním obsahem zůstanou v terénu i nadále.
Z pohledu správy národního parku znamená nové pojetí návštěvního řádu dle mého
názoru poněkud vyšší administrativní náročnost související s tím, že místo dosavadního
generálního opatření obecné povahy bude nutné schvalovat větší počet dílčích aktů. Z pohledu
návštěvníka, pokud vůbec nějakou změnu zaznamená, by mělo jít bezesporu o kladně přijímaný
krok vedoucí k jeho vyšší informovanosti a přehlednosti celé právní úpravy.

4.7. Poplatky za vstup a vjezd na území národního parku
Nástrojem, který ve svém důsledku může způsobit omezení činnosti, jsou i poplatky za
vstup nebo vjezd na území národních parků případně do jejich vybraných částí. Tento nástroj
v účinném znění ZOPK zakotven není, přestože ustanovení alespoň teoreticky umožňující
výběr takových poplatků součástí právní úpravy do 1. 6. 2017 bylo. Znění nyní zrušeného
§ 24 ZOPK bylo ovšem v rozporu s čl. 11 odst. 5 Listiny132 a nálezem Ústavního soudu, který
definoval zákonné náležitosti poplatkového vztahu, tzv. prvky poplatku, kterými jsou subjekt
poplatku, objekt poplatku, základ poplatku, sazba poplatku, úlevy a osvobození od poplatku,
splatnost poplatku a sankce za nesplnění poplatkové povinnosti.133 Místo toho, aby zákonodárce
vymyslel ústavně konformní řešení, v otázce poplatků při novelizaci ZOPK zcela kapituloval,
což je dle mého názoru velká škoda. Jedním z argumentů proti výběrům poplatků je údajně
vysoká administrativní náročnost jejich výběru způsobená navázáním na daňový řád. Dalším,
a pro zákonodárce jistě nevítaným důsledkem zavedení poplatkové povinnosti, je negativní
vnímání uvedeného kroku veřejností a s ním spojené riziko poklesu politické popularity.
Domnívám se, že poplatky regulujících vstup nebo vjezd na území národních parků
součástí právní úpravy národních parků být rozhodně mají, protože pomáhají usměrňovat počty
návštěvníků národního parku, a v případě, kdyby byl výnos z poplatků určen pro správu
národního parku, mohou příjmy z nich plynoucí sloužit k financování takových činností, jako
je údržba cestní sítě, odvozu odpadků a v neposlední řadě také fungování stráže přírody.134
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Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 14/2000.
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Stráž přírody je podrobněji rozebrána v podkapitole 6.5.
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Nejsme ale rozhodně jedinou zemí, která vstup do národních parků zpoplatněn nemá.
Na Novém Zélandu je do všech třinácti národních parků umožněn vstup bez přímé poplatkové
regulace. Místní systém tento nedostatek ovšem kompenzuje poplatky za využívání chatiček
a kempů určených k přespávání za současného zákazu nocovat mimo takto vyhrazená místa.135
Otázka zavedení poplatků za vstup do národních parků je ale i na druhé straně planety aktuální,
přičemž se místní správa inspiruje v jihoamerické Patagonii.136 Pro příklady zpoplatnění vstupu
ale není nutné hledat inspiraci ve vzdálených zemích, poplatek za vstup do národních parků je
vybírán např. v Polsku a v Chorvatsku.137

4.8. Shrnutí
Nástrojů, které omezují činnosti na území národního parku, je celá řada.
Nejvýznamnějším takovým nástrojem jsou základní a bližší ochranné podmínky. Základní
ochranné podmínky představují katalog zakázaných činností, které se vztahují buď na celé
území národního parku nebo na území mimo zastavěné plochy a zastavitelná území obcí,
a uplatní se bez rozdílu ve všech českých národních parcích. Katalog základních ochranných
podmínek byl zákonem č. 123/2017 Sb. aktualizován s ohledem na dosavadní poznatky z praxe
a nové problémy, kterým bylo nutné čelit. Bohužel ne všechny provedené změny jsou dle mého
názoru k lepšímu, problematické je zejména propojení zákazu povolovat a umisťovat na území
národního parků stavby s proměnlivým ustanovením stavebního zákona. Bližší ochranné
podmínky jsou stanoveny pro každý z národních parků individuálně a buď škodlivé činnosti
přímo zakazují nebo podmiňují jejich provádění předchozím souhlasem správy národního
parku. Zákazy, které oba typy ochranných podmínek stanoví, jsou relativní, je tedy možné
udělit z nich výjimku. To se děje v závislosti na určitosti okruhu adresátů udělené výjimky buď
ve formě správního rozhodnutí nebo ve formě opatření obecné povahy.
Omezení činností obsažená v základních a bližších ochranných podmínkách jsou
doplněna omezením nebo zákazem činnosti podle ustanovení § 66 ZOPK, které upravuje
možnost orgánu ochrany přírody stanovit fyzickým i právnickým osobám podmínky pro výkon
činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí,
nebo takovou činnost zakázat. Toto ustanovení bylo výrazně změněno novelou stavebního
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Existují i místa, kde se dá přenocovat bez poplatku, ale musí k být speciálně označena. Počty těchto míst jsou
každoročně regulovány.
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PATZELT, Zdeněk. Poplatky a chráněná území. Ochrana přírody, roč. 2010, zvláštní číslo.
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zákona, když byl k § 66 ZOPK přidán odstavec 2, jehož znění je silně kritizováno odbornou
veřejností. Přípustný výklad tohoto problematického odstavce je takový, že ustanovení
odst. 1 nelze uplatnit pouze v případě, kdy byla činnost povolená podle ZOPK. De lege ferenda
by bylo žádoucí odstavec 2 zrušit.
Dalším nástrojem omezujícím činnost, a to konkrétně pohyb osob, na území národních
parků, jsou klidová území. Jedná se o nástroj omezující ústavně zaručenou svobodu pohybu
a důvodem vymezení těchto území je ochrana citlivých částí přírody před negativními důsledky
nadměrné návštěvnosti. Pohyb osob v klidových územích bude možný pouze na vyhrazených
cestách a v souladu s podmínkami, které určí správa národního parku. Protože se jedná
o institut, který se přímo dotýká návštěvníků národních parků, je nutné vyznačovat hranice
těchto území v terénu, přičemž jedním ze způsobů vyznačování je pruhové značení shodné se
značením stávajících prvních zón, což vyžaduje celkovou revizi značení a vhodnější by dle
mého názoru bylo např. použití jiné barvy značení. Klidová území se stejně jako cesty v nich
budou vyhrazovat opatřením obecné povahy. Tato opatření obecné povahy musí splňovat
kritérium přiměřenosti, jinak hrozí, že budou v rámci přezkumu zrušeny, a to ať už v rámci
přezkumného řízení podle správního řádu, nebo správním soudem, k němuž může návrh na
zrušení takového opatření obecné povahy podat teoreticky každá fyzická osoba toužící po
svobodném pohybu v daném klidovém území.
Povaze klidových území je blízký další nástroj, a to omezení vstupu z důvodu ochrany
přírody. Na rozdíl od klidových území, která jsou specifická pouze pro území národních parků,
se jedná o univerzálnější institut, jenž je možné použít i na území dalších typů zvláště
chráněných území a jeskyně. Oproti klidovým územím, která budou mít trvalejší charakter,
bude tento nástroj dle mého názoru využíván spíše jako reakce na ad hoc ohrožení, a i proto by
v rámci posílení jeho schopnosti rychlé reakce bylo velmi vhodné uvažovat o právním
zakotvení předběžné účinnosti ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu.
Správy národních parků dále disponují mocným nástrojem v podobě vydávání
závazných stanovisek, která jsou podkladem širokého spektra správních aktů. Mohou tak
posuzovat i vybrané činnosti, které nepodléhají jejich souhlasu, ani by pro jejich provozování
nebylo nutné žádat o udělení výjimky. Nově obsahuje ZOPK také výslovnou povinnost orgánů
územního plánování a stavebních úřadů vykonávat svou působnost zjednodušeně řečeno
v souladu se zachováním určitého stupně ochrany přírody. Ačkoli je toto ustanovení silně
deklaratorní, stanoví fakticky meze správního uvážení, v čemž dle mého názoru spočívá jeho
velký potenciál.
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Návštěvní řád doznal novelizací podstatných změn a sám o sobě již žádným nástrojem
omezujícím činnosti na území národního parku není. Jeho důležitost spočívá v tom, že bude
návštěvníkům poskytovat přehled všech omezení a zákazů, která závazně upravují výše
zmíněné nástroje. Konkrétní podoba návštěvního řádu bude záviset na kreativitě správy
a nezbývá než doufat, že bude přehledně sloužit svému účelu a že budou návštěvní řády
návštěvníky studovány.
De lege ferenda je žádoucí zavést ústavně konformním způsobem poplatky za vstup nebo
vjezd na území národních parků, které budou regulovat návštěvnost a zároveň sloužit jako
příjmy využitelné pro další rozvoj národního parku. Absenci jejich zakotvení v účinném znění
ZOPK vnímám jako jeden z výrazných problémů právní úpravy ochrany přírody v národních
parcích.
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5. Zásady péče
Zásady péče jsou základním koncepčním nástrojem, kterým právo chrání přírodu na
území národních parků. Jedná se o odborný, dlouhodobě a rámcově formulovaný a komplexně
pojatý dokument, který je prostředkem usměrňování vývoje věcí.138

5.1. Obsahové změny v základním koncepčním dokumentu
V návaznosti na centrálně zakotvené poslání národních parků, které zahrnuje kromě
naplňování dlouhodobého cíle také jejich určité využití, přistoupil zákonodárce ke změně
tohoto základního koncepčního nástroje, a tak zatímco podle předchozí právní úpravy byly
těmito koncepcemi shodně jako v případě jiných zvláště chráněných území plány péče, od
účinnosti zákona č. 123/2017 Sb. jimi budou obecnější a na delší časové období vydávané
zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma.
Základní právní úprava těchto nových odborných dokumentů je obsažena
v § 38a ZOPK, jejich obsah a postup při jejich zpracování a projednání upravuje vyhláška
o zásadách péče, přičemž blíže je tento postup upraven v Metodickém pokynu MŽP ke
zpracování a projednání zásad péče o národní parky (dále “Metodický pokyn k zásadám
péče“).139
Ačkoli v případě zásad péče není na rozdíl od plánů péče výslovně stanoveno, že nejsou
závazné pro fyzické a právnické osoby, důvodová zpráva k zákonu č. 123/2017 Sb. uvádí, že
se toto pravidlo o nezávaznosti uplatní i na ně. Domnívám se, že shodného závěru lze dosáhnout
i za použití argumentu a minori ad maius. Nejsou ostatně vydávány ani formou právního
předpisu, ani rozhodnutí nebo opatření obecné povahy.140 S problematikou závaznosti
koncepčních dokumentů zvláště chráněných území pro fyzické a právnické osoby souvisí
otázka, zda vůbec tyto dokumenty nějaké povinnosti, které by teoreticky mohly být závazné,
obsahovat mohou.141 Domnívám se, že nikoli, a to z toho důvodu, že účelem zásad péče je
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DAMOHORSKÝ, Milan. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí v českém právu. In:
DAMOHORSKÝ, Milan, STEJSKAL, Vojtěch et al. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu
práva. Sborník z konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko 2003, s. 66.
139
Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke zpracování a projednání zásad péče o národní parky
ČR publikovaný ve Věstníku ministerstva životního prostředí v listopadu 2018 [online]. Dostupné z:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2018/$FILE/SOTPR_Vestnik_listopad_2018_18121
1.pdf.
140
Plán péče o Národní park Šumava byl zrušen v rámci řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem
správního orgánu. Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2014 č. j. 10A 99/2014-99.
141
STEJSKAL, V. Koncepční nástroje ochrany přírody a krajiny. In: DAMOHORSKÝ, Milan, STEJSKAL,
Vojtěch et al. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva. Sborník z konference. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko 2003, s. 135.
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vymezit na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu ekosystémů národních parků
a jejich ochranných pásem rámcové zásady péče nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu
předmětů ochrany národních parků a v ochranných pásmech pro zabezpečení národních parků
před nepříznivými vlivy z okolí. Stanovení konkrétních povinností fyzických a právnických
osob by bylo v rozporu s požadavkem na rámcový rozsah tohoto dokumentu.
Důležitost zásad péče je zdůrazněna tím, že jsou podkladem pro jiné druhy plánovacích
dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Z tohoto rozhodování na rozdíl od
samotných zásad péče už fyzickým a právnickým osobám povinnosti samozřejmě vznikat
mohou. Vzhledem ke zmiňované obecnosti bude žádoucí rámcové zásady péče provádět
pomocí dalších realizačních dokumentů, které budou upravovat podrobnější úpravu vztahující
se na kratší časové období a zároveň na konkrétní území. Vydávání těchto dokumentů není
v ZOPK upraveno a bude se tedy jednat o interní dokumenty jednotlivých správ, přičemž to,
zda budou projednávány s radou národního parku jako jeden z důležitých dokumentů ochrany
a řízení národního parku podle § 20 odst. 1 ZOPK, bude vyplývat z konkrétního obsahu
takového dokumentu.142

5.2. Proces zpracovávání zásad péče
Proces zpracování zásad péče je oproti procesu zpracování plánů péče týkajících se
národních parků významně upraven, a to zejména v reakci na rozsudek Městského soudu
v Praze ze dne 12. 12. 2014 č. j. 10A 99/2014-99, kterým byl zrušen Plán péče o Národní park
Šumava na období 2014 – 2017, a jehož závěry potvrdil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze
dne 13. 7. 2016, č. j. 6 As 32/2016-63. Důvodem pro zrušení tohoto plánu péče bylo procesní
pochybení MŽP spočívající v tom, že schválená verze předmětného plánu péče se výrazně
odchylovala do té, která byla předjednána Správou Národního parku Šumava se zástupci obcí
v Radě Národního parku Šumava. Ke změnám došlo tedy až v samém závěru schvalovacího
procesu, aniž by dané změny byly konzultovány s obcemi. K tomuto pochybení došlo z toho
důvodu, že právní úprava napadené části procesu zcela chyběla. Proto novela předestřený
problém odstraňuje výslovným stanovením povinnosti dohodnout s radou národního parku
návrh až v samotném závěru procesu a zároveň znemožňuje ministerstvu takto předjednaný
návrh měnit z jiných důvodů než pro rozpor s příslušnými předpisy.
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MAZANCOVÁ, E. Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z
právního pohledu. Praha, 2017. Disertační práce. Univerzita Karlova. s. 56.
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Další výraznou změnou je nutnost dohodnout návrh zásad péče s celou radou, tedy
nikoli pouze s částí jejích členů, kterými jsou zástupci obcí. Tato změna byla jedním z impulzů
pro ústavní stížnost skupiny senátorů. Ti v ní spatřovali snahu o oslabení regionální složky rady,
protože na rozdíl od počtu zástupců obcí, jehož omezení vyplývá z povahy věci, tj. konkrétního
počtu obcí na území národního parku, není celkový počet dalších členů rady nijak omezen.
Ústavní soud se k tomuto argumentu vyjádřil tak, že pouhé spekulování nad úmyslem
zákonodárce nemůže být důvodem pro vyslovení neústavnosti normy, ale naznačil, že pokud
by k takovému sestavení rady došlo, bylo by možné se proti takovému zásahu bránit.
V současné době tedy proces přijímání zásad péče začíná tím, že správa národního parku
vypracuje návrh těchto zásad. Ten následně zašle MŽP, které vyhodnotí jeho soulad
s ustanoveními ZOPK, s vyhláškou o zásadách péče a Metodickým pokynem o zásadách péče.
Pokud MŽP shledá, že návrh v souladu s některým z uvedených dokumentů není, vrátí ho
správě k přepracování. V opačném případě vydá písemný souhlas s jeho zněním a další postup
je opět na správě národního parku, která oznámení o možnosti seznámit se s tímto návrhem
zveřejní na portálu veřejné správy a zašle dotčeným obcím a krajům. Od zveřejnění na portálu
veřejné správy běží šedesátidenní lhůta, během níž může každý návrh připomínkovat. Pokud
správa shledá některé připomínky oprávněnými, návrh podle nich upraví. Takto předjednaný
návrh musí správa dohodnout s radou v procesu obdobném dohadování zonací nebo klidových
území. Pokud dohoda není dosažitelná, obrátí se rada se svou argumentací na MŽP, které může
návrh, který odporuje ZOPK, vyhlášce o zásadách péče nebo Metodickému pokynu týkajícím
se zásad péče upravit. Návrh, který zdárně projde tímto procesem MŽP schválí protokolem.143
Kontinuita koncepční péče o národní parky je zajištěna v přechodných ustanoveních
zákona č. 123/2017 Sb. Plány péče, které byly vydány podle předchozí právní úpravy, zůstávají
i nadále v platnosti, a to do doby schválení zásad péče, nejdéle však na dobu 10 let od účinnosti
novely.
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Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke zpracování a projednání zásad péče o národní parky
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5.3. Shrnutí
Ochrana přírody v národních parcích bude nově namísto plánů péče zaštítěna novým
obecněji pojatým odborným dokumentem, a to zásadami péče o národní park a jeho ochranné
pásmo. Zásady péče nebudou závazné pro fyzické a právnické osoby a domnívám se, že by
neměly ani stanovovat žádné konkrétní povinnosti. Z důvodu jejich rámcového charakteru
budou v praxi prováděny řadou interních dokumentů správ. Veškeré další plánovací dokumenty
i rozhodování orgánů ochrany přírody musí ze zásad péče vycházet. V reakci na zrušení Plánu
péče o Národní park Šumava byl změněn byl i proces přijímání tohoto klíčového koncepčního
dokumentu, když bylo dohodnutí správy s radou zařazeno na samý konec procesu. Předjednaný
návrh zásad péče se nyní také na rozdíl od předchozí právní úpravy dohaduje s celou radou,
nikoli pouze s její regionální složkou, čímž došlo k vítanému posílení významu odborné složky
rady.
Jakkoli vnímám existenci všech kategorií zvláště chráněných území jako zcela klíčovou
pro funkční zajištění ochrany přírody na našem území, domnívám se, že v této kategorizaci
zaujímají národní parky velmi specifické místo, a to ať již z důvodu své rozlohy nebo
jedinečnosti a kvality ekosystémů, které se na jejich území nacházejí. Proto vyčlenění odlišně
pojatého koncepčního dokumentu právě pro tuto kategorii zvláště chráněných území hodnotím
kladně, přestože se domnívám, že ačkoli se z teoretického hlediska jedná o změnu, v praxi se
neprojeví nijak výrazně. Všechny současné plány péče o národní parky totiž upravují
i problematiku přesahující rámec stanovených věcných okruhů, když se věnují např.
přípustnému veřejnému využívání včetně turistiky a rekreačního využití.
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6.

Institucionální zajištění ochrany přírody v národních parcích

6.1.

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu

přírody.144 Jeho působnost na poli ochrany přírody je podrobně upravena v § 79 ZOPK. Kromě
toho, že zřizuje správy národních parků a řídí jejich činnost,145 vykonává i jiné funkce, o kterých
jsem se v textu práce již podrobněji zmiňovala, a proto nyní uvedu pouze stručný přehled těchto
činností.
Na samém počátku úvah o vyhlášení národního parku a jeho případného ochranného
pásma je to právě MŽP, které zajišťuje zpracování záměru na vyhlášení tohoto zvláště
chráněného území, záměr následně oznamuje a projednává. Stejně tak je MŽP autorem právních
předpisů, kterými se národní parky a případně i jejich ochranná pásma zřizují.146 U již
vyhlášených národních parků se působnost MŽP nejvýrazněji projevuje v tom, že vydává
vyhlášky, kterými se vymezuje zonace, opatření obecné povahy, která upravují klidová území,
a schvaluje zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma.
Aby byl stav ochrany nemovitých věcí nacházejících se na území národního parku
promítnut do katastru nemovitostí, má MŽP povinnost tyto údaje a jejich případné změny
ohlásit příslušnému katastrálnímu úřadu. V neposlední řadě je odvolacím orgánem proti
rozhodnutím vydaným správami národních parků.

6.2.

Správa národního parku
Klíčovým orgánem jsou na území národních parků správy národních parků, jejichž

působnost je podrobně upravena v § 78 ZOPK. Správy národních parků vykonávají státní
správu v ochraně přírody a krajiny v tom rozsahu, v jakém ji mimo území národních parků
vykonávají obecní a krajské úřady a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK
ČR“), s výjimkou těch kompetencí, které výslovně přísluší MŽP.
Správy národních parků jsou zřizovány ministerstvem jako státní příspěvkové
organizace. V minulosti nebyla právní forma správ jednotná, protože Správa Národního parku
České Švýcarsko byla zřízena jako organizační složka státu. Forma organizační složky státu se
ale vzhledem k absenci právní subjektivity a problematickému napojení na státní rozpočet
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Viz § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
socialistické republiky.
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Viz § 79 odst. 2 písm. g) a § 79 odst. 3 písm. t) ZOPK.
146
Viz § 79 odst. 3 písm. e) ZOPK.
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ukázala jako nepraktická, a proto došlo s účinností k 1. 1. 2018 ke zřízení Správy Národního
parku České Švýcarsko jakožto státní příspěvkové organizace, a tím ke sjednocení právní formy
všech správ.147 Tuto změnu hodnotím jednoznačně pozitivně, protože jednak nevidím důvod,
proč by orgány se shodnou působností měly mít různou právní formu, a jednak kvituji to, že
právní forma příspěvkové organizace je praktická zejména pro možnost flexibilně reagovat na
neočekávané situace.
Působnost správ národních parků je podrobně upravena v § 78 ZOPK, přičemž správy
vystupují ve vztahu k národním parkům ve trojím postavení. Zaprvé se jedná o orgány
vykonávající státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 78 odst. 2 ZOPK, zadruhé
o odborné organizace ochrany přírody podle § 78 odst. 5 ZOPK a zatřetí o subjekty hospodařící
se státními lesy, pozemky určenými k plnění funkcí lesa a s jiným majetkem státu souvisejícím
s plněním funkcí lesa na území národních parků a jejich ochranných pásem (dále jen „se
státními lesy“) podle § 22 odst. 2 ZOPK. Propojení zejména prvního a třetího pojetí správy je
považováno za velmi problematické, a to z toho důvodu, že je v jedné instituci spojen jak výkon
státní správy, tak soukromoprávní hospodaření s majetkem. Pokud je tedy k činnosti správy,
jakožto subjektu hospodařícího se státními lesy, nutné obstarat si výjimku, souhlas nebo
stanovisko, je správa zároveň žadatelem i subjektem, který o vydání či udělení rozhoduje, což
může způsobovat netransparentnost celého procesu.148
Ačkoli mohl zákonodárce využít příležitosti, kterou bylo projednávání zákona
č. 123/2017 Sb., a pokusit se tento problém odstranit, nestalo se tak. Důvodem pravděpodobně
bylo to, že už samotná změna právního režimu národních parků způsobila dlouhý a náročný
legislativní proces, a pokud by se v rámci téhož návrhu řešila ještě změna organizace správy
národního parku, mohlo být ohroženo přijetí novely jako celku. Není také snadné vymyslet
řešení, které by problém postavení správy odstranilo. Jako vhodné se mi jeví zapojit do
rozhodování na území národních parků AOPK ČR, která by jakožto specializačně nejbližší
orgán ochrany přírody mohla rozhodovat o udělení výjimek, souhlasů a stanovisek v situacích,
v nichž bude žadatelem správa národního parku jakožto orgán hospodařící se státními lesy.
Případně by AOPK ČR nemusela přímo rozhodovat, ale mohla by vypracovávat závazné

147

Viz opatření č. 23/17 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny státní příspěvkové organizace
Správa Národního parku České Švýcarsko ze dne 18. 10. 2017 dostupné z: http://www.npcs.cz/sites/default/
files/user_files/Sprava_NP/Informace_dle_zakona_106/180104_Zrizovaci_listina.pdf.
148
Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2013, č.j. 2 Aps 7/2012-47.
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stanovisko sloužící jako podklad pro rozhodnutí příslušné sekce správy. Ta by musela být
důsledně organizačně oddělena od sekce, která by měla na starost hospodaření se státními lesy.

6.3.

Rada národního parku
Rada národního parku je iniciativním a konzultačním orgánem, který podle

§ 78 odst. 11 ZOPK obligatorně zřizuje správa národního parku. Účelem, pro který se rada
národního parku zřizuje, je dle § 20 odst. 1 ZOPK projednání a posouzení všech důležitých
dokumentů ochrany a řízení národního parku a jeho ochranného pásma. Konkrétnější
vymezení dokumentů, které bude třeba projednat s radou ZOPK nestanoví. Posouzení toho, zda
bude anebo nebude nutné projednat konkrétní dokument s radou tak bude záležet na správě,
přičemž rada může dát k projednání podnět. Obecně nadefinovanou množinu všech důležitých
dokumentů lze rozdělit na dva typy dokumentů, a to na ty, které je nutné s radou projednat a ty,
které musí být s radou tzv. dohodnuty. Ustanovení § 20 odst. 3 ZOPK výslovně uvádí
dokumenty, které musí být s radou dohodnuty, přičemž se jedná o návrh zonace, klidových
území, cest a tras v klidových územích, míst k vyhrazení a návrh zásad péče.
Členy rady lze rozdělit na delegované a jmenované. Delegovaní členové tvoří
tzv. regionální složku rady a jsou jimi zástupci všech obcí a krajů nacházejících se na území
národního parku a zástupci Horské služby, pokud je národní park horskou oblastí. Druhou
skupinu členů, tzv. odbornou složku, jmenuje a odvolává správa národního parku a jsou jimi
významné právnické nebo fyzické osoby z demonstrativně vyjmenovaných oblastí,149
odborníci z vědeckých a odborných pracovišť, případně z jiných orgánů státní správy.
Domnívám se, že by v radě měli být zastoupeni i odborníci z oblasti práva životního prostředí.
Ačkoli jsem si vědoma toho, že výčet uvedený v § 20 odst. 2 ZOPK je výčtem demonstrativním,
a zastoupení právníků tedy není vyloučeno, rozšíření uvedeného výčtu o výslovnou zmínku
o odborníky z oblasti práva životního prostředí by bylo žádoucí.
Zásadní změnou, kterou právní úprava rady národního parku prošla, je posílení významu
její odborné složky, když povinnost dohodnout výše jmenované dokumenty se nevztahuje
pouze na regionální část rady, jak tomu bylo dříve, ale na radu jako celek. Této změně jsem se
podrobněji věnovala v podkapitole 5.2, a protože se i v případě dalších dohadovaných
dokumentů jedná o shodnou změnu, dovolím si odkázat na již vysvětlené argumenty.

149

Jedná se zejména o oblast ochrany přírody, lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství, obchod, cestovní ruch,
odborníky z vědeckých a odborných pracovišť.

63

Konkrétní úprava procesu projednávání i dohodování v ZOPK chybí. Upraven je pouze
postup následující po neúspěšném dohodovacím procesu, kdy je rada povinna předložit rozpor
MŽP, které může na základě shromážděných podkladů návrh dokumentu upravit. ZOPK uvádí,
že MŽP o případné provedené změně informuje radu, ovšem zmínka o informování správy
chybí. Domnívám se, že ačkoli v praxi bude správa národního parku o předloženém rozporu
vědět, když ho rada podává ministerstvu právě prostřednictvím správy, a průběh celého procesu
tedy bude moci sledovat, bylo by vhodné informační povinnost vůči správě právně zakotvit.
Další změnou, která se dotkla rady národního parku, je odstranění požadavku na výkon
podnikatelské činnosti významných fyzických a právnických osob z vybraných oblastí
a zároveň odstranění požadavku na místní provázanost těchto členů rady s územím národního
parku. Obě tyto změny vnímám velmi pozitivně, protože výkon podnikatelské činnosti dle
mého názoru nutně neovlivňuje kvalitu odborných znalostí a stejně tak je možné, že přispět
svými znalostmi mohou i osoby působící mimo území národních parků. Správě národního
parku, resp. jejímu řediteli, zákon zachoval volnost uvážení, které členy do odborné složky rady
jmenuje, ale organizační řády jednotlivých rad mohou určit přesnější pravidla.150

6.4.

Česká inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) je orgánem, který kontroluje to,

jak orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů a právnické a fyzické osoby dodržují právní
předpisy a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny.151 Mezi další důležitá oprávnění
ČIŽP patří možnost omezit či zakázat fyzickým nebo právnickým osobám činnost, která by
mohla způsobit nedovolenou změnu zvláště chráněných částí přírody podle § 66 ZOPK a také
oprávnění projednávat přestupky podle ZOPK, pokud již nebylo řízení zahájeno příslušnou
správou národního parku.

6.5.

Stráž přírody
Stráž přírody má v rámci institucionálního zajištění ochrany přírody v národních parcích

velmi specifické postavení. Nejedná se o orgán státní správy, ale o subjekt sui generis,152 jehož
právní úprava je obsažena jednak v ustanoveních ZOPK a jednak v prováděcí vyhlášce
č. 395/1992 Sb.
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Např. organizační řád Rady Národního parku České Švýcarsko ze dne 23. 6. 2017 stanoví, že (d)alší členy Rady
jmenuje ředitel Správy NP, po předchozím projednání s předsedou Rady.
151
Viz § 80 odst. 1 ZOPK.
152
VOMÁČKA, Vojtěch. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství
C. H. Beck, 2017. s. 588.
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Stráží přírody se může stát fyzická osoba splňující zákonné požadavky, 153 přičemž se
může jednat o zaměstnance správy národního parku anebo dobrovolníky stojícími zcela mimo
její organizační strukturu. Formálně se nejedná o orgán ochrany přírody, ale o pověření
konkrétní osoby výkonem veřejné správy. I proto je stráž přírody součástí širší kategorie
tzv. veřejné stráže, kam patří mimo ni i myslivecká stráž, rybářská stráž a lesní stráž. Právní
úprava těchto jednotlivých typů veřejné stráže je roztříštěná do jednotlivých složkových
předpisů, centrální úprava chybí. V roce 2002 předložila vláda návrh zákona o veřejné stráži,
jehož projednávání bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny.154
De lege ferenda je možné uvažovat o dalším pokusu o přijetí zákona o veřejné stráži, který by
rozdrobenou právní úpravu sjednotil.
Posláním stráže přírody je primárně kontrola dodržování předpisů týkajících se ochrany
přírody. Aby mohli strážci tuto činnost fakticky vykonávat, je nutné, aby měli příslušné znalosti
umožňující funkční výkon tohoto poslání. Proto jsou v kvalifikačních zkouškách testovány
znalosti daných osob týkající se související právní problematiky, přírody a místopisu.
V návaznosti na nutné znalosti konkrétního prostředí jsou stráže přírody jmenovány vždy pro
určitý obvod, který bývá zpravidla shodný s obvodem orgánu, který je jmenoval.
Stráž přírody je nadána variací oprávnění, které jí umožňují efektivní výkon funkce,
mezi něž patří také oprávnění projednat příkazem na místě přestupky podle ZOPK. Často je
ovšem jako způsob řešení zjištěného chování využívána domluva a osvětová činnost. Mezi
další oprávnění stráže přírody patří oprávnění pozastavit činnost. Protože se může jednat
o citelný zásah do práv třetí osoby, podléhá tato činnost stráže přírody přezkumu správy
národního parku, která musí do 15 dnů od pozastavení takové činnosti rozhodnout o jeho
potvrzení, změně nebo zrušení. Ačkoli tak není výslovně stanoveno, domnívám se, že pokud
správa o oprávněnosti pozastavení nerozhodne v uvedené lhůtě, má se za to, že pozastavení
zrušila.
Za speciální zmínku stojí právo zadržet osobu. Stráž přírody ale nesmí použít
donucovací prostředky, nemá ani právo nosit zbraň.155 Domnívám se tedy, že se jedná o institut
velmi podobný tzv. občanskému zadržení na základě ustanovení trestního řádu.156

153

Musí se jednat o českého občana staršího 21 let, který je bezúhonný, svéprávný, zdravotně i odborně způsobilý
a který složí slib stráže přírody.
154
Viz detail historie sněmovního tisku č. 1223/0 dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=1223.
155
STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016.
s. 417.
156
Srov § 79 odst. 2 zákona č. 141/1961, trestní řád.
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Z trestněprávního hlediska jistě stojí za zmínku také to, že je osoba při výkonu funkce stráže
přírody úřední osobou ve smyslu trestního práva.157 To jí sice zajišťuje silnější ochranu, ale na
druhou stranu jsou na úřední osoby také kladeny nadstandartní nároky v podobě existence
speciálních skutkových podstat.

6.6.

Shrnutí
Ústředním orgánem státní správy pro ochranu přírody, a tudíž i pro národní parky je

Ministerstvo životního prostředí. Kromě toho, že ve formě státních příspěvkových organizací
zřizuje správy národního parku a řídí jejich činnost, sehrává také klíčovou roli při vyhlašování
nového národního parku, při úpravě zonace, klidových území a schvalování zásad péče.
Správa národního parku je klíčovým orgánem ochrany přírody pro území národních
parků, vůči němuž vystupuje ve trojím postavení, a to jako orgán státní správy, odborná
organizace a subjekt hospodařící se státními lesy. Může tak dojít k situaci, kdy je správa
orgánem, který jakožto subjekt hospodařící se státními lesy žádá o udělení výjimky, souhlas či
stanovisko fakticky sám sebe. Tato netransparentnost procesního rozhodování se nežádoucí
a bylo by vhodné ji upravit. V úvahu připadá zapojení AOPK ČR jakožto specializačně
nejbližšího orgánu ochrany přírody do rozhodovacích procesů, v nichž na straně žadatele
i orgánu ochrany přírody figuruje správa národního parku, a důslednější vnitřní oddělení
jednotlivých složek správy.
Poradním orgánem správy národního parku je rada národního parku, která je správou
obligatorně zřizována, a je nutné s ní projednat všechny důležité dokumenty týkající se
národního parku. Které dokumenty to konkrétně budou ZOPK logicky nestanoví, protože
mohou být nejrůznějšího charakteru. Konkrétní posouzení toho, zda daný dokument bude anebo
nebude nutné projednat s radou tak bude záležet na správě, přičemž rada může k takovému
projednání dát podnět. Kvalifikovanou formu projednávání, tzv. dohodování, stanoví ZOPK
pro zonaci, klidová území, cesty a trasy v klidových územích, místa k vyhrazení a zásady péče.
Pro případ, že při dohodování není dosažen konsensus obsahuje ZOPK pravidla řešení rozporů
se zapojením MŽP.
Rada je tvořena jednak regionálními zástupci všech obcí a krajů, na jejichž území se
národní park nachází (a pokud jde o horskou oblast, tak i zástupci Horské služby), jednak
odborníky napříč nejrůznějšími odvětvími jmenovanými správou. Role odborné složky rady
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Viz § 127 odst. 1 písm. i) zákona č. 40/2009, trestního zákoníku.
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národního parku byla zákonem č. 123/2017 Sb. posílena, protože dohody musí být dosaženo
nikoli pouze s regionální složkou rady, jak tomu bylo dle předchozí právní úpravy, ale s radou
jako celkem.
Subjektem sui generis je v oblasti ochrany přírody a krajiny stráž přírody. Jedná se
o fyzické osoby, kterým byla propůjčena veřejná moc za účelem dozírání nad dodržováním
předpisů týkajících se ochrany přírody a krajiny v terénu. Jedná se o tu část institucionálního
zajištění ochrany přírody v národních parcích, se kterou návštěvníci národních parků
nejpravděpodobněji osobně setkají.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem poskytla základní přehled nástrojů ochrany přírody
uplatňovaných na území národních parků a zhodnotila jejich funkčnost. Právní úprava ochrany
přírody v národních parcích byla v této práci rozebrána téměř dva roky po přijetí klíčové novely
ZOPK, která se ale do praxe promítá velmi pozvolna. Ani ke dni uzavření rukopisu této
diplomové práce tak není zcela jasný osud navrhovaných zonací dvou našich větších národních
parků ani návrhů klidových území. Bude tedy nezbytné sledovat další vývoj a zejména s ním
související judikaturu soudů.
Jedním z prvních zjištění této diplomové práce je skutečnost, že ačkoli není uvedené
téma výlučným předmětem žádné mezinárodní úmluvy, přesto existují takové mezinárodní
úmluvy, které mají na ochranu přírody v národních parcích vliv. Ani evropská legislativa se
problematice národních parků konkrétně nevěnuje, ale na základě pramenů práva EU došlo
k vytvoření soustavy chráněných území NATURA 2000, která velice často splývá s národní
soustavou zvláště chráněných území, národní parky nevyjímaje.
Následně jsem pozornost věnovala mezinárodnímu pojetí národního parku dle IUCN,
které inspirovalo zákonodárce při přijímání zákona č. 123/2017 Sb., jenž byl pro tuto
diplomovou práci klíčovým právním předpisem. Rozebrána byla také historie institutu
národních parků na území České republiky s důrazem na odlišnost forem jejich zřizovacích
předpisů a změnu, kterou vyhlašování národních parků poznamenal zákon č. 123/2017 Sb.,
na jehož základě jsou národní parky vyhlašovány přímo prostřednictvím ZOPK. Popsány byly
i další v úvahu připadající právní konstrukce systematiky zřizovacích předpisů národních
parků, přičemž jsem došla k závěru, že v současné době účinná právní úprava vyzdvihuje
specifické vlastnosti národních parků jakožto přírodně zcela nejhodnotnějších částí území,
a tudíž je její odlišnost od systematiky zřizovacích předpisů ostatních zvláště chráněných území
přijatelná. Na kolik je tato centralizace zřizovacích aktů národních parků do jednoho předpisu
praktickým, a nikoli pouze teoreticky nejvhodnějším řešením, se ukáže zejména ve chvíli, kdy
bude vyhlašován nový národní park. Takový proces ale není možné v blízké době očekávat.
Dále jsem se v diplomové práci věnovala nové definici národního parku, kterou jsem
ve světle současných návrhů zonace jednotlivých národních parků zhodnotila jako
problematickou, protože ji splňují pouze dva ze čtyř našich národních parků, a to Národní park
Podyjí a Národní park Šumava. Při zohlednění dlouhodobého cíle národních parků je možné
teleologicky vyložit nově pojatou definici tak, jak to zákonodárce pravděpodobně zamýšlel,
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ovšem samotná dikce § 15 odst. 1 ZOPK je nevyhovující. Rozebráno bylo také poslání
národních parků s akcentem na rozdíl mezi k přírodě šetrným turismem a rekreací a korektiv
v podobě stanovení limitu využití národních parků, který zcela jasně upřednostňuje ochranu
ekosystémů před jejich využíváním. Předmětem zkoumání byla též nová právní úprava
ochranného pásma spočívající ve značné redukci ochranných podmínek uplatňujících se na jeho
území. V této souvislosti jsem upozornila na riziko neaplikovatelnosti souvisejících přestupků,
jejichž dikce zůstala nezměněna, a navrhla jejich změnu.
Rozebrán byl dále proces vyhlašování národních parků včetně zhodnocení toho, zda je
zákon vhodnou právní formou zřizovacího předpisu národního parku. S ohledem na teoreticky
nejvyšší možnou legitimitu omezení práv a související celospolečenskou diskuzi jsem dospěla
k názoru, že je zákon vhodnou formou pro vyhlášení národního parku. Zhodnocen byl
i znovuzavedený institut předběžné ochrany území, přičemž samotné jeho zavedení jsem
zhodnotila kladně, ovšem časové omezení předběžné ochrany v délce dvou let jsem pro proces
vyhlašování národních parků shledala nedostačujícím.
Pozornost jsem věnovala též novému pojetí zonace, přičemž hlavním motivem její
změny byla snaha přiblížit se mezinárodním standardům IUCN. Funkce předchozí tzv. jednotné
zonace jakožto nástroje regulujícího pohyb osob na území národních parků a zároveň určujícího
metody a způsoby ochrany území byly rozděleny mezi klidová území a současné užší,
tzv. managementové, pojetí zonace. Toto oddělení jsem vyhodnotila jako žádoucí, protože jasně
oddělilo nástroj sloužící správě národního parku od nástroje regulujícího pohyb osob po území
národního parku. V souvislosti se čtyřmi nově vymezenými zónami ochrany přírody jsem
upozornila na fakt, že tato změna není reflektována v katastrální vyhlášce, což je třeba co
nejdříve napravit.
Ačkoli bylo v návrhu zákona č. 123/2017 Sb. původně navrhováno vyhlášení zonace
formou opatření obecné povahy, finální znění zachovalo formu vyhlášky. Přestože již není
proces vymezování zonace upraven v § 40 ZOPK, došla jsem k závěru, že Metodika zonací
vydaná MŽP upravuje proces velmi podobně, a proto u obcí, ani u vlastníků dotčených
nemovitostí nedojde ke zkrácení jejich práv. Zatímco správy dvou menších národních parků,
Národního parku Podyjí a Národního parku České Švýcarsko, již návrh zonace dohodly s radou,
v případě větších dvou došlo k odložení procesu dohadování na červen.
Podrobně jsem se věnovala nástrojům, které jsou založeny na principu omezení činností,
ať už se jedná o činnosti spočívající v pohybu osob nebo činnosti jiné. Rozebrány byly základní
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a bližší ochranné podmínky, přičemž byly zdůrazněny změny, které pro tento nástroj vyplynuly
z přijetí zákona č. 123/2017 Sb. Kladně jsem zhodnotila odlišný systém dělení základních
ochranných podmínek, který stanoví ex lege mírnější režim pro území obcí a umožňuje jim tak
funkční existenci. Zhodnotila jsem také některé konkrétní změny jednotlivých základních
ochranných podmínek, přičemž jsem se negativně vymezila vůči propojení zákazu povolovat
a umisťovat na území národního parků stavby s proměnlivým ustanovením stavebního zákona,
a naopak pozitivně hodnotila mj. zákaz provozování bezpilotních letadel anebo provádění
ohňostrojů. Otevřela jsem také prostor pro diskuzi nad rozdílem mezi tábořením a nocováním,
který je dle mého názoru v současné době stírán. Rozebrala jsem také problematiku udělování
výjimek ze zákazů, které základní a bližší ochranné podmínky stanoví, a kladně zhodnotila
možnost udělovat ve specifických případech výjimky formou patření obecné povahy.
Kriticky jsem se vymezila vůči § 66 odst. 2 ZOPK, který byl do systematiky ZOPK
vložen novelou stavebního zákona a který svou fádní dikcí vyvolává otázku, zda zcela nepopřel
smysl a účel § 66 odst.1 ZOPK. De lege ferenda jsem proto navrhla jeho zrušení.
V části diplomové práce, která se věnovala novému institutu klidových území jsem
došla k závěru, že se jedná se o nástroj omezující ústavně zaručenou svobodu pohybu, a proto
je důležité, aby byl při vymezování klidových území respektován princip proporcionality, jinak
hrozí, že budou vymezená klidová území v rámci přezkumu zrušena, a to ať už v rámci
přezkumného řízení podle správního řádu, nebo správním soudem, k němuž může návrh na
zrušení takového opatření obecné povahy podat teoreticky každá fyzická osoba toužící po
svobodném pohybu v daném klidovém území. Kriticky jsem zhodnotila způsob značení
klidových území v terénu, protože jedním ze způsobů je pruhové značení shodné se značením
stávajících prvních zón, což dle mého názoru vyžaduje celkovou revizi dosavadního značení
a vhodnější by proto bylo např. použití jiné barvy značení. Navrhla jsem také možné znění
přestupku, jehož skutková podstata by spočívala v porušení režimu klidového území.
I přes to, že jsou nyní v právní úpravě zakotvena klidová území, jsem dospěla k závěru,
že nástroj omezení vstupu z důvodu ochrany přírody má na území národních parků stále své
místo. Vyvodila jsem, že oproti klidovým územím, která budou mít trvalejší charakter, bude
tento nástroj využíván spíše jako reakce na ad hoc ohrožení, a i proto jsem zdůraznila vhodnost
úvahy nad zakotvením předběžné účinnosti opatření obecné povahy, kterým se omezení
z důvodu ochrany přírody vymezuje.
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V diplomové práci byla vyzdvižena důležitost nástroje v podobě vydávání závazných
stanovisek správ národních parků, která jsou podkladem širokého spektra správních aktů, i nově
zakotvené povinnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů vykonávat svou
působnost zjednodušeně řečeno v souladu se zachováním určitého stupně ochrany přírody.
Otázkou je, jak se k těmto nástrojům postaví budoucí stavební zákon.
Rozebrána byla změna pojetí návštěvního řádu, který se stal informačním dokumentem
bez jakékoli právní formy. Tuto změnu jsem zhodnotila primárně jako formální, kosmetickou
změnu, která může zvýšit administrativní zátěž jednotlivých správ národních parků, jež budou
namísto dosavadního generálního opatření obecné povahy schvalovat větší počet dílčích aktů.
Stručně jsem se věnovala možnosti zavést ústavně konformním způsobem poplatky za
vstup nebo vjezd na území národních parků, které by mohly regulovat návštěvnost a zároveň
sloužit jako příjmy využitelné pro další rozvoj národního parku. Absenci jejich zakotvení
v účinném znění ZOPK jsem vyhodnotila jako jeden z výrazných nedostatků právní úpravy
ochrany přírody v národních parcích a ačkoli si uvědomuji složitost a zejména politickou
neoblíbenost tohoto problému, došla jsem k závěru, že by zavedení poplatků mělo být jednou
z priorit při další změně ZOPK.
Popsána byla také změna základního koncepčního dokumentu ochrany přírody
v národních parcích, kterým jsou oproti stávajícím plánům péče obecněji pojaté zásady péče
o národní park a jeho ochranné pásmo. Došla jsem k závěru, že zásady péče nebudou závazné
pro fyzické a právnické osoby a že by neměly ani stanovovat žádné konkrétní povinnosti.
V reakci na zrušení Plánu péče o Národní park Šumava byl změněn byl i proces přijímání tohoto
klíčového koncepčního dokumentu, když bylo dohodnutí správy s radou zařazeno na samý
konec procesu. Předjednaný návrh zásad péče se nyní také na rozdíl od předchozí právní úpravy
dohaduje s celou radou, nikoli pouze s její regionální složkou, čímž došlo k vítanému posílení
významu odborné složky rady.
Vyčlenění odlišně pojatého koncepčního dokumentu pro kategorii národních parků jsem
zhodnotila kladně, přestože ačkoli se z teoretického hlediska jedná o změnu, v praxi se
neprojeví nijak výrazně. Všechny současné plány péče o národní parky totiž upravují
i problematiku přesahující rámec stanovených věcných okruhů, když se věnují např.
přípustnému veřejnému využívání včetně turistiky a rekreačního využití.
V poslední kapitole diplomové práce jsem se věnovala institucionálnímu zajištění
ochrany přírody v národních parcích, přičemž jsem zmínila ministerstvo životního prostředí,
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správy a rady národních parků, Českou inspekci životního prostředí a stráž přírody. Role MŽP
byla zdůrazněna v souvislosti s vyhlašováním nového národního parku, přípravou zonace,
klidových území a schvalováním zásad péče.
Ohledně správy národního parku bylo zdůrazněno kladně hodnocené sjednocení právní
formy jednotlivých správ národních parků jakožto státních příspěvkových organizací. Naopak
negativně jsem zhodnotila trojí postavení správy, která vystupuje jako orgán státní správy,
odborná organizace a subjekt hospodařící se státními lesy. Může tak dojít k situaci, kdy je
správa orgánem, který jakožto subjekt hospodařící se státními lesy žádá o udělení výjimky,
souhlas či stanovisko fakticky sám sebe. Tato netransparentnost procesního rozhodování je
nežádoucí a bylo by vhodné ji upravit. V úvahu připadá zapojení AOPK ČR jakožto odborností
nejbližšího orgánu do těch rozhodovacích procesů, v nichž na straně žadatele i orgánu ochrany
přírody figuruje správa národního parku, a důslednější vnitřní oddělení jednotlivých složek
správy. S ohledem na náročnost přijímání nedávné legislativní změny související
s problematikou národních parků jsem ale další novelizaci vyhodnotila spíše jako nereálnou.
Pozornost jsem věnovala také právní úpravě rady národního parku, jakožto obligatorně
zřizovaného poradního orgánu správy národního parku, s nímž musejí být projednány všechny
důležité dokumenty týkající se národního parku. Které dokumenty to konkrétně budou ZOPK
logicky nestanoví, protože mohou být nejrůznějšího charakteru, a posouzení toho, zda daný
dokument bude anebo nebude nutné projednat s radou bude záležet na správě. Rozebrala jsem
také kvalifikovanou formu projednávání, tzv. dohadování, které ZOPK stanoví pro vybrané
dokumenty. Kladně jsem zhodnotila posílení role odborné složky rady národního parku
spočívající v tom, že dohody musí být nyní dosaženo nikoli pouze s regionální složkou rady,
jak tomu bylo dle předchozí právní úpravy, ale s radou jako celkem.
Pro úplnost jsem krátce zmínila působnost ČIŽP a na samý závěr své diplomové práce
jsem zařadila zmínku o subjektu institucionálního zajištění ochrany přírody v národních
parcích, se kterým návštěvníci národních parků nejpravděpodobněji osobně setkají, a to stráž
přírody jakožto jednu ze složek tzv. veřejné stráže. Konkrétně jsem se věnovala možnosti stráže
přírody pozastavit činnost a jejímu následnému schválení správou národního parku, přičemž
jsem došla k závěru, že pokud správa nerozhodně o oprávněnosti pozastavení činnosti
ve stanovené lhůtě, pozastavení je zrušeno. Ačkoli byl v roce 2002 předložen návrh zákona,
který centrálně upravoval problematiku veřejné stráže, nebyl z důvodu konce volebního období
Poslanecké sněmovny projednán, a proto jsem navrhla, že by mohl být navržen znovu.
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Jakkoli vnímám existenci všech kategorií zvláště chráněných území jako zcela klíčovou
pro funkční zajištění ochrany přírody na našem území, domnívám se, že v rámci soustavy
zvláště chráněných území zaujímají národní parky velmi specifické místo, a to ať již z důvodu
své rozlohy nebo jedinečnosti a kvality ekosystémů, které se na jejich území nacházejí.
Současná právní úprava poskytuje širokou paletu nástrojů, kterými je možné přírodu na území
národních parků chránit. Nezbývá než doufat, že budou využívány moudře a efektivně.
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Seznam zkratek
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

CBD

Úmluva o biologické rozmanitosti

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČR

Česká republika

EU

Evropská unie

FMZV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

IUCN

The International Union for Conservation of Nature –
Mezinárodní svaz ochrany přírody

lesní zákon

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Listina

usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

Metodika zonací

Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k
vymezování, navrhování a schvalování zonace na území
národních parků ČR

Metodika k zásadám péče

Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke
zpracování a projednání zásad péče o národní parky ČR

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MŽP, ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí ČR

rada

rada národního parku

soudní řád správní

zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

správa

správa národního parku

správní řád

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

stavební zákon

zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu

vyhláška o zásadách péče

vyhláška č. 45/2018, o plánech péče, zásadách péče a podkladech
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
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Zásady

Zásady pro používání managementových kategorií chráněných
území

ZOPK

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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Právní úprava ochrany přírody v národních parcích
Abstrakt
Účelem diplomové práce je poskytnout přehled právních nástrojů používaných
k ochraně přírody na území národních parků po novelizaci klíčového právního předpisu, zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny („ZOPK“), a zhodnotit jejich funkčnost. Přestože
zákon č. 123/2017 Sb., který ZOPK novelizoval, je účinný již od 1. 6. 2017, změny se do praxe
promítají velmi postupně.
Práce je zpracována deskriptivní metodou spojenou s analýzou účinné právní úpravy a
je formálně rozdělena do šesti kapitol. První z nich pojednává o pramenech právní úpravy, ve
druhé je rozebrán samotný pojem národní park včetně krátkého historického exkurzu a
mezinárodního pojetí IUCN. Do této kapitoly je také zařazena problematika ochranného pásma
a procesu vyhlašování národního parku. Třetí kapitola se věnuje novému pojetí
tzv. managementové zonace a obsahuje také ke dni uzavření rukopisu aktuální informace o
projednávání zonace v jednotlivých národních parcích. Čtvrtá kapitola obsahuje přehled
nástrojů, které vedou k omezení nejrůznějších činností na území národního parku, ať už jde o
základní či bližší ochranné podmínky, omezení a zákaz činnosti podle § 66 ZOPK, nový institut
klidových území, omezení vstupu z důvodu ochrany přírody, vydávání závazných stanovisek
k některým činnostem či nyní právně bezformální návštěvní řád. Na konci čtvrté kapitoly je
rozebrána problematika možných poplatků za vstup či vjezd na území národních parků, které
ve svém důsledku mohou také vést k omezení činnosti. Těžištěm páté kapitoly je na rozdíl od
předchozích plánů péče obecněji pojatý dokument zásad péče o národní park a jeho ochranné
pásmo. Šestá kapitola obsahuje přehled institucionálního zajištění ochrany přírody v národních
parcích, přičemž se věnuje ministerstvu životního prostředí, správě národního parku, radě
národního parku, České inspekci životního prostředí a stráži přírody.

Klíčová slova: národní park, zvláště chráněná území, ochrana přírody
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Legal regulation of nature protection in national parks
Abstract
The purpose of the thesis is to provide an overview of legal instruments used to protect
nature in national parks after the amendment of the Act No. 114/1992 Coll., On Nature and
Landscape Protection (“NLP”) and evaluate their functionality. Although Act No. 123/2017
Coll., which amended the NPL, has been in effect since June 1, 2017, changes are being
reflected in practice gradually.
The thesis is elaborated by a descriptive method connected with the analysis of effective
legislation and it is formally divided into six chapters. The first chapter deals with sources of
legal regulation, the second one deals with the term of national park itself, including a short
historical excursion and the international concept of IUCN. This chapter also includes the issue
of the protection zone and the process of proclaiming national parks. The third chapter is
devoted to the new concept of management zoning and also contains the current information
on the zoning discussion in individual national parks. The fourth chapter contains an overview
of the tools that lead to the limitation of various activities in the territory of the national park,
whether they are basic or closer protective conditions, restrictions and prohibition of activities
according to § 66 NLP, new institute of rest areas, restrictions on entry due to nature protection,
issuing binding opinions on certain activities or now legally non-formal visitor rules. At the end
of the fourth chapter, the issue of possible entry fees into the territory of national parks, which
may also lead to a limitaton of activity, is discussed. In contrast to previous plans of care, the
fifth chapter focuses on a more generally conceived document called the principles of national
park and its protection zone care. The sixth chapter contains an overview of the institutional
cover of nature protection in national parks, focusing on the Ministry of the Environment, the
management of the national park, the national park council, the Czech Environmental
Inspectorate and the nature guard.
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