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10.  
METODICKÝ POKYN 

 
pro podávání a schvalování projektů Clean Development Mechanism (CDM) 

pro investory z ČR

1. Úvod 

V souladu s Kjótským protokolem (dále jen Protokol) k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (dále jen Úmluva) 
schválilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tento metodický pokyn pro podávání a schvalování projektů CDM 
v ČR, který upravuje metodiku a postupné kroky pro předkládání a posuzování projektů CDM.

2. Definice základních pojmů

Projekt CDM: Projekt CDM je definovaný ve článku 12 Kjótského protokolu jako jeden z tzv. „flexibilních 
mechanismů“. Jedná se o projekt realizovaný investorem z ČR na území státu mimo Přílohu I Úmluvy vedoucí k výz-
namnému snížení emisí skleníkových plynů a přispívající k trvale udržitelnému rozvoji v místě realizace. Za skutečně 
realizované snížení emisí skleníkových plynů získává investor z ČR dohodnuté množství emisních kreditů tzv. „Certified 
Emissions Reductions“ (CERs), které mohou být využity v evropském systému obchodování s povolenkami (EU ETS) 
a vyřazovány místo emisních povolenek. 

Investor projektu z ČR: Subjekt se sídlem v ČR, který je investorem daného projektu CDM v zahraničí a je part-
nerem MŽP při jednání o projektu.

Zahraniční partner: Zahraniční subjekt, jehož sídlo je ve státu uvedeném mimo Přílohu I Protokolu, a který se podílí 
na realizaci daného projektu. 
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Letter of Approval (LoA): Účast na CDM projektu je dobrovolná, proto musí být písemně potvrzena jednotlivými 
smluvními stranami (viz článek 12 Protokolu). LoA je potvrzením této účasti na daném (konkrétním) CDM projektu.

Designated National Authority (DNA): MŽP jedná jako DNA za ČR pro projekty CDM, vytváří a spravuje proceduru 
pro vydání LoA o dobrovolné účasti pro potenciální účastníky projektu. 

Designated Operational Entity (DOE): DOE je mezinárodní verifikátor projektů CDM akreditovaný CDM Executive 
Board (Výkonná rada CDM) dle pravidel schválených CDM EB a COP/MOP.

3. Oblasti preferované pro projekty CDM 
Pro projekty CDM byly stanoveny následující prioritní oblasti snižování emisí skleníkových plynů:

• Zvyšování energetické efektivnosti při výrobě elektřiny a tepla
• Úspory v konečné spotřebě elektřiny a tepla
• Snižování ztrát v rozvodech energií
• Obnovitelné zdroje energie (s výjimkou vodních elektráren s instalovaným výkonem větším než 10 MW)
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

MŽP nebude podporovat projekty nespadající do výše zmíněných oblastí.

4. Základní podmínky pro zařazení projektu do kategorie CDM 
Jako projekty CDM lze navrhovat pouze projekty nebo skupiny projektů:

• splňující všechny podmínky dané čl. 12 Protokolu, rozhodnutími COP/MOP relevantní pro projekty CDM, 
zejména tzv. Marrakesh Accords

• splňuje všechny metodiky a pravidla stanovená CDM EB pro daný typ CDM projektu, např. pro výrobu elek-
trické energie do elektrizační soustavy z OZE s maximálním instalovaným výkonem do 15 MW platí metodika 
„Grid connected renewable electricity generation“, která definuje podmínky aplikace této metodiky a kriteria 
pro projekty CDM schvalované v jejím rámci, např. baseline, monitoring atd.

• investičního charakteru, jako CDM nebudou uznány projekty neinvestičního charakteru, například technická 
pomoc, poradenství, expertizy, environmentální výchova, osvěta, apod.

• které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a hostitelské země
• které nevedou k přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí (ovzduší – voda – půda)

5. Schválení projektu v ČR 

MŽP jako DNA ČR může vydat LoA jakékoliv společnosti se sídlem na území ČR.
Investor projektu CDM předloží návrh na projekt ve formě základní informace o projektu a technickém řešení MŽP 

(Odbor změny klimatu, MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10). Základní informace musí obsahovat tyto dokumenty:
• kopii tzv. „Letter of Approval“ hostitelské země včetně potvrzení, že projekt splňuje podmínky trvale 

udržitelného rozvoje
• kopii tzv. „Project Design Document“ (PDD)
• podepsané prohlášení o splnění všech pravidel a procedur CDM projektů (prohlášení je součástí tohoto metod-

ického pokynu)

MŽP tento záměr posoudí dle kritérií uvedených v bodě 3 a 4 tohoto Metodického pokynu a v případě souladu s těmito 
požadavky vydá LoA. O tomto kroku je předkladatel vyrozuměn písemně do 30 dnů od podání návrhu MŽP.

6. Kontrola realizace projektu 

Realizace projektu bude monitorována nezávislou organizací tzv. Designated Operational Entity (DOE) podle pravidel 
určených CDM Executive Board (výkonná rada CDM) a COP/MOP. 

MŽP jako DNA ČR obdrží kopii verifikační zprávy od DOE.
MŽP jako DNA ČR může žádat o revizi registrace projektu (do 8 týdnů od podání žádosti o registraci) ve smyslu 

splnění podmínek validace projektu (MŽP nezasahuje do kompetencí ostatních orgánů jako DOE či CDM EB). Tato 
žádost o revizi je řešena v rámci CDM EB a je o ní rozhodnuto nejpozději na druhém zasedání CDM EB po podání 
žádosti o revizi. CDM EB zveřejní rozhodnutí o revizi včetně zdůvodnění rozhodnutí.

MŽP jako DNA ČR může žádat revizi žádosti o vydání kreditů (do 15 dnů od podání žádosti o vydání kreditů). Tato 
žádost o revizi je řešena v rámci CDM EB a je o ní rozhodnuto nejpozději na druhém zasedání CDM EB po podání 
žádosti o revizi. CDM EB zveřejní rozhodnutí o revizi včetně zdůvodnění rozhodnutí.
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7. Závěrečná ustanovení 

MŽP si vyhrazuje právo na změny v tomto Metodickém pokynu. 
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 11. 6. 2008.
Příloha: Prohlášení o splnění všech pravidel a procedur CDM projektů

Prohlášení o splnění všech pravidel a procedur CDM projektů

Žadatelé o tzv. „Letter of Approval“ by měli toto prohlášení podat na hlavičkovém papíře s použitím následujících 
formulací a podepsané relevantními osobami. Toto prohlášení by mělo být posláno v tištěné formě na adresu MŽP 
(Vršovická 65, 100 10 Praha 10).

Jménem [vlož název společnosti] potvrzuji, že [vlož název společnosti] je účastník projektu [vlož název projektové 
aktivity] v [vlož název hostitelské země] a žádá o písemný souhlas Designated National Authority (DNA) České republiky 
s dobrovolnou účastí na projektu Clean Development Mechanism (CDM) v rámci zmíněné projektové aktivity.

V souladu s tímto potvrzuji jménem [vlož název společnosti] že,
• účast na projektové aktivitě vyhovuje všem mezinárodně schváleným pravidlům vztahujícím se k mechanismu 

CDM, jak byl schválen v Marakéšských dohodách a následujících rozhodnutích
• nehodící se vymaž: [pokud projekt nebyl dosud registrován: [vlož název společnosti] bude informovat DNA 

o registraci schváleného projektu]
• nehodící se vymaž: [pokud projekt již byl registrován: [vlož název projektu] byl registrován CDM Executive 

Board dne [vlož datum registrace]]
• Project Design Document (PDD) je přiložen
• informace uvedené v PDD jsou pravdivé
• [vlož název společnosti] souhlasí, že je zodpovědná 

- za všechny činnosti, které jí náleží jako účastníkovi projektu na základě Marakéšských dohod 
- za případné další činnosti a požadavky vyplývající z právních předpisů hostitelské země

• [vlož název společnosti] chápe, že při vydání souhlasu (LoA) DNA České republiky nezasahuje do kompetence
- [vlož název hostitelské země] jednající jako hostitelská země (smluvní strana) v souvislosti s tímto projektem
- [vlož název DOE] jmenovaného účastníky projektu jako Designated Operational Entity (DOE) v souvislosti 

s tímto projektem 
- CDM Executive Board

Jménem [vlož název společnosti] ..............................................................

Podpis  ...............................................

Ředitel

Jméno (hůlkovým písmem)

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

Datum  ...............................................

Podpis  ...............................................

Ředitel / tajemník společnosti

Jméno (hůlkovým písmem)

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

Datum  ...............................................

 Ing. Pavel Zámyslický, v.r.

 ředitel odboru Změny klimatu
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11.  
METODICKÝ POKYN 

 
Ministerstva životního prostředí,  

kterým se stanoví obsah plánů péče o národní parky  
a jejich ochranná pásma a postup jejich zpracování, projednávání a schvalování

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Plán péče o národní park a jeho ochranné pásmo (dále jen „plán péče“) je odborný a koncepční dokument orgánu 
ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu území národního parku a jeho 
ochranného pásma (dále jen „NP“) navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v NP 
a na zabezpečení NP před nepříznivými vlivy okolí. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích 
dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Plány péče 
se zpracovávají a projednávají na základě § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 60/2008 Sb.

1.2. Plány péče v zájmu zachování nebo zlepšení stavu přírody v NP na základě analýzy stavu a předchozího vývoje 
stanoví dlouhodobé a střednědobé úkoly ochrany přírody v NP, zejména v oblasti péče o biodiverzitu, strukturu a 
funkce ekosystémů ve všech fázích jejich přirozeného vývojového cyklu, a podpory přirozených procesů v ekosys-
témech.

1.3. Účelem tohoto metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) je sjednocení 
postupu při přípravě, zpracování a projednávání plánů péče a zejména sjednocení formy a obsahu plánů péče.

2. Postup zpracování plánu péče

2.1. Zpracování návrhu plánu péče zajišťuje ministerstvo prostřednictvím příslušné správy národního parku (dále jen 
„správa NP“). Může přitom využít spolupráce s odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami (§ 73 
odst. 1 zákona).

2.2. Zpracování návrhu plánu péče musí být zahájeno nejméně 2 roky před skončením platnosti předchozího plánu 
péče.

2.3. V průběhu zpracování plánu péče uspořádá správa NP alespoň 2 kontrolní dny za rok, k nimž přizve příslušný 
odborný útvar ministerstva, další spolupracující subjekty a zástupce dotčených obcí.

3. Obsah plánu péče

3.1. Plán péče se skládá ze dvou částí – rozborů a návrhu. Je přípustné připojení kapitol obecného charakteru – úvod a 
závěr.

3.2. Rozbory
3.2.1. Rozbory jsou podkladem pro zpracování návrhu plánu péče. Obsahují analýzu dosavadního stavu a vývoje 

území NP, včetně zhodnocení účinnosti opatření stanovených předcházejícím plánem péče (dále jen „rozbory“), 
předcházející platný plán péče, výsledky dosavadní péče o NP, výčet a popis známých činitelů ohrožujících 
předmět ochrany NP, výstupy výzkumných projektů řešených na území národního parku a další odborné pod-
klady

3.2.2. Členění jednotlivých kapitol rozborů a jejich obsah jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto    metodického pokynu a 
je pro zpracování rozborů závazný.

3.2.3. Podle konkrétních podmínek NP je možno členit jednotlivé kapitoly a články rozborů  podrobněji nad minimální 
rozsah, stanovený v příloze č. 1.

3.2.4. Rozbory hodnotí stav a vývoj NP za období platnosti předchozího plánu péče a průběžně se    aktualizují. Správa 
NP provádí aktualizaci dat rozborů v elektronické podobě.

3.2.5. Jedno úplné vyhotovení rozborů v písemné formě a na elektronickém nosiči dat zůstává po projednání plánu 
péče uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody a jedno na příslušné správě NP. Jedno vyhotovení rozborů na 
elektronickém nosiči obdrží příslušný odborný útvar ministerstva.
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3.3. Návrh
3.3.1. Na základě vyhodnocení uvedeného v rozborech připraví správa NP návrh plánu péče.
3.3.2. Návrh plánu péče se zpracovává podle osnovy, která je přílohou č. 2 tohoto metodického pokynu. Tato osnova je 

pro zpracování plánu péče závazná.
3.3.3. Podle konkrétních podmínek NP je možno členit jednotlivé kapitoly a články plánu péče    podrobněji nad min-

imální rozsah, stanovený osnovou. To platí i o přílohách plánu péče.

4. Posouzení a projednání návrhu plánu péče

4.1. Plán péče dohodnutý se zástupci obcí delegovaných do Rady NP (§ 20 odst. 3 zákona) předloží správa NP minister-
stvu k odbornému posouzení nejméně 1 rok před skončením platnosti předchozího plánu péče. Ministerstvo zajistí 
odborné posouzení v rozsahu potřebné odbornosti.

4.2. Oponenty jmenuje ředitel věcně příslušného odboru ministerstva po projednání s ředitelem správy NP. Oponenty 
nesmí být zaměstnanci správy NP, která návrh plánu péče zpracovala, ani zaměstnanci ministerstva.

4.3. Ministerstvo zajistí projednání oponentních posudků a jím akceptované připomínky zapracuje správa NP do návrhu 
plánu péče.

4.4 Ministerstvo zveřejní návrh plánu péče na portálu veřejné správy a na své úřední desce a zašle jej dotčeným obcím 
a krajům v elektronické podobě. Postup projednání plánu péče stanoví § 38 odst. 3, 4 zákona.

4.5. Návrh plánu péče ministerstvo projedná, zaslané připomínky vypořádá a zajistí konečnou úpravu textu. Upravený 
návrh plánu péče v souladu se závěry vypořádání připomínek, musí být předložen i s přílohami správou NP minis-
terstvu ke schválení v písemné formě ve dvou vyhotoveních a jednou na elektronickém nosiči dat.

5. Schvalování a nakládání se schváleným plánem péče

5.1. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků pozemků, obcí a krajů (dle bodu 4.5) sepíše ministerstvo protokol (§ 
38 zákona), kterým zároveň plán péče schválí.

5.2. Jedno úplné vyhotovení plánu péče v písemné formě a na elektronickém nosiči dat předá ministerstvo do 15 dnů po 
schválení plánu péče do ústředního seznamu ochrany přírody a jedno příslušné správě NP. Jedno úplné vyhotovení 
plánu péče v písemné formě a na elektronickém nosiči zůstane uloženo na příslušném odborném útvaru minister-
stva.

5.3. Správa NP zajistí do 30 dnů po obdržení schváleného plánu péče jeho zveřejnění na svých internetových stránkách. 
Ve stejném termínu zajistí ministerstvo zveřejnění schváleného plánu péče o NP též na svých internetových 
stránkách.

5.4. Nejpozději do 60 dnů po schválení plánu péče doručí ministerstvo jedno vyhotovení schváleného plánu péče na 
elektronickém nosiči dat krajským úřadům, do jejichž území NP zasahuje a dotčeným obcím.

5.5. Ostatní orgány veřejné správy a další subjekty mohou obdržet plán péče v jednom vyhotovení na elektronickém 
nosiči dat na vyžádání u ministerstva nebo na příslušné správě NP.

5.6. Na správě NP musí být schválený plán péče k dispozici k nahlédnutí veřejnosti.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.
6.2. Metodický pokyn je závazný pro správy NP.
6.3. Metodický pokyn nahrazuje metodický pokyn 03/2006 Ministerstva životního prostředí, kterým se stanoví obsah 

plánů péče o národní parky a jejich ochranná pásma a ůpostup jejich zpracování, projednání a schvalování.
6.4. Kontrolu dodržování tohoto metodického pokynu provádějí příslušné odbory ministerstva. 

Odborný gestor: odbor zvláště chráněných částí přírody
Zpracoval: Ing. Dušan Utinek, Ph.D.
Schváleno dne 30. 6. 2008

 RNDr. František Pelc, v. r.
 náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny



6

Příloha 1

Rozbory

1. Identifikační údaje

1.1. Základní údaje 
- název
- evidenční číslo z ústředního seznamu ochrany přírody

1.2. Zřizovací právní předpis (nařízení vlády, zákon)
číslo zřizovacího právního předpisu, druh předpisu, úplný název,vydal,  datum účinnosti    

1.3. Vymezení hranic NP, stávající zonace, překryv s dalšími kategoriemi chráněných  území na území NP a jeho 
ochranného pásma, administrativní členění

- překryv s územně správními jednotkami( kraj, okres, obec III.stupně, obec, katastrální území)
- platná zonace  
- území zařazená do soustavy Natura 2000 kód, název, míra překryvu, předměty ochrany EVL nebo PO a jejich 

lokalizace na území NP a jeho OP s přiloženým zákresem do Základní mapy ČR
- další kategorie chráněných území a památné stromy na území NP a jeho OP se zákresem do Základní mapy ČR 

ve vhodném měřítku

1.4. Výměra a vlastnické poměry
- výměra celková, výměra dle kategorie chráněného území, dle zón ochrany přírody a dle druhů pozemků
- druh pozemků rozlišit dle typu vlastnictví – státní ve správě NP, státní ve správě jiných organizací, obecní, soukromé.

1.5. Mezinárodní význam
- zařazení NP podle mezinárodních hledisek (IUCN, Ramsar, MAB apod.)
- mezinárodní ocenění

1.6. Předmět ochrany 
1.6.1. Předmět ochrany NP

- vyhodnocení stavu předmětu ochrany NP 
- vyhodnocení opatření k zachování  příznivého stavu přírodních stanovišť a druhů, které jsou předmětem ochrany NP 

z hlediska jejich ochrany

1.6.2. Předmět ochrany EVL
- vyhodnocení stavu předmětu ochrany EVL 
- vyhodnocení opatření k zachování  příznivého stavu přírodních stanovišť, které jsou předmětem ochrany EVL z hlediska 

jejich ochrany

1.6.3. Předmět ochrany PO
- vyhodnocení stavu předmětu ochrany PO 
- vyhodnocení opatření k zachování  příznivého stavu  druhů, které jsou předmětem ochrany PO z hlediska jejich 

ochrany

1.7. Cíl ochrany
1.7.1. Cíl ochrany NP
1.7.2. Cíl ochrany EVL
1.7.3. Cíl ochrany PO

2. Charakteristika území NP

2.1. Stručná charakteristika celého území
- zahrnuje jak abiotické podmínky (geologie a geomorfologie, hydrologie, pedologie, klimatologie atd.), tak biotické 

podmínky (fytogeografické členění, vegetační stupňovitost, fauna apod.)

2.2. Vývoj přírodního prostředí pod vlivem člověka v předhistorickém období.
2.3. Historický vývoj a současný stav osidlování a využívání území
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2.4. Historie ochrany území
- zhodnocení dosavadního stavu NP a jeho OP a prováděné péče včetně ostatních CHÚ a památných stromů na jeho 

území,  naplňování cílů ochrany přírody

3. Zhodnocení dosavadní péče a naplňování cílů ochrany přírody
Obsahuje popis aktuálního stavu, analýzu předchozího hospodaření, zhodnocení ve vztahu k naplnění cílů. Termín 

hospodaření je užíván ve smyslu § 2, písm.d) zákona č.289/1995 Sb. o lesích: Hospodařením v lese se rozumí obnova, 
ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.

3.1. Lesní ekosystémy dle stupně přirozenosti (viz. Vyhláška č.60/2008 Sb.)
- v jednotlivých kategoriích rozlišit lesy v NP a lesy v OP, uvést tabulkové přehledy dle porostů, jejich slovní popis, zákres 

vymezených území do lesnických map, hodnocení  vychází z historického průzkumu a současného stavu porostů.
3.1.1. Lesy původní – pralesy výčet, popis, historický vývoj

- výčet, popis, historický vývoj
- hodnocení případného ovlivnění člověkem v minulosti

3.1.2. Lesy přírodní  
- výčet, popis, historický vývoj
- hodnocení případného ovlivnění člověkem v minulosti

3.1.3. Lesy přírodě blízké 
- výčet, popis, historický vývoj
- zhodnocení provedených zásahů v minulosti 

3.1.4. Lesy kulturní 
- výčet, popis, historický vývoj
- zhodnocení stávajícího způsobu hospodaření

3.1.5. Lesy nepůvodní 
- výčet, popis, historický vývoj
- zhodnocení stávajícího způsobu hospodaření 

3.2. Nelesní ekosystémy
v jednotlivých kategoriích rozlišit lokality v NP a lesy v OP, uvést  přehledy dle kategorií, jejich slovní popis, zákres 

vymezených území do  map, hodnocení  vychází z historického průzkumu a současného stavu.
3.2.1. Nelesní ekosystémy přirozené 

- členit dle kategorií ekosystémů a dle území NP a OP
- výčet, popis, historický vývoj
- hodnocení případného ovlivnění člověkem v minulosti           

3.2.2. Nelesní ekosystémy ovlivněné činností člověka a ponechané samovolnému     vývoji 
- členit dle kategorií ekosystémů a dle území NP a OP
- výčet, popis, historický vývoj
- hodnocení  ovlivnění člověkem v minulosti          

3.2.3 Nelesní ekosystémy ovlivněné člověkem a vyžadující další péči
- členit dle kategorií ekosystémů a dle území NP a OP
- výčet, popis, historický vývoj
- hodnocení stávajícího způsobu hospodaření

3.3. Provedená opatření pro obnovu přirozeného stavu abiotických složek přírodního   prostředí 
- revitalizace rašelinišť, úprava narušených hydrických podmínek, stav asanace starých zátěží, protierozní opatření, atd.

3.4 Fytogenofond a zoogenofond
3.4.1 Prováděná péče o zvláště chráněné, ohrožené a vzácné taxony rostlin a hub,

- analýza stavu populací, výčet a popis známých vyhodnocení trendů vývoje a výsledků péče
3.4.2 Prováděná péče o genové zdroje lesních dřevin

- zachování fragmentů místních populací lesních dřevin
- záchrana a aktivní reprodukce genofondu lesních dřevin včetně lesních keřů
- analýza stavu populací, vyhodnocení trendů vývoje a výsledků péče

3.4.3 Prováděná redukce geograficky nepůvodních   a invazních rostlinných druhů
3.4.4 Prováděná péče o zvláště chráněné, ohrožené a vzácné taxony volně žijících živočichů (včetně  
         managementu zvěře a ryb)

-analýza stavu populací, vyhodnocení trendů vývoje a výsledků péče 
3.4.5. Prováděná regulace stavů nepůvodních živočišných druhů

- zhodnocení populací nepůvodních druhů, vyhodnocení jejich trendů vývoje
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3.5. Analýza případných střetů  s cíli ochrany NP při realizaci opatření k naplnění   cílů EVL nebo PO, ochranou 
populací druhů či některých polopřirozených biotopů.

3.6. Výčet a popis známých činitelů ohrožujících předmět ochrany

4.Vyhodnocení péče o krajinu v NP

4.1. Krajinný ráz

4.2 Limity ochrany přírody pro výstavbu (vč. architektury, urbanismu apod.)

4.3 Jiné typy ochrany území (ÚSES, CHOPAV atd.)

4.4 Realizované výkupy a nájmy pozemků

5. Monitoring a výzkum

- monitoring změn živých i neživých částí chráněné přírody
- monitoring prováděných managementových opatření
- výzkum podle specifických potřeb daného území

5.1. Koordinace monitoringu a výzkumu

5.2 Monitoring a výzkum prováděný Správou NP

5.3 Monitoring a výzkum prováděný jinými subjekty

5.4 Dokumentace a využití výsledků monitoringu a výzkumu

6. Veřejné využívání území národního parku – minulý a současný stav

6.1. Vzdělávání, osvěta a informace

6.2. Turistické a rekreační využívání

6.3.  Regionální vazby

6.4. Vztahy s občanskými sdruženími

7. Mezinárodní spolupráce

7.1. Dvoustranné mezinárodní vztahy

7.2. Další mezinárodní vztahy

8.Správa NP

8.1 Organizační struktura 
8.2. Materiální, technické a finanční zabezpečení
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Příloha 2

Návrh plánu péče o národní park

1. Obecné údaje o národním parku

1.1. Základní údaje
- odkaz na platnou legislativu pro zpracování PP
- platnost plánu péče (dále jen PP), zpracovatel PP

1.2 Strategie ochrany přírody v NP ve vazbě na předmět a cíl ochrany, obecné a specifické cíle
- charakteristika území se zřetelem na předmět ochrany
- cíle ochrany NP cíle ochrany z hlediska evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích  oblastí (PO)
- cíle ochrany ve stávajících MCHÚ

2. Ochrana přírody, ochrana a obnova přirozených procesů v NP

2.1. Členění území pro účely ochrany přírody
2.1.1. Zonace

- návrh změn zonace v období platnosti plánu péče
2.1.2. Území zařazená do soustavy Natura 2000

- zásady opatření k zachování příznivého stavu přírodních stanovišť a druhů, které jsou předmětem ochrany EVL 
nebo PO z hlediska jejich ochrany

2.1.3. Ostatní kategorie zvláště chráněných území, památné stromy
- návrh změn v období platnosti plánu péče
- opatření k ochraně památných stromů

2.2. Zásady péče o lesní ekosystémy v jednotlivých kategoriích rozlišit lesy v NP a lesy v OP
2.2.1. Lesy původní – pralesy 

- zákres vymezených území do lesnických map
2.2.2. Lesy přírodní 

- zákres vymezených území do lesnických map
2.2.3. Lesy přírodě blízké 

- střednědobé cíle na úrovni porostů, zdůvodnění způsobu péče (prováděná opatření nebo ponechání samovolnému 
vývoji bezzásahový režim)

- návrh rekonstrukčních opatření
- zákres vymezených území do lesnických map

2.2.4. Lesy kulturní 
- střednědobé cíle na úrovni porostů, zdůvodnění způsobu péče
- dlouhodobé cíle na úrovni porostů, zdůvodnění způsobu péče
- návrh  opatření
- zákres vymezených území do lesnických map

2.2.5. Lesy nepůvodní 
- střednědobé cíle na úrovni porostů, zdůvodnění způsobu péče
- dlouhodobé cíle na úrovni porostů, zdůvodnění způsobu péče
- návrh  opatření
- zákres vymezených území do lesnických map

2.3 Zásady péče o nelesní ekosystémy členit dle kategorií ekosystémů a dle území NP a OP
2.3.1. Nelesní ekosystémy přirozené  
2.3.2. Nelesní ekosystémy ovlivněné činností člověka a ponechané samovolnému     vývoji 
2.3.3 Nelesní ekosystémy ovlivněné člověkem a vyžadující další péči

2.4 Opatření pro obnovu přirozeného stavu abiotických složek přírodního prostředí (revitalizace rašelinišť, úprava 
narušených hydrických podmínek, stav asanace starých zátěží, protierozní opatření, atd.)

2.5 Zásady péče o fytogenofond a zoogenofond
2.5.1 Péče o zvláště chráněné, ohrožené a vzácné taxony rostlin a hub
2.5.2 Péče o genové zdroje lesních dřevin
- zachování fragmentů místních populací lesních dřevin
- záchrana a aktivní reprodukce genofondu lesních dřevin včetně lesních keřů

2.5.3 Redukce geograficky nepůvodních a invazních rostlinných druhů
2.5.4 Péče o zvláště chráněné, ohrožené a vzácné taxony volně žijících živočichů (včetně managementu zvěře  
         a ryb)
2.5.5 Regulace nepůvodních živočišných druhů
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2.6  Návrh řešení možných střetů ve vztahu k předmětu a cíli ochrany NP a střetů při realizaci a naplnění cílů EVL 
a PO

3. Péče o krajinu NP

3.1 Opatření pro zachování a zlepšení krajinného rázu
3.2 Stanovení limitů ochrany přírody pro výstavbu (vč. architektury, urbanismu apod.)
3.3 Opatření pro jiné typy ochrany území (ÚSES, CHOPAV atd.)
3.4 Plánované výkupy a nájmy pozemků se zdůvodněním

4. Monitoring, výzkum a dokumentace

- monitoring změn živých i neživých částí chráněné přírody
- monitoring prováděných managementových opatření
- požadavky na monitoring stavu předmětu ochrany území v NP (včetně Natury 2000)
- konkrétní potřeby výzkumných projektů v NP včetně zdůvodnění (vazba na předměty ochrany anebo cíle NP)
- plánovaný výzkum podle specifických potřeb daného území

4.1 Koordinace monitoringu a výzkumu
4.2 Monitoring a výzkum prováděný Správou NP
4.3 Monitoring a výzkum prováděný jinými subjekty
4.4. Dokumentace a využití výsledků monitoringu a výzkumu

5. Veřejné využívání území národního parku, plány, cíle

5.1 Vzdělávání, osvěta a informace
5.2 Turistické a rekreační využívání
5.3 Regionální vazby
5.4 Občanská sdružení s aktivitami ve vztahu k NP, spolupráce, střety

6. Mezinárodní spolupráce

6.1 Dvoustranné mezinárodní vztahy
6.2 Další mezinárodní vztahy

7. Závěrečné údaje

7.1 Slovník pojmů
7.2 Seznam používaných zkratek
7.3 Odkazy na související publikované a jiné prameny

8. Přílohy plánu péče

8.1 Mapové přílohy
- mapa managementová
- mapa zonace
- mapa EVL a PO
- úmyslné těžby v 1. zóně NP

8.2 Ostatní přílohy
- tabulka – dle §2, odst.2, vyhlášky č. 60/2008 Sb.
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