
Ustanovení 
zákona č. 
114/1992 Sb.

Kompetence Forma Mimo ZCHÚ a jejich OP  a mimo 
vojenské újezdy a objekty důležité 
pro obranu státu *)

V PR a PP a jejich OP mimo 
CHKO, NP a jejich OP a mimo 
vojenské újezdy a objekty důležité 
pro obranu státu

V NP a jejich OP, v CHKO, v 
NPR a NPP a jejich OP  mimo 
vojenské újezdy a objekty důležité 
pro obranu státu

Na území vojenských újezd ů

§ 4 odst. 1 vymezení a hodnocení 
nadregionálního ÚSES

§ 4 odst. 1 vymezení a hodnocení 
regionálního ÚSES

KÚ KÚ AOPK, SNP (pouze na území NP 
a jejich OP a CHKO), KÚ (na 
území NPP a NPR a jejich OP 
ležících mimo NP a jejich OP a 
CHKO a mimo vojenské újezdy a 
objekty důležité pro obranu státu)

újezdní úřady

§ 4 odst. 1 vymezení a hodnocení místního  
ÚSES 

OÚ ORP OÚ ORP AOPK, SNP (pouze na území NP 
a jejich OP a CHKO), OÚ ORP 
(na území NPP a NPR a jejich OP 
ležících mimo NP a jejich OP a 
CHKO a mimo vojenské újezdy a 
objekty důležité pro obranu státu)

újezdní úřady

§ 4 odst. 2 závazné stanovisko k zásahu do 
VKP ze zákona

ZS, R OÚ ORP - mimo  EVL,   v EVL - 
KÚ

KÚ AOPK, SNP, ustanovení se v 
ZCHÚ používá pouze podpůrně 
(zpravidla ve 3. a 4. zóně CHKO)

újezdní úřady, ustanovení se 
nevztahuje na činnosti konané v 
přímé souvislosti se zajištěním 
obrany nebo bezpečnosti státu

§ 4 odst. 2 závazné stanovisko k zásahu do 
registrovaných VKP

ZS, R pověřený OÚ mimo  EVL,      v 
EVL - KÚ

v ZCHÚ a jejich OP se nepoužívá v ZCHÚ a jejich OP se nepoužívá újezdní úřady, ust. se nevztahuje 
na činnosti konané v přímé 
souvislosti se zajištěním obrany 
nebo bezpečnosti státu

§ 4 odst. 3 závazné stanovisko k LHP a LHO závazné  
stanovisko

KÚ KÚ AOPK, SNP  újezdní úřad

§ 4 odst. 3 závazné stanovisko k odlesňování 
a zalesňování pozemků nad 0,5 
ha a k výstavbě lesních cest a 
lesních melioračních systémů

ZS OÚ ORP KÚ AOPK, SNP  újezdní úřad

§ 5 odst. 1 omezení rušivé činnosti R              
OOP

OÚ ORP mimo ZCHD,        KÚ 
pro ZCHD

KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 5 odst. 3 uložení zajištění či použití 
prostředků k zabránění 
nadměrnému úhynu rostlin nebo  
živočichů

R OÚ ORP mimo ZCHD        (KÚ 
pro ZCHD)

KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 
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§ 5 odst. 4 povolení k rozšiřování geograficky 
nepůvodních druhů

R OÚ ORP KÚ, pokud není v základních 
ochranných podmínkách ZCHÚ 
zakázáno (jen v PR a PP a jejich 
OP)

AOPK, SNP, pokud není v 
základních ochranných 
podmínkách ZCHÚ zakázáno (jen 
v NPP mimo CHKO a v OP NPR 
a OP NPP mimo CHKO)

újezdní úřady 

§ 5 odst. 5 povolení k rozšiřování kříženců R OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 
§ 5 odst. 6 povolení k odlovu geograficky 

nepůvodních živočichů
R OÚ ORP (zbytková) KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 5 odst. 7 vývoz a dovoz rostlin a živočichů 
chráněných mez. Úmluvami

R

§ 5 odst. 9 povolení k provozování záchranné 
stanice

R

§ 5b odst. 1 odchylný postup pro ptáky R, OOP  OÚ ORP                                MŽP 
(blíže neurčený okruh osob) 

KÚ                                MŽP 
(blíže neurčený okruh osob)

AOPK, SNP                                
MŽP (blíže neurčený okruh osob)

újezdní úřady                MŽP 
(blíže neurčený okruh osob)

§ 5b odst. 5 informační povinnost vůči MŽP o 
odchylném postupu

OÚ ORP  KÚ    AOPK, SNP újezdní úřady    

§ 6 odst. 1 registrace VKP R pověřený OÚ na území ZCHÚ se nepoužívá na území ZCHÚ se nepoužívá újezdní úřady
§ 7 odst. 2 uložení provedení nezbytných 

zásahů ve vztahu k dřevinám
R OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 8 odst. 1 povolení ke kácení dřevin R OÚ včetně území CHKO KÚ AOPK, SNP s výjimkou území 
CHKO (v CHKO pouze území 
maloplošných ZCHÚ a jejich OP)

újezdní úřady, ustanovení se 
nevztahuje na činnosti konané v 
přímé souvislosti se zajištěním 
obrany nebo bezpečnosti státu

§ 8 odst. 2 a 
4

přijímají oznámení o provedeném 
kácení a rozhodují o pozastavení, 
omezení nebo zákazu kácení

R OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady, ustanovení se 
nevztahuje na činnosti konané v 
přímé souvislosti se zajištěním 
obrany nebo bezpečnosti státu

§ 8 odst. 6 závazné stanovisko ke kácení 
dřevin pro účely stavebního 
záměru povolovaného v územním 
řízení, v územním řízení s 
posouzením vlivů na životní 
prostředí, ve společném územním 
a stavebním řízení nebo 
společném územním a stavebním 
řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí

ZS OÚ včetně území CHKO KÚ AOPK, SNP s výjimkou území 
CHKO (v CHKO pouze území 
maloplošných ZCHÚ a jejich OP)

újezdní úřady, ustanovení se 
nevztahuje na činnosti konané v 
přímé souvislosti se zajištěním 
obrany nebo bezpečnosti státu

§ 9 odst. 1 uložení náhradní výsadby dřevin R, ZS OÚ včetně území CHKO KÚ AOPK, SNP s výjimkou území 
CHKO (v CHKO pouze území 
maloplošných ZCHÚ a jejich OP)

újezdní úřady, ustanovení se 
nevztahuje na činnosti konané v 
přímé souvislosti se zajištěním 
obrany nebo bezpečnosti státu

MŽP 

MŽP



§ 10 odst. 2 výjimka ze zákazů stanovených 
pro jeskyně

R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 10 odst. 3 povolení k výzkumu nebo 
průzkumu jeskyně

R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 10 odst. 5 přijímání oznámení a 
dokumentace jeskyně

KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 10 odst. 5 stanovení obsahu a rozsahu 
dokumentace jeskyně

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 11 odst. 1 
a 2

výzva nálezci paleontologického 
nálezu a žádost o umožnění 
přístupu k nálezu

OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 11 odst. 3 povolení k vývozu 
paleontologických nálezů

R

§ 12 odst. 2 souhlas z hlediska krajinného 
rázu (umisťování a povolování 
staveb a jiné činnosti)

ZS, R OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady, ust. se nevztahuje 
na činnosti konané v přímé 
souvislosti se zajištěním obrany 
nebo bezpečnosti státu

§ 12 odst. 3 zřízení nebo zrušení  přírodního 
parku

PPř (nařízení 
kraje)

kraj ust. neplatí v ZCHÚ ust. neplatí v ZCHÚ ust. ve VÚ nelze použít

§ 13 odst. 1 vyhlášení přechodně chráněné 
plochy

R OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 15 odst. 1 
a 5

vyhlášení NP PPř (zákon)

§ 16 odst. 2 
písm. i)

vyhrazení míst ke skladování 
pohonných hmot nebo 
chemických přípravků

OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 16 odst. 2 
písm. j)

vyhrazení míst k odstranění 
odpadů, které mají původ na 
území NP

OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 16 odst. 2 
písm. l)

vyhrazení míst k vjezdu a 
setrvávání mot. vozidel a obyt. 
přívěsů

OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 16 odst. 2 
písm. m)

vyhrazení míst pro jízdu na kole 
nebo na koni

OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 16 odst. 2 
písm. n)

vyhrazení míst pro horolezecké 
sporty, splouvání vodních toků 
nebo jiné vodní sporty

OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 16 odst. 2 
písm. o)

vyhrazení míst k táboření OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 16 odst. 2 
písm. p)

vyhrazení míst k rozdělávání ohnů OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

MŽP

MŽP

Parlament ČR



§ 16 odst. 2 
písm. q)

vyhrazení míst k pořádání nebo 
organizování sportovních, 
turistických nebo jiných veřejných 
akcí

OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 16a odst. 1 
písm. b)

vyhrazení míst k použití 
hospodářských zvířat k tahu a 
jízdě na nich

OOP ustanovení platí jen v NP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ SNP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ

§ 16a odst. 1 
písm. c)

vyhrazení míst k nocování v 
přírodě

OOP ustanovení platí jen v NP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ SNP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ

§ 16a odst. 3 
písm. a)

souhlas ke zřízení nové vyhlídky, 
zpřístupnění skalních útvarů 
schodišti, žebříky a jejich 
odstranění

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ SNP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ

§ 16a odst. 3 
písm. b)

souhlas k umístění informačních, 
reklamních a propagačních 
zařázení

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ SNP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ

§ 16a odst. 3 
písm. c)

souhlas k otevírání zemníků ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ SNP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ

§ 16a odst. 3 
písm. d)

souhlas ke změně druhu nebo 
způsobu využití pozemků, mimo 
zast. území obcí a zast. plochy 
obcí

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ SNP ČŠ ustanovení platí jen v NP ČŠ

§ 16b písm. 
a)

souhlas ke změně druhu nebo 
způsobu využití pozemků, mimo 
zast. území obcí a zast. plochy 
obcí

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v KRNAP ustanovení platí jen v KRNAP S KRNAP ustanovení platí jen v KRNAP

§ 16b písm. 
b)

souhlas k provádění orby TTP ZS, R, OOP ustanovení platí jen v KRNAP ustanovení platí jen v KRNAP S KRNAP ustanovení platí jen v KRNAP

§ 16c odst. 1 
písm. a)

souhlas ke změně druhu nebo 
způsobu využití pozemků, mimo 
zast. území obcí a zast. plochy 
obcí

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NP Podyjí ustanovení platí jen v NPP SNPP ustanovení platí jen v NPP

§ 16c odst. 1 
písm. b)

souhlas k provádění orby TTP ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NP Podyjí ustanovení platí jen v NPP SNPP ustanovení platí jen v NPP

§ 16d písm. 
a)

souhlas k úpravě a údržbě koryt 
vodních toků a jiných vodních 
ploch

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NPŠ ustanovení platí jen v NPŠ SNPŠ ustanovení platí jen v NPŠ

§ 16d písm. 
b)

souhlas k budování či 
rekonstruování stávajících 
povrchových odvodnění pozemků, 
mimo zast. území obcí a zast. 
plochy obcí

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NPŠ ustanovení platí jen v NPŠ SNPŠ ustanovení platí jen v NPŠ

§ 16d písm. 
c)

souhlas ke změně druhu nebo 
způsobu využití pozemků, mimo 
zast. území obcí a zast. plochy 
obcí

ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NPŠ ustanovení platí jen v NPŠ SNPŠ ustanovení platí jen v NPŠ



§ 16d písm. 
d)

souhlas k provádění orby TTP ZS, R, OOP ustanovení platí jen v NPŠ ustanovení platí jen v NPŠ SNPŠ ustanovení platí jen v NPŠ

§ 17 odst. 2 vyhrazení cest v klidovém území OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ustanovení platí jen v NP

§ 17 odst. 3 stanovení klidových území OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP MŽP ustanovení platí jen v NP
§17 odst. 4 stanovení způsobu vyznačení 

hranic klidového území a 
podmínkách pohybu

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 18 odst. 5 vymezení a změny zón NP PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 20 odst. 1, 
2

zřízení rady NP a jmenování a 
odvolávání jejich dalších členů

ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ustanovení platí jen v NP

§ 20 odst. 4 upravení návrhu dokumentu 
nedohodnutého v radě NP

ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP MŽP ustanovení platí jen v NP

§ 21 omezení  nebo vyloučení výkonu 
práva myslivosti a práva rybářství

R, OOP  ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 25 odst. 1 
a 3

vyhlášení CHKO PPř (nařízení 
vlády)

§ 26 odst. 1 
písm. a)

souhlas k vyhrazení míst ke 
zneškodňování odpadů

ZS ustanovní platí jen v CHKO ustanovní platí jen v CHKO AOPK, SNPŠ, SNPČŠ újezdní úřad

§ 26 odst. 1 
písm. b)

souhlas k vyhrazení míst k 
táboření a rozdělávání ohňů v NP

ZS, R ustanovní platí jen v CHKO ustanovní platí jen v CHKO AOPK, SNPŠ, SNPČŠ újezdní úřad

§ 26 odst. 1 
písm. c)

souhlas k vyhrazení míst k vjezdu 
a setrvávání mot. vozidel a obyt. 
přívěsů

ZS, R ustanovní platí jen v CHKO ustanovní platí jen v CHKO AOPK, SNPŠ, SNPČŠ újezdní úřad

§ 26 odst. 3 
písm. c)

souhlas k vyhrazení míst pro 
soutěže na jízdních kolech

ZS, R ust. platí jen v 1. a 2. zóně CHKO ust. platí jen v 1. a 2. zóně CHKO AOPK, SNPŠ, SNPČŠ újezdní úřad

§ 27 odst. 2 vymezení a změny zón CHKO PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 28 odst. 1 vyhlášení NPR PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 29 písm. d) souhlas k vyznačení cest R, OOP ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR AOPK, SNP újezdní úřad

§ 29 písm. f) souhlas k vyhrazení míst pro 
horolezectví, létání a jízdu na 
kole,

OOP ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR AOPK, SNP újezdní úřad

§ 29 písm. j) vyhrazení míst k táboření a 
rozdělávání ohňů v NPR

OOP ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR AOPK, SNP újezdní úřad

§ 30 souhlas k výkonu rybářského a 
mysliveckého práva

R ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR AOPK, SNP újezdní úřad

MŽP

MŽP

MŽP

vláda

MŽP



§ 31 souhlas k použití ust. o zásazích 
proti škůdcům a o případech 
mimoř. okolností a nepředvíd. 
škod

ZS, R ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR MŽP MŽP

§ 33 odst. 1 vyhlášení PR PPř (nařízení 
kraje nebo 
AOPK nebo 
vyhláška MŽP 
nebo MO)

rada kraje  (včetně objektů 
důležitých pro obranu státu)

rada kraje  (včetně objektů 
důležitých pro obranu státu)

AOPK (v CHKO), MŽP (v NP a 
jejich OP, v CHKO Šumava a v 
CHKO Labské pískovce)

MO

§ 33 odst. 2 souhlas ke zcizení nezastavěných 
pozemků ve vl. státu

ust. platí jen v PR

§ 34 odst. 2 omezení výkonu práva myslivosti 
a práva rybářství

R ust. platí jen v PR KÚ AOPK, SNP újezdní úřad

§ 35 odst. 1 vyhlášení NPP PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 36 odst. 1 vyhlášení PP PPř (nařízení 
kraje nebo 
AOPK, 
vyhláška MŽP 
nebo MO)

rada kraje  (včetně objektů 
důležitých pro obranu státu)

rada kraje  (včetně objektů 
důležitých pro obranu státu)

AOPK (v CHKO), MŽP (v NP a 
jejich OP, v CHKO Šumava a v 
CHKO Labské pískovce)

MO

§ 36 odst. 3 souhlas ke zcizení nezastavěných 
pozemků ve vl. státu

ust. platí jen v PP

§ 37 odst. 1 vyhlášení OP ZCHÚ PPř (nařízení 
kraje nebo 
AOPK, 
vyhláška MŽP 
nebo MO)

§ 37 odst. 2 
a 3

souhlas k činnostem v ochranném 
pásmu

R, OOP, ZS ust. platí jen v ochranných 
pásmech ZCHÚ

KÚ AOPK, SNP újezdní úřad

§ 38 odst. 2 zajištění zpracování plánů péče o 
NPR, PR, NPP, PP, CHKO

návrh plánu 
péče

ust. platí jen v ZCHÚ KÚ AOPK, SNP - PP a PR                
MŽP, SNP, AOPK - CHKO, NPR, 
NPP

MO - PR a PP                         
MŽP, AOPK, SNP - CHKO, NPR, 
NPP

§ 38 odst. 4 schvalování plánů péče o NPR, 
PR, NPP, PP, CHKO

protokol ust. platí jen v ZCHÚ KÚ AOPK, SNP - PP a PR           
MŽP - CHKO, NPR, NPP                            

MO - PR a PP                         
MŽP - CHKO, NPR, NPP

§ 38 odst. 7 stanovení obsahu plánů péče a 
postup jejich zpracování

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 38a odst. 2 zajištění zpracování zásad péče o 
NP a jejich OP

návrh zásad 
péče

ust. platí jen v NP ust. platí jen v NP SNP ust. platí jen v NP

§ 38a odst. 5 upravení návrhu zásad péče 
nedohodnutého v radě NP

ust. platí jen v NP ust. platí jen v NP MŽP ust. platí jen v NP

MŽP

orgán příslušný k vyhlášení daného ZCHÚ

MŽP

MŽP

MŽP



§ 38a odst. 6 schvalování zásad péče o NP a 
jejich OP

ust. platí jen v NP ust. platí jen v NP MŽP ust. platí jen v NP

§ 38a odst. 8 stanovení obsahu zásad péče o 
NP a jejich OP a postup jejich 
zpracování a projednávání

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 39 odst. 1 uzavření smlouvy o smluvní 
ochraně a prohlášení území za 
chráněné

veřejnoprávní 
smlouva

pověřený OÚ - památné stromy, 
smluvně chráněná území mimo 
EVL                              KÚ - u 
EVL namísto vyhlášení NPR, 
NPP, PR, PP                           

ustanovení nelze v ZCHÚ a jejich 
OP aplikovat

ustanovení nelze v ZCHÚ a jejich 
OP aplikovat

újezdní úřad - památné stromy a 
území mimo EVL                              
MO - u EVL namísto vyhlášení 
NPR, NPP, PR, PP                   

§ 40 odst. 1 zpracování záměru na vyhlášení 
ZCHÚ

záměr KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

AOPK, MŽP**) - PR a PP a jejich 
OP                                     MŽP - 
NP, CHKO, NPR a NPP a jejich 
OP

MO - PR a PP a jejich OP                         
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

§ 40 odst. 2 
a 3

oznámení záměru na vyhlášení 
ZCHÚ

oznámení KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

AOPK, MŽP**) - PR a PP a jejich 
OP                                     MŽP - 
NP, CHKO, NPR a NPP a jejich 
OP

MO - PR a PP a jejich OP                         
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

§ 40 odst. 4 rozhodnutí o námitkách proti 
záměru na vyhlášení ZCHÚ

R KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

AOPK, MŽP**) - PR a PP a jejich 
OP                                     MŽP - 
NP, CHKO, NPR a NPP a jejich 
OP

MO - PR a PP a jejich OP                         
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

§ 41 projednání návrhu PPř s orgány 
státní správy

PPř KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

AOPK, MŽP**) - PR a PP a jejich 
OP                                     MŽP - 
NP, CHKO, NPR a NPP a jejich 
OP

MO - PR a PP a jejich OP                         
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

§ 42 odst. 2 stanovení členění ústředního 
seznamu, jeho obsah a náležitosti 
způsob předávání dokumentů do 
ústředního seznamu 

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 42 odst. 3 oznámení vyhlášení ZCHÚ 
ústřednímu seznamu a 
katastrálnímu úřadu

KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

KÚ - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

AOPK - PR a PP a jejich OP              
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

MO - PR a PP a jejich OP                         
MŽP - NP, CHKO, NPR a NPP a 
jejich OP

§ 43 odst. 1 povolování výjimek ze zákazů v 
ZCHÚ

R, OOP ust. platí jen v ZCHÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 44 odst. 1 Závazné stanovisko k některým 
činnostem v CHKO a NP

ZS ust. platí jen v NP a CHKO ust. platí jen v NP a CHKO AOPK, SNP újezdní úřady

§ 44 odst. 3 souhlas k činnostem a zásahům 
podle bližších ochr. podm. ZCHÚ

ZS, R, OOP ust. platí jen v ZCHÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 45 odst. 1 zrušení ZCHÚ PPř ust. platí jen v ZCHÚ rada kraje  (včetně objektů 
důležitých pro obranu státu)

OOPř příslušný k vyhlášení 
daného ZCHÚ

OOPř příslušný k vyhlášení 
daného ZCHÚ

MŽP

MŽP



§ 45 odst. 2 zrušení smluvní ochrany veřejnoprávní 
smlouva, příp. 
R

pověřený OÚ - památné stromy, 
smluvně chráněná území mimo 
EVL                              KÚ - u 
EVL namísto vyhlášení NPR, 
NPP, PR, PP                           

ustanovení nelze v ZCHÚ a jejich 
OP aplikovat

ustanovení nelze v ZCHÚ a jejich 
OP aplikovat

újezdní úřad - památné stromy, 
smluvně chráněná území mimo 
EVL                              MO - u 
EVL namísto vyhlášení NPR, 
NPP, PR, PP                   

§ 45a odst. 2 zařazení lokalit do národního 
seznamu EVL

PPř (nařízení 
vlády)

§ 45b odst. 1 udělování výjimek ze zákazu 
poškozování EVL zařazených do 
NS a sporných lokalit

R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 45c odst. 1 vyhlášení lokalit zařazených do 
evropského seznamu EVL

PPř (nařízení 
vlády)

§ 45c odst. 2 souhlas se zásahy, které by 
mohly vést k závažnému nebo 
nevratnému poškození nebo ke 
zničení evropských stanovišť 
anebo stanovišť evropsky 
významných druhů vyžadujících 
územní ochranu tvořících předmět 
ochrany nebo k narušení 
celistvosti 

ZS, R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 45c odst. 3 zpracování souhrnu 
doporučených opatření v EVL

§ 45c odst. 4 stanovení kategorie ZCHÚ pro 
EVL u kterých nebude dostačující 
základní ochrana

PPř (nařízení 
vlády)

§ 45c odst.  
5 

upozornění na možnost smluvní 
ochrany EVL namísto vyhlášení 
NPR, NPP, PR, PP 

veřejná 
vyhláška

KÚ               ustanovení nelze v ZCHÚ a jejich 
OP aplikovat

ustanovení nelze v ZCHÚ a jejich 
OP aplikovat

MO         

§ 45e odst. 1 stanovení druhů ptáků, pro které 
se zřizují PO

PPř (nařízení 
vlády)

§ 45e odst. 2 vymezení PO PPř (nařízení 
vlády)

§ 45e odst. 2 souhlas k činnostem v PO ZS, R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 45e odst. 4 uzavření smlouvy o způsobu 
hospodaření v PO a o péči o PO

veřejnoprávní 
smlouva

KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 45e odst. 6 zpracování souhrnu 
doporučených opatření v PO

§ 45f odst. 1 sledování stavu PO, EVL, evr. 
význ. druhů a jednotl. typů evr. 
stanovišť

všechny OOPř v rámci své 
působnosti

všechny OOPř v rámci své 
působnosti

všechny OOPř v rámci své 
působnosti

všechny OOPř v rámci své 
působnosti

§ 45f odst. 2 stanovení, jaký stav evr. 
stanoviště a evr. význ. druhu se 
považuje za příznivý

PPř (nařízení 
vlády)

MŽP

vláda

vláda

MŽP

vláda

vláda

vláda

vláda



§ 45i odst. 1 stanovisko ke koncepcím a 
záměrům z hlediska vlivu na EVL 
a PO

stanovisko KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 45i odst. 3 udělování a odnímání autorizace R

§ 45i odst. 6 rozhodnutí o nesplnění požadavků 
k výkonu činnosti

R

§ 45i odst. 
10

žádost o stanovisko Evropské 
komise

§ 45i odst. 
11

stanovení kompenzačních 
opatření

stanoviskem 
ke koncepci, 
R k záměru

KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 46 odst. 1 vyhlášení památného stromu R pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 
§ 46 odst. 2 souhlas k ošetřování památného 

stromu
R pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 46 odst. 3 vymezení OP památného stromu R pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 46 odst. 3 souhlas ke stanoveným 
činnostem v OP památného 
stromu

ZS, R pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 46 odst. 4 zrušení ochrany památného 
stromu

R pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 47 odst. 1 oznámení vyhlášení památného 
stromu do ústředního seznamu

pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 47 odst. 1 předání dokumentace o 
památných stromech do 
ústředního seznamu

pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 48 odst. 3 stanovení seznamu a stupně 
ohrožení ZCHD rostlin a živočichů

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 49 odst. 4 uzavření dohody s vlastníkem či 
nájemcem pozemku o způsobu 
obhospodařování pozemků s 
výskytem kriticky či silně 
ohrožených ZCH rostlin 

veřejnoprávní 
smlouva

KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 50 odst. 3 stanovisko k nezbyt. zásahu do 
přir. vývoje ohrožených druhů  
živočichů 

R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 50 odst. 5 stanovení bližších podmínek 
ochrany ZCHD rostlin a živočichů

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 51 odst. 2 povolení k poškozování nebo 
sběru zvláště chráněných nerostů  
na místě jejich přirozeného 
výskytu

R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

MŽP

MŽP

MŽP

MŽP

MŽP



§ 51 odst. 3 stanovení seznamu zvláště 
chráněných nerostů a jejich 
bližších ochr. podm.

PPř (vyhláška 
MŽP)

§ 52 odst. 1 schvalování záchranných 
programů ZCHD rostlin a 
živočichů

§ 52 odst. 1 zajišťování záchranných 
programů ZCHD rostlin a 
živočichů

§ 52 odst. 2 přijímání oznámení o vypuštění 
vyléčeného zvláště chráněného 
živočicha

KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 53 povolení k vývozu zvláště 
chráněných nerostů

R

§ 54 odst. 1 výzva k prokázání původu zvláště 
chráněné rostliny nebo živočicha, 
ptáka, rostliny nebo živočicha 
chráněného podle mezinárodních 
úmluv

OÚ ORP , ČIŽP KÚ, ČIŽP AOPK, SNP a ČIŽP újezdní úřady a ČIŽP

§ 54 odst. 2 výzva k prokázání totožnosti OÚ ORP, ČIŽP KÚ a ČIŽP AOPK, SNP a ČIŽP újezdní úřady a ČIŽP
§ 54 odst. 3 souhlas k vypouštění zvláště 

chráněných živočichů 
odchovaných v zajetí a k vysévání 
či vysazování uměle 
vypěstovaných ZCH rostlin

R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 54 odst. 4 evidence živočichů a vydání 
osvědčení

R OÚ ORP pro ptáky,KÚ - ostatní 
živočichové

KÚ                                                                                     AOPK, SNP újezdní úřady

§ 55 odst. 1 projednání záměrů na vyhlášení 
památných stromů

pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 55 odst. 2 projednání vyhlášení ZCHD 
rostlin, živočichů a nerostů

MŽP MŽP MŽP MŽP

§ 56 odst. 1 výjimky ze zákazů u památných 
stromů

R pověřený OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 56 odst. 1 výjimky ze zákazů ZCHD rostlin a 
živočichů

R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 56 odst. 4 výjimky ze zákazů ZCHD rostlin a 
živočichů týkající se blíže 
neurčeného počtu osob

OOP KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 56 odst. 5 dohoda nahrazující výjimku veřejnoprávní 
smlouva

pověřený OÚ - památné stromy, 
KÚ - ostatní

KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 

§ 56 odst. 6 závazné stanovisko k zákazům 
ZCHD rostlin a živočichů

ZS KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 56 odst. 7 informační povinnost vůči MŽP KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady 
§ 57 souhlas k činnostem stanoveným 

v bližších ochranných 
podmínkách ZCHD rostlin a 
živočichů

ZS, R KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

MŽP

MŽP

MŽP

MŽP ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků,  občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty



§ 58 odst. 3 poskytování finanční náhrady za 
ztížení zem. nebo les. hosp.

AOPK AOPK AOPK (mimo NP a jejich OP a 
CHKO Šumava, CHKO Labské 
pískovce), SNP pro území NP a 
jejich OP a CHKO Šumava a 
CHKO Labské pískovce

újezdní úřady

§ 60 odst. 2 podání návrhu na vyvlastnění OÚ ORP, zbytková KÚ AOPK, SNP újezdní úřady
§ 60 odst. 3 převod příslušnosti hospodaření s 

majetkem
MŽP MŽP AOPK, SNP újezdní úřady

§ 61 odst. 1 uplatnění předkupního práva MŽP (jeskyně) MŽP (jeskyně) MŽP MO
§ 61 odst. 2 uzavření smlouvy v případě 

uplatnění předkupního práva
kupní 
smlouva

MŽP (jeskyně) MŽP (jeskyně) SNP, AOPK MO

§ 63 odst. 1 souhlas k ke zřizování a rušení 
veřejně přístupných účelových 
komunikací, stezek a pěšin mimo 
zastavěné území

ZS, R pověřené OÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady, ust. se nevztahuje 
na činnosti konané v přímé 
souvislosti se zajištěním obrany 
nebo bezpečnosti státu

§ 63 odst. 1 vedení přehledu o veřejně 
přístupných účelových 
komunikacích

OÚ KÚ SNP (pro území NP a jejich OP), 
OÚ na území CHKO

újezdní úřady, ust. se nevztahuje 
na činnosti konané v přímé 
souvislosti se zajištěním obrany 
nebo bezpečnosti státu

§ 64 omezení nebo zákaz přístupu 
veřejnosti v NP, NPR, NPP a 
prvních zónách CHKO

OOP ust. se neaplikuje ust. se neaplikuje AOPK pro území CHKO (v CHKO 
platí jen v 1. zóně, u ostatních zón 
se ust. neaplikuje), SNP pro 
území NP a jejich OP, CHKO 
Šumava a CHKO Labské 
pískovce

újezdní úřady

§ 64 omezení nebo zákaz přístupu 
veřejnosti v jeskyni

OOP KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 65 dohoda s orgánem ochrany 
přírody

stanovisko 
(vyjádření)

OÚ ORP KÚ AOPK, SNP  újezdní úřad

§ 66 omezení a zákaz činnosti R ČIŽP, OÚ ORP, KÚ ČIŽP, KÚ ČIŽP, AOPK, SNP ČIŽP, újezdní úřady
§ 67 odst. 1 stanovisko k závažnosti zásahu a 

rozsahu  dotčených zájmů 
chráněných tímto zákonem

stanovisko 
(vyjádření)

§ 67 odst. 4 stanovení rozsahu a nezbytnosti 
zajištění přiměřených opatření k 
vyloučení nebo zmírnění 
negativních vlivů zamýšleného 
zásahu nebo náhradních opatření

R, ZS

§ 68 odst. 2 uzavírání dohod s vlastníky či 
nájemci pozemků

veřejnoprávní 
smlouva

OÚ ORP (zbytková) KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

orgán ochrany přírody příslušný k povolení zásahu

orgán ochrany přírody příslušný k povolení zásahu



§ 68 odst. 3 výzva orgánu ochrany přírody a 
krajiny vlastníkovy či nájemci 
pozemků

R OÚ ORP (zbytková) KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 68 odst. 3 provádění zásahů ke zlepšení 
přír. a kraj. prostředí

smlouva o 
dílo

OÚ ORP (zbytková) KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 68 odst. 4 vyrozumění vlastníka či nájemce 
pozemků

oznámení OÚ ORP (zbytková) KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 68 odst. 4 náhrada škody vlastníkům či 
nájemcům pozemků

OÚ ORP (zbytková) KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 69 odst. 3 
a 4

poskytování finančního příspěvku obce, OÚ ORP (zbytková) obce, KÚ AOPK, SNP, obce, SFŽP újezdní úřady, SFŽP 

§ 70 odst. 2 poskytování informací občanským 
sdružením

oznámení

§ 71 odst. 2 spolupráce s obcemi
§ 72 vedení přehledu informací
§ 73 odst. 1 spolupráce s odborně 

kvalifikovanými osobami
§ 73 odst. 3 omezení nebo zákaz výzkumu ve 

zvláště chráněném území
R ust. platí jen v ZCHÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 74 mezinárodní spolupráce
§ 77 odst. 1 
písm. q)

uplatňování stanovisek k 
územním plánům, regulačním 
plánům z hlediska své působnosti 
i z hlediska působnosti obecních 
úřadů a pověřených obecních 
úřadů 

stanovisko 
(vyjádření)

OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 77 odst. 3 závazná stanoviska k řízením 
podle zákona o myslivosti

ZS OÚ ORP KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 77a odst. 1 zpracování prognózy, koncepce a 
strategie ochrany přírody

kraj ve spolupráci s MŽP kraj ve spolupráci s MŽP

§ 77a odst. 4 
písm. x)

uplatňování stanovisek k 
zásadám územního rozvoje a k 
územním plánům obcí

stanovisko 
(vyjádření)

KÚ KÚ AOPK, SNP

§ 77a odst. 7 vyjádření k poskytování plateb 
podle jiných právních předpisů

stanovisko 
(vyjádření)

KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 78 odst. 5 plnění úkolů odborných organizací AOPK AOPK AOPK, SNP AOPK

§ 78 odst. 10 odvolací orgán proti rozhodnutí 
obcí na území CHKO

R ust. platí jen v CHKO ust. platí jen v CHKO AOPK, SNP ust. platí jen v CHKO mimo VÚ

§ 78a odst. 1 zpracování prognózy, koncepce a 
strategie ochrany přírody

MO ve spolupráci s MŽP

§ 78a odst. 2 
písm. i)

uplatňování stanovisek k územně 
plánovací dokumentaci

stanovisko 
(vyjádření)

MO

všechny orgány státní správy, které vedou řízení týkající se ochr. přír. a kraj., pokud to zvl. zák. nevylučuje

všechny orgány ochrany přírody
všechny orgány ochrany přírody
všechny orgány ochrany přírody

všechny orgány ochrany přírody



§ 79 odst. 3 
písm. s)

uplatňování stanovisek k politice 
územního rovoje a zásadám 
územního rozvoje

stanovisko 
(vyjádření)

§ 79 odst. 5 zveřejňuje nařízení Agentury ve 
věstníku Ministersva životního 
prostředí

MŽP

§ 79a odst. 2 
a 3

vydání dokladu o vzdělání a 
dokladu o vykonání zkoušky v 
případě zaměstnanců správ

osvědčení MŽP

§ 80 odst. 1 kontrola dodržování právních 
předpisů a rozhodnutí

§ 80 odst. 2 nařízení omezení nebo zastavení 
škodlivé činnosti

R

§ 81 odst. 1 ustanovování stráže přírody 
(strážce nebo zpravodaje)

osvědčení KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 81 odst. 4 vedení evidence stráže přírody KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady
§ 81 odst. 6 zrušení ustanovení stráže přírody usnesení KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 81b odst. 7 náhrada škody v souvislosti s 
činností stráže přírody

KÚ KÚ AOPK, SNP újezdní úřady

§ 85 odst. 1 státní dozor v ochraně přírody OÚ ORP, KÚ KÚ AOPK, SNP MO
§ 85 odst. 2 vrchní státní dozor v ochraně 

přírody
§ 86 odst. 1 rozhodnutí o možnosti a 

podmínkách uvedení do 
původního stavu

R OÚ ORP, KÚ, ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, AOPK, SNP ČIŽP, újezdní úřady

§ 86 odst. 2 uložení přiměřených náhradních 
opatření

R OÚ ORP, KÚ, ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, AOPK, SNP ČIŽP, újezdní úřady

§ 87 odst. 1 
až 3

rozhodování o přestupcích 
fyzických osob

R OÚ ORP, ČIŽP, stráž přírody 
(pouze blokové pokuty)

KÚ, ČIŽP, stráž přírody (pouze 
blokové pokuty)

ČIŽP, AOPK, SNP, stráž přírody 
(pouze blokové pokuty)

ČIŽP, újezdní úřady, stráž přírody 
(pouze blokové pokuty)

§ 88 odst. 1a 
2

rozhodování o přestupcich 
právnických osob a podnikajících 
fyzických osob

R OÚ ORP,ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, AOPK, SNP ČIŽP, újezdní úřady

§ 88a vybírání  pokut OÚ ORP,ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, AOPK, SNP ČIŽP, újezdní úřady
§ 88a vymáhání pokut OÚ ORP, ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, AOPK, SNP ČIŽP, újezdní úřady
§ 89 odst. 1 odebrání nedovoleně držených 

rostlin a živočichů
R ČIŽP, KÚ ČIŽP, KÚ ČIŽP, AOPK, SNP ČIŽP, újezdní úřady

§ 90 odst. 11 zrušení dosavadní ochrany ZCHÚ 
vyhlášeného před účinností tohoto 
zákona ústř. org. st. správy

PP (vyhláška 
MŽP)

čl. II bod 1. 
zákona č. 
349/2009 Sb.

zrušení PP nebo PR a jejich OP 
vyhlášených podle dosavadních 
předpisů na území NP a jejich OP

PPř (vyhláška 
MŽP)

ust. platí jen v NP ust. platí jen v NP MŽP ust. platí jen v NP

ČIŽP

MŽP

MŽP

MŽP

ČIŽP



**) MŽP - PR a PP a jejich OP na území NP a jejich OP, CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce

Použité zkratky
OOP opatření obecné povahy TTP trvalé travní porosty

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR OOPř orgán ochrany přírody NPČŠ NP České Švýcarsko

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí OP ochranné pásmo NPP NP Podyjí

EVL evropsky významná lokalita ORP obec s rozšířenou působností KRNAP Krkonošský národní park

CHKO chráněná krajinná oblast OÚ obecní úřad NPŠ NP Šumava

KÚ krajský úřad PPř právní předpis

MO Ministerstvo obrany R rozhodnutí

MŽP Ministerstvo životního prostředí SNP Správa národního parku

NP národní park ZCHÚ zvláště chráněná území

NPP národní přírodní památka ZS závazné stanovisko

NPR národní přírodní rezervace PP přírodní památka

ZCHD zvláště chráněné druhy PR přírodní rezervace

*) Na pozemcích a stavbách, které tvo ří součást objekt ů důležitých pro obranu státu na území ČR mimo vojenské újezdy, mimo NP, NPR a NPP a jejich  OP a mimo CHKO, vykonává 
působnost OOP ř v ochran ě přírody a krajiny MŽP, jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních obvod ů AOPK nebo SNP, vykonávají p ůsobnost OOP ř AOPK nebo SNP.


