
1 

 

SDĚLENÍ 
 

odboru legislativního, odboru národních parků a odboru zvláště chráněných 
částí přírody MŽP 

 
k použití ustanovení lesního zákona o zásazích proti škůdcům a o případech 
mimořádných okolností a nepředvídaných škod v národních parcích (NP) a 

národních přírodních rezervacích (NPR) 
 

(k § 22 odst. 1 a § 31 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů) 

 
Souhlas podle § 22 odst. 1 a § 31 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vydává orgán ochrany 
přírody na základě dožádání orgánu státní správy lesů jako závazný podklad pro 
rozhodnutí resp. vyhlášku orgánu státní správy lesů, a to vždy ke konkrétnímu 
opatření (např. zabránění vývoji škodlivých organismů v důsledku vzniklé kalamity), 
nikoliv paušálně pro případné budoucí zásahy. 
 
Souhlasy podle § 22 odst. 1 a § 31 zákona nevydává orgán ochrany přírody za 
účelem povolení činností stanovených vlastníku lesa v § 32 odst. 1 a 2 a § 33 odst. 1 
lesního zákona. Vlastník lesa k výkonu těchto činností souhlas orgánu ochrany 
přírody nepotřebuje, pokud je vykonává v souladu se základními a bližšími 
ochrannými podmínkami zvláště chráněného území. K činnostem, které by nebyly v 
souladu se základními ochrannými podmínkami NP (§ 16 zákona) nebo NPR (§ 29 
zákona), je třeba povolení výjimky podle § 43 zákona (podle § 43 odst. 3 zákona lze 
výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích povolit také v zájmu ochrany 
přírody). K činnostem, které by nebyly v souladu s bližšími ochrannými podmínkami 
uvedenými ve zřizovacím předpise NP nebo NPR, je třeba předchozího souhlasu 
orgánu ochrany přírody (§ 44 odst. 3 zákona).  Povolení výjimky podle § 43 zákona 
ani udělení souhlasu podle § 44 odst. 3 zákona nelze nahradit udělením souhlasu 
podle § 22 odst. 1 a § 31 zákona. 
 
Souhlas podle § 22 odst. 1 a § 31 zákona uděluje orgán ochrany přírody v případech, 
kdy orgán státní správy lesů ukládá (rozhodnutím) opatření nebo vydává vyhlášku 
podle § 32 odst. 2, 3 nebo 9 lesního zákona, a to v situacích, kdy by tato opatření 
orgánu státní správy lesů mohla být v rozporu s režimem hospodaření v lesích 
NP/NPR stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. zejména v rozporu se 
základními či bližšími ochrannými podmínkami NP/NPR). Orgán ochrany přírody je v 
těchto případech dotčeným orgánem státní správy. V řízení, kde orgán státní správy 
lesů ukládá opatření formou rozhodnutí (§ 32 odst. 3 a 9 lesního zákona), vydává 
orgán ochrany přírody souhlas formou závazného stanoviska podle § 149 správního 
řádu. Ukládá-li orgán státní správy lesů opatření vyhláškou (§ 32 odst. 3 lesního 
zákona), vydá orgán ochrany přírody vyjádření, které je pro orgán státní správy lesů 
(co se týče obsahu vyhlášky) závazné. 
 
Souhlas orgánu ochrany přírody podle § 22 odst. 1 a § 31 zákona resp. podmínky v 
něm stanovené nesmí být v rozporu se základními nebo bližšími ochrannými 
podmínkami NP/NPR a měl by brát úvahu opatření stanovená ve schváleném plánu 
péče o NP/NPR. Nelze tedy například vyslovit souhlas s opatřením orgánu státní 



2 

 

správy lesů, které by ukládalo provedení nahodilé těžby, jejímž důsledkem by byla 
změna ekologické funkce nebo struktury ekosystému a narušení jeho biologické 
rozmanitosti jakožto základních limitů využívání NP a NPR (§ 15 resp. § 28 zákona).  
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ředitel odboru legislativního  
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ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody 


