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METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY 

 

 

 

Metodický pokyn 

sekce ochrany přírody a krajiny, 

kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti, postup 

jejich zpracování, projednávání a schvalování 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Plán péče o chráněnou krajinnou oblast (dále jen „plán péče“) je odborný a koncepční 

dokument ochrany přírody, který na základě vyhodnocení údajů o dosavadním vývoji 

a současném stavu chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“), tedy zejména stavu 

a vývoji krajiny, ekosystémů a ostatních předmětů ochrany, vyhodnocení významných 

přírodních činitelů a vlivů člověka působících na předměty ochrany, zhodnocení 

dosavadní péče o předměty ochrany a účinnosti navržených zásad využívání území 

CHKO stanovuje dlouhodobé cíle ochrany přírody, postup a způsob jejich naplňování, 

navrhuje zásady využívání území směřující ke zlepšení stavu krajiny CHKO a jejích 

přírodních hodnot a rámcová opatření prováděná orgány ochrany přírody za účelem 

naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů ochrany CHKO. 

 

1.2 Plány péče se zpracovávají podle § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a podle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb., 

o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 

chráněných území (dále jen „vyhláška“). 

 

1.3 Účelem tohoto metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (dále jen 

„ministerstvo“) je sjednocení obsahu plánů péče o CHKO, postupu při přípravě, 

zpracování, projednávání a schvalování plánů péče. 

 

Článek 2 

Obsah plánu péče 

 

2.1 Plán péče se skládá z rozborové a návrhové části a jejich příloh. 

 

2.2 Rozborová část 
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2.2.1 Rozborová část je podkladem pro zpracování návrhové části plánu péče. Obsahuje 

náležitosti uvedené v § 3, 4 a § 5 odst. 3 vyhlášky (tj. základní údaje o CHKO, 

zejména tedy charakteristiku území CHKO zaměřenou na její přírodní poměry, popis 

a vyhodnocení dosavadního stavu a vývoje krajiny, včetně krajinného rázu a jejích 

přírodních funkcí z hlediska naplňování dlouhodobých cílů ochrany CHKO, popis 

a vyhodnocení stavu ekosystémů a jejich složek, které jsou v rámci CHKO jedinečné, 

reprezentativní nebo zachovalé z hlediska ochrany přírody a krajiny nebo jsou 

významné pro biologickou rozmanitost, a to z hlediska naplňování dlouhodobých cílů 

ochrany CHKO, zhodnocení dosavadní péče o předměty ochrany CHKO zajišťované 

orgány ochrany přírody, zhodnocení účinnosti navržených zásad využívání území, 

výčet a popis významných přírodních činitelů a vlivů člověka působících na předměty 

ochrany CHKO) a další odborné podklady zpracované ke konkrétnímu datu před 

počátkem platnosti plánu péče. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen 

„AOPK ČR“) či Správa Národního parku Šumava nebo Správa Národního parku 

České Švýcarsko (obojí dále jen „správa“) shromažďuje průběžně data pro aktualizaci 

rozborů v elektronické podobě. AOPK ČR či správa v této části plánu péče zhodnotí 

účinnost a efektivitu zajištění ochrany předmětů ochrany CHKO stanovenou 

v dosavadním plánu péče za období jeho platnosti na základě stanovených indikátorů 

(tj. stav krajiny, jejích přírodních funkcí a stav přírodních hodnot tvořících předměty 

ochrany CHKO, dosažení dlouhodobých a střednědobých cílů ochrany, účinnost zásad 

k využívání území a efektivitu rámcových opatření prováděných orgány ochrany 

přírody). 

 

2.2.2 Osnova jednotlivých kapitol rozborové části a jejich obsah je uvedena v příloze č. 1 

tohoto metodického pokynu. Osnovou stanovený minimální rozsah je pro zpracování 

rozborové části závazný. 

 

2.2.3 Podle konkrétních přírodních podmínek CHKO je možno členit jednotlivé kapitoly 

a články rozborové části podrobněji nad minimální rozsah stanovený v příloze č. 1. 

To platí i o přílohách rozborové části. 

 

2.3 Návrhová část 

 

2.3.1 Na základě vyhodnocení uvedeného v rozborové části připraví AOPK ČR či správa 

návrhovou část plánu péče. Návrhová část stanovuje strategické plány v území, tedy 

dlouhodobé a střednědobé cíle k zajištění ochrany předmětů ochrany CHKO a postup 

a způsob jejich naplňování. Dále obsahuje návrh zásad hospodářského využívání 

území směřující k zachování nebo zlepšení stavu krajiny CHKO a jejích přírodních 

hodnot a přírodních funkcí a zásady rekreačního a sportovního nebo jiného využívání 

území CHKO v případě, že je nebo by mohlo být území CHKO k těmto činnostem 

využíváno a pokud by při tom hrozilo poškození předmětů ochrany CHKO. Návrhová 

část dále obsahuje návrhy rámcových opatření prováděných orgány ochrany přírody 

za účelem naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů ochrany CHKO, přehled 
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potřeb zaměření, označení a technického vybavení CHKO v terénu, přehled potřeb 

budování a údržby návštěvnické infrastruktury nezbytné pro zachování stavu předmětů 

ochrany CHKO, zásady péče o přírodní stanoviště a nebo stanoviště druhů včetně 

ptáků, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit nebo ptačích 

oblastí, stanovení rozsahu a způsobu sledování stavu a vývoje předmětů ochrany 

CHKO, návrhy na vědecko-výzkumné a osvětové využití CHKO a stanovení souboru 

indikátorů sledování plnění navržených cílů. 

 

2.3.2 Návrhová část plánu péče se zpracovává podle osnovy, která je přílohou č. 2 tohoto 

metodického pokynu. Osnovou stanovený minimální rozsah je pro zpracování 

návrhové části plánu péče závazný. 

 

2.3.3 Podle konkrétních podmínek CHKO je možno členit jednotlivé kapitoly a články 

návrhové části plánu péče podrobněji nad minimální rozsah stanovený v příloze č. 2. 

To platí i o přílohách návrhové části plánu péče. 

 

2.4 Přílohy plánu péče 

 

2.4.1 Povinnou přílohou plánu péče jsou údaje o obmýtí a době obnovní pro jednotlivé 

hospodářské soubory, do kterých se zařazují lesní porosty v prvních zónách CHKO 

dle § 5 odst. 3 vyhlášky. 

 

2.4.2 Rámcové směrnice péče o lesní ekosystémy, které jsou přílohou plánu péče o CHKO, 

obsahují pro cílové hospodářské soubory především údaje o době obmýtní a obnovní, 

melioračních a zpevňujících dřevinách a jejich minimálním zastoupení při obnově 

a další údaje potřebné pro hospodaření v lesích. Je-li to z hlediska péče o les účelné, 

jsou zpracovány pro každou zónu odstupňované ochrany přírody zvlášť. Pro cílové 

hospodářské soubory se zanedbatelnou výměrou může být uveden odkaz na rámcové 

směrnice s obdobnými základními hospodářskými doporučeními. Pro hospodářské 

soubory, v kterých se uplatní nepasečné způsoby hospodaření, se údaje o obmýtí 

a obnovní době neuvádějí. V případě, že zásady hospodaření pro porosty ve třetí 

a čtvrté zóně ochrany přírody jsou v hlavních částech shodné se zásadami uvedenými 

v rámcových směrnicích v příslušném oblastním plánu rozvoje lesů, je možné uvést 

pouze odkaz. 

 

2.4.3 Plány péče obsahují rovněž mapové přílohy. Závazným výchozím mapovým 

podkladem pro mapové přílohy plánů péče o CHKO je Základní mapa České 

republiky. 
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Článek 3 

Zpracování návrhu plánu péče 

 

3.1 Návrh plánu péče zpracuje AOPK ČR (§ 78 odst. 8 zákona), která ho předkládá 

ministerstvu, kromě návrhu plánu péče o CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, 

kdy jej předkládá ministerstvu samostatně správa. Ministerstvo zajišťuje zpracování 

plánu péče podle § 38 odst. 2 zákona. 

 

3.2 Zpracování návrhu plánu péče je AOPK ČR či správou zahájeno nejméně 2 roky 

před ukončením platnosti dosavadního plánu péče (§ 7 odst. 1 vyhlášky). 

 

3.3 Návrh plánu péče zpracovaný dle osnov v Příloze č. 1 a 2 je předložen k odsouhlasení 

ministerstvu elektronicky, a to minimálně 16 měsíců před ukončením platnosti 

dosavadního plánu péče. 

 

3.4 Spolu s návrhem plánu péče předloží AOPK ČR nebo správa ministerstvu seznam obcí 

na území CHKO s jejich adresami. 

 

3.5 Pro zpracování plánu péče lze zadat odborně způsobilé organizaci vypracování 

odborných studií, posudků aj. podkladů. 

 

Článek 4 

Projednání, schvalování a nakládání se schváleným plánem péče 

 

4.1 Po odsouhlasení obdrženého návrhu plánu péče ministerstvem následně ministerstvo 

zajistí projednání návrhu plánu péče v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 a 4 zákona. 

 

4.2 AOPK ČR nebo správa spolupracuje s ministerstvem na projednání a vypořádání 

připomínek podaných v rámci zveřejnění oznámení o možnosti seznámit se s návrhem 

plánu péče. S ohledem na způsob vypořádání připomínek provede AOPK ČR nebo 

správa konečnou úpravu návrhu a předloží ji ministerstvu ke schválení. 

 

4.3 Návrh plánu péče, projednaný podle článků 4.1. a 4.2., schválí ministerstvo 

protokolem, ve kterém jsou vypořádány připomínky vlastníků, obcí a krajů. Plán péče 

se považuje za schválený k datu vydání protokolu. Protokol je nedílnou součástí 

schváleného plánu péče. 

 

4.4 Jedno úplné vyhotovení plánu péče v písemné formě a v digitální formě zůstává 

po schválení plánu péče trvale uloženo v Ústředním seznamu ochrany přírody 

a na příslušném regionálním pracovišti AOPK ČR nebo správě, kam je ministerstvo 

zasílá do 30 dnů od schválení. Zároveň jedno úplné vyhotovení plánu péče v písemné 

i v digitální formě zůstává na příslušném odborném útvaru ministerstva. 
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4.5 AOPK ČR zajistí do 30 dnů po obdržení schváleného plánu péče od ministerstva jeho 

zveřejnění na svých internetových stránkách, obdobně pak i správa na internetových 

stránkách příslušné správy. 

 

4.6 Po schválení plánu péče ministerstvo do 30 dnů doručí jedno vyhotovení schváleného 

plánu péče v digitální formě, včetně písemné kopie schvalovacího protokolu obcím 

a krajům, do jejichž území CHKO zasahuje. 

 

4.7 Na regionálním pracovišti AOPK ČR, správě a v Ústředním seznamu ochrany přírody 

je schválený plán péče k dispozici k nahlédnutí veřejnosti. 

 

Článek 5 

Zrušovací ustanovení 

 

5.1 Tímto Metodickým pokynem se ruší Metodický pokyn MŽP ČR č. 16 zveřejněný 

ve Věstníku MŽP č. 12/2007, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné 

oblasti a postup jejich zpracování, projednání a schvalování. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

6.1 Tento metodický pokyn je závazný pro AOPK ČR a správy. 

6.2 Kontrolu dodržování tohoto metodického pokynu provádí příslušný odborný útvar 

ministerstva. 

 

Článek 7 

Účinnost 

 

7.1 Tento metodický pokyn je platný od 1. 1. 2019. 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. 

          náměstek ministra pro řízení sekce  

                 ochrany přírody a krajiny 

 

Přílohy: 

Příloha 1. Osnova rozborové části plánu péče o CHKO 

Příloha 2. Osnova návrhové části plánu péče o CHKO 

Příloha 3. Předměty ochrany CHKO, definice, pojmy 
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Příloha č. 1 

 

Osnova rozborové části plánu péče o CHKO 

 

Titulní strana 

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast na období 

Období platnosti se stanovuje v rozsahu let, přičemž se tím rozumí od 1. ledna prvního roku 

platnosti do 31. prosince posledního roku platnosti. 

 

 

Rozborová část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka 

 

V textu této přílohy jsou kapitoly s vysvětlivkami. Názvy kapitol jsou uvedeny tučně a text, 

který bude součástí kapitoly, je normálním písmem. Vysvětlivky jsou psané kurzívou 

a v samotném plánu péče se neobjeví, jsou nahrazeny vlastním textem nebo odstraněny. 

Pokud se některá z kapitol nezpracovává, protože v dané CHKO nemá smysl (např. předmět 

ochrany Geologické a geomorfologické jevy), následující kapitoly se přečíslují, aby byla 

zachována číselná řada. 
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Vlastní text 

 

1. Základní údaje o CHKO (dle vyhlášky, přílohy č. 1) 

 

1.1. Základní identifikační údaje  

  název území a evidenční číslo: kategorie ochrany a kategorie IUCN: 

  údaje o vyhlášení:   druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno,  

     název orgánu, který předpis vydal, číslo předpisu,  

     datum platnosti a datum účinnosti předpisu 

  údaje o vymezení zonace: druh právního předpisu či protokol, kterým byla 

vymezena zonace CHKO, název orgánu, který 

vyhlášku/protokol vydal, číslo vyhlášky/protokolu, datum 

platnosti a datum účinnosti: 

 

1.2  Poloha CHKO, překryv s územně-správními jednotkami 

 

Uveďte úplný přehled dotčených katastrálních území podle aktuálního stavu katastru 

nemovitostí. 

 

  kraj:   seznam krajů 

  obce s rozšířenou působností:  seznam obcí 

  obce: seznam obcí s odlišením celých a částečně 

zahrnutých do CHKO 

 katastrální území:  seznam k. ú. s odlišením celých a částečně 

zahrnutých do CHKO 

  výměra CHKO: 

 

 Příloha – zákres hranic území do Základní mapy ČR vhodného měřítka 

 

1.3  Překryv s jinými chráněnými územími, se soustavou Natura 2000 a územím 

s mezinárodními statuty ochrany 

 

 NPR, NPP, PR, PP: seznam s uvedením kategorie a názvu MZCHÚ 

formou tabulky 

 Natura 2000 (PO, EVL): seznam s odlišením celých a částečně zahrnutých 

 Mezinárodní statut ochrany (Ramsarský mokřad mezinárodního významu, biosférické 

rezervace MaB, UNESCO, Evropský diplom a další): uvede se název příslušného 

statutu, pokud byl přidělen  

 Jiný typ chráněného území: seznam s odlišením celých a částečně zahrnutých 

území s vazbou na ochranu přírody a krajiny 
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(např. CHOPAV, národní geopark, památkové 

rezervace, CHLÚ, aj.) 

 

Příloha – Zákres hranic území do Základní mapy ČR vhodného měřítka 

 

1.4  Předměty ochrany CHKO 

 

Uveďte konkretizovaný soupis předmětů ochrany CHKO v souladu s ustanovením zákona 

a zřizovacího předpisu, kterým byla CHKO vyhlášena, konkretizovanou charakteristiku 

krajiny jako předmětu ochrany, tj. krajinného rázu, přírodních funkcí krajiny 

a charakteristiku přírodních hodnot krajiny jako předmětu ochrany CHKO na úrovni 

ekosystémů a jejich složek, které jsou jedinečné, reprezentativní nebo zachovalé z hlediska 

ochrany přírody a krajiny nebo jsou významné pro biologickou rozmanitost. 

 

2. Vymezení hranice a zonace CHKO 

 

2.1  Stav vymezení hranice CHKO 

 

Uveďte stručný popis stavu současného vymezení hranic (z hlediska jednoznačnosti vymezení 

i věcného hlediska), dostatečnost (nebo vady) hranice obecně, případně i ve vztahu k poslání 

mezinárodně významných území a oblastí, se kterými je CHKO v překryvu. 

 

2.2  Stav vymezení zonace CHKO 

 

Uveďte stručný popis stavu zonace, dostatečnost (nebo vady) zonace obecně z hlediska 

formálního i věcného vymezení, případně i ve vztahu k zajištění ochrany mezinárodně 

významných území a oblastí, se kterými je CHKO v překryvu. Uveďte datum schválení, změny, 

číslo protokolu či vyhlášky a rozlohy jednotlivých zón. 

 

2.3 Stav bližších ochranných podmínek CHKO 

 

Uveďte stručné zhodnocení dostatečnosti ochranných podmínek stanovených ve zřizovacím 

předpise z pohledu možnosti regulace činností, které by mohly mít negativní dopad 

na předměty ochrany CHKO. 

 

3. Charakteristika území CHKO 

Uveďte stručnou charakteristiku CHKO zaměřenou na její přírodní poměry, uvádějte jen 

informace relevantní ve vztahu k zajištění ochrany přírody a krajiny a předmětů ochrany 

CHKO. 
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3.1  Abiotické podmínky CHKO 

 

Uveďte stručnou charakteristiku k následujícím tématům: 

 

 Geologie – hlavní geologické útvary (stáří, horniny)  

 Geomorfologie – geomorfologické členění, charakteristika reliéfu  

 Hydrologie – hlavní toky, vodní plochy, podzemní vody 

 Pedologie – typy a struktury půd, plochy půd zasaženy erozí 

 Klimatologie – klimatické oblasti, průměrné teploty, srážky, atd. 

 

3.2  Biotické podmínky CHKO 

 

 Flora – fytogeografické členění, významné druhy (zvláště chráněné a z červených 

seznamů) 

 Vegetace – vegetační stupňovitost, zastoupení biotopů (včetně tabulky) 

 Fauna – biotopy s výskytem významných druhů živočichů, významné druhy (zvláště 

chráněné a z červených seznamů) 

 Invazivní a expanzivní druhy – rostlinné i živočišné, rozšíření v CHKO a jejich vliv 

na původní společenstva či druhy 

 

3.3  Způsoby a formy využívání území CHKO 

 

Uveďte jednotlivé způsoby obhospodařování a využívání krajiny, které působily na vývoj 

přírodních hodnot CHKO v minulosti (minulost, která ovlivnila stav a kvalitu hodnot 

minimálně od doby vzniku daného území v kategorii ochrany CHKO), v současné době (doba 

platnosti končícího plánu péče) či které mohou reálně nastat (jedná se o takové nové formy 

hospodaření a využívání krajiny, u kterých lze předpokládat, že bude snaha o jejich 

prosazování např. v souladu s klimatickou změnou, přístupem k řešení problematiky sucha či 

problematiky kůrovce, apod.) v období platnosti plánu péče. U každého uveďte, jaké jsou jeho 

důsledky, ať již v pozitivním či negativním smyslu na předměty ochrany CHKO a dále uveďte 

vyhodnocení jejich dopadů na stav předmětů ochrany a naplňování dlouhodobých cílů 

ochrany CHKO. 

 

3.3.1   Hospodářské využívání území CHKO 

 

Uveďte jednotlivé způsoby obhospodařování v zemědělství, lesnictví, rybářství (rybníkářství 

a výkon rybářského práva) a myslivosti, které působily na vývoj přírodních hodnot CHKO 

v minulosti (pokud se promítají do současného stavu a podoby předmětu ochrany), v současné 

době, či které mohou reálně nastat v období platnosti plánu péče. 
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Stručný popis historického vývoje území a jeho obhospodařování: zemědělství, lesnictví, 

rybářství (rybníkářství a výkon rybářského práva), myslivost  

Charakteristika současného obhospodařování území: zemědělství (podíl zemědělské půdy 

včetně rozdělení ZPF), lesnictví (stručná charakteristika lesů v CHKO, lesnatost, rozdělení 

lesů dle vlastnictví, orientačně druhová skladba příp. s ohledem na zóny CHKO, vazba na 

OPRL, LHP, LHO, zastoupení kategorií lesa apod.), rybníkářství a rybářství (hospodařící 

subjekty, rybí obsádka, přehled rybářských revírů apod.), myslivost (včetně přehledu honiteb 

apod.) 

 

3.3.2   Jiné využívání území CHKO, které ovlivňuje předměty ochrany CHKO 

 

Uveďte další způsoby využívání území CHKO, které působily na vývoj přírodních hodnot 

CHKO v minulosti (minimálně od doby vzniku daného území v kategorii ochrany CHKO), 

v současné době (doba platnosti končícího plánu péče), či které mohou reálně nastat (jedná 

se o takové nové formy využívání krajiny, u kterých lze předpokládat, že bude snaha 

o jejich prosazování např. v souladu s klimatickou změnou, aj.) v období platnosti plánu péče. 

U každého uveďte, jaké jsou jeho důsledky, ať již v pozitivním či negativním smyslu 

na předměty ochrany CHKO a dále uveďte vyhodnocení jejich dopadů na naplňování 

dlouhodobých cílů ochrany CHKO. 

 

Stručný popis historického vývoje území a jeho využívání: sídla a jejich rozvoj, doprava, 

energetika, těžba nerostných surovin a rašeliny, vodní hospodářství a rekreační a sportovní 

využívání, apod. 

Charakteristika současného využívání území: výstavba a územní plánování (aktuální stav 

ÚPD, stav těch ÚAP, jejichž poskytování je v gesci AOPK ČR apod.), doprava (údržba 

komunikací apod.), energetika, těžba nerostných surovin a rašeliny (včetně přehledu ložisek 

a dobývacích prostorů) a rekreační a sportovní využívání, vodní hospodářství (významné 

vodní toky a plochy, migrační bariéry na tocích, MVE apod.). 

 

4. Popis a vyhodnocení stavu a vývoje předmětů ochrany CHKO 

 

Předměty ochrany CHKO, definice a pojetí jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto metodického 

pokynu. Předmětem ochrany CHKO je krajina jako celek. Při analýze krajiny je nutné 

se zabývat zhodnocením krajinného rázu, přírodních funkcí a přírodních hodnot krajiny, tedy 

jednotlivých přírodních a kulturních ploch, ekosystémů a jejich složek. Kapitola obsahuje 

popis a vyhodnocení stavu a vývoje krajiny, včetně typů, rozmístění a kvality přírodních ploch 

(lesní, luční, vodní, atd.) v čase a prostoru, krajinného rázu a přírodních funkcí krajiny, a to 

z hlediska naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů ochrany CHKO. Dále obsahuje 

popis a vyhodnocení stavu a vývoje ekosystémů a jejich složek, které jsou v rámci CHKO 

jedinečné, reprezentativní nebo zachovalé z hlediska ochrany přírody a krajiny nebo jsou 
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významné pro biologickou rozmanitost (dále jen „přírodní hodnoty oblasti“), z hlediska 

naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů ochrany CHKO. 

Vyhodnocení změn stavu předmětů ochrany CHKO za minulé období plánu péče je provedeno 

na základě průběžného monitoringu stanovených indikátorů (např. změna plochy, délka 

revitalizované přírodní či kulturní plochy, přírodní kvalita stanoviště v prostoru a čase, 

druhové složení společenstva, aj.), může být popsáno i nad rámec indikátorů. 

 

4.1  Krajina 

 

4.1.1 Krajinný ráz 

 

Krajinný ráz na území CHKO je chráněn ve smyslu harmonie prostorových a funkčních 

vztahů, je cenný pro přítomnost významných krajinných prvků, přírodních a kulturních 

dominant, vzhledem k urbanistickému vývoji sídel. Cenná je přítomná míra rovnováhy 

přírodních a umělých, člověkem vytvořených prvků v krajině. Uveďte popis a vyhodnocení 

stavu a vývoje krajiny, krajinného rázu, včetně typů, dynamiky rozmístění přírodních 

a kulturních ploch v čase a prostoru z hlediska naplňování dlouhodobých a střednědobých 

cílů ochrany CHKO. Uveďte jednotlivé typy ploch z hlediska jejich využití (lesní, vodní 

plochy, trvale travní porosty, orná půda, ostatní zemědělské pozemky, zastavěné plochy 

a ostatní plochy v procentech k celkové ploše CHKO) a vyhodnocení současného stavu 

a vývoje těchto ploch (mozaikovitost a velikost) na území CHKO v čase a prostoru během 

platnosti předchozího plánu péče. 

 

Cílový stav vize, čeho má být v dlouhodobém horizontu dosaženo 

Dnešní stav obecně podrobněji cenné části krajiny (např. cenné dominanty, 

horizonty a další skutečnosti hodné ochrany), podrobněji místa, kde je 

krajinný ráz narušen (včetně uvedení příčin narušení) 

Dosavadní vývoj  stručný popis vývoje a jeho příčin, neopakovat to, co je napsáno v kap. 

3.3 (jen odkaz), zdůraznit vývoj za poslední období platnosti plánu 

péče, vyhodnocení fragmentace krajiny z pohledu zmenšování velikosti 

ploch ekosystémů, vyhodnocení vývoje (dynamika rozmístění 

a velikost) přírodních a kulturních ploch na území CHKO v čase 

z hlediska jejich využití, resp. mozaikovitosti (plochy lesní, travní, 

orné, jiné zemědělsky využívané, vodní, zástavba, atd.) a z hlediska 

velikosti ploch (scelování, miniaturizace ploch) 

Hospodářské využívání území ovlivňující krajinný ráz: popis hospodářských aktivit, které 

mají negativní nebo pozitivní dopad na krajinný ráz (např. zalesňování, změna způsobu 

zemědělského hospodaření, apod.); ke každé aktivitě stručný popis a zhodnocení vlivu 

Jiné činnosti využívání území ovlivňující krajinný ráz: využívání území, které má negativní 

nebo pozitivní dopad na krajinný ráz daného území, např. vodní díla, výstavba, dopravní či 

energetické stavby, těžba surovin; ke každé aktivitě stručný popis a zhodnocení vlivu 
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Přírodní činitelé ovlivňující krajinný ráz: např. sukcese, eroze, povodně apod.; 

ke  každému faktoru stručný popis a zhodnocení vlivu 

 

4.1.2   Přírodní funkce krajiny 

 

Přírodní funkce jsou primární funkce krajiny, které v sobě zahrnují procesy klimatické, 

geologické, hydrologické a biologické, které jako celek vytváří podmínky pro existenci rostlin, 

živočichů i člověka. Z hlediska předmětů ochrany CHKO uveďte popis a vyhodnocení stavu 

přírodních funkcí krajiny, např. ekologické stability („ES“), migrační prostupnosti krajiny, 

přirozené retenční schopnosti krajiny a dalších, které lze považovat za předměty ochrany 

CHKO a jsou ovlivnitelné péčí nebo zásadami využívání území. 

 

Cílový stav vize, čeho má být v dlouhodobém horizontu dosaženo 

Dnešní stav obecně, fragmentace krajiny z pohledu migrační prostupnosti 

pro živočichy, pro ES prvky ÚSES – vymezení, hodnocení funkčnosti, 

přirozená retence vody v krajině 

Dosavadní vývoj  negativní (snižování ES) a pozitivní (zvyšování ES, posilování 

přírodních funkcí krajiny apod.), hodnocení ÚSES (podklady, 

vymezení, zakládání nových prvků ÚSES), vazba na KPÚ 

 

Hospodářské využívání území ovlivňující přírodní funkce krajiny: popis hospodářských 

aktivit, které mají negativní nebo pozitivní dopad na např. retenční schopnost krajiny, migraci 

organismů, na ekologickou stabilitu krajiny apod.; ke každé aktivitě stručný popis 

a zhodnocení vlivu 

Jiné činnosti využívání území ovlivňující přírodní funkce krajiny: využívání území, které 

má negativní nebo pozitivní dopad např. na ekologickou stabilitu krajiny a další přírodní 

funkce krajiny, např. výstavba způsobující fragmentaci, odběr vody, revitalizace; ke každé 

aktivitě stručný popis a zhodnocení vlivu 

Přírodní činitelé ovlivňující přírodní funkce krajiny: např. zarůstání opuštěné zemědělské 

půdy apod.; ke každému faktoru stručný popis a zhodnocení vlivu 

 

4.1.3  Přírodní hodnoty oblasti 

 

Přírodní hodnoty oblasti představují ekosystémy, které jsou v rámci CHKO jedinečné, 

reprezentativní nebo zachovalé z hlediska ochrany přírody a krajiny nebo jsou významné 

pro svou biologickou rozmanitost, případně i jejich složky (např. druhy, pro které je daná 

CHKO významná z hlediska zachování jejich populací nebo druhy či skupiny druhů vyžadující 

speciální management). Uveďte popis a vyhodnocení stavu a vývoje uvedených ekosystémů, 

případně  jejich složek na území CHKO v čase a prostoru za období platnosti předchozího 
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plánu péče. Přírodní hodnotou mohou být také geologické a geomorfologické jevy v území. 

Do přírodních hodnot oblasti se zahrnují přírodní stanoviště nebo stanoviště druhů, které jsou 

předmětem ochrany evropsky významných lokalit, případně stanoviště druhů ptáků, které jsou 

předmětem ochrany ptačích oblastí. 

Přírodní hodnoty oblasti se u ekosystémů a druhů popisují obvykle jednotlivě, u geologických 

jevů obvykle souhrnně. 

 

4.1.3.1. Ekosystém (E1 až En) 

 

Cílový stav popis rozsahu a kvality 

Dnešní stav popis rozsahu a kvality 

Dosavadní vývoj změny rozsahu a kvality obecně a po zavedení péče 

 

Hospodářské využívání území ovlivňující stav ekosystému: pozitivní i negativní vlivy 

jednotlivých způsobů hospodaření v krajině na rozsah a kvalitu ekosystémů, které jsou 

předmětem ochrany CHKO, stručný popis a zhodnocení vlivu na tyto ekosystémy 

Jiné činnosti využívání území ovlivňující stav ekosystému: využívání území, které má 

negativní nebo pozitivní dopad na rozsah a kvalitu ekosystémů, které jsou předmětem ochrany 

CHKO, stručný popis a zhodnocení vlivu na tyto ekosystémy 

Přírodní činitelé ovlivňující stav ekosystému: ke každému činiteli stručný popis 

a zhodnocení vlivu 

 

4.1.3.2  Druh (D1 až Dn, případně skupina druhů) 

 

Cílový stav stav, kdy populace druhu bude stabilní a schopná reprodukce  

Dnešní stav  výskyt, početnost, velikost a životaschopnost populací, ekologické 

nároky, stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ČR; kategorie 

ochrany dle aktuální vyhlášky (informaci o zdroji je třeba uvést 

v textu) 

Dosavadní vývoj změny ve výskytu a početnosti, doposud prováděný management 

a jeho výsledky 

 

Hospodářské využívání území ovlivňující stav druhu: pozitivní i negativní vlivy 

jednotlivých způsobů hospodaření v krajině na tento druh, popř. skupinu druhů 

Jiné činnosti využívání území ovlivňující stav druhu: využívání území, které má negativní 

nebo pozitivní dopad na výskyt a početnost (i reprodukční schopnost) tohoto druhu, popř. 

skupinu druhů 

Přírodní činitelé ovlivňující stav druhu: ke každému činiteli stručný popis a zhodnocení 

vlivu na tento druh, popř. skupinu druhů 
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4.1.3.3. Geologické a geomorfologické jevy (J1 až Jn) 

 

Postupujte při analýze v následujících bodech analogicky jako u analýzy jiných přírodních 

hodnot v předchozích bodech. Geologické a geomorfologické jevy může představovat 

i skupina jevů, např. „podzemní krasové jevy“. 

 

Cílový stav  

Dnešní stav  

Dosavadní vývoj  

Hospodářské využívání území ovlivňující stav jevu  

Jiné činnosti využívání území ovlivňující stav jevu  

Přírodní činitelé ovlivňující stav jevu 

 

4.1.3.4. Ostatní přírodní hodnoty 

 

Uveďte zde předměty ochrany CHKO konkretizované v kap. 1.4, které nejsou uvedeny 

v předcházejících bodech kapitoly č. 4., např. památné stromy aj. 

 

Cílový stav  

Dnešní stav  

Dosavadní vývoj  

Hospodářské využívání území ovlivňující stav předmětu ochrany  

Jiné činnosti využívání území ovlivňující stav předmětu ochrany  

Přírodní činitelé ovlivňující stav předmětu ochrany 

 

5. Monitoring a vědecko-výzkumná činnost 

 

Zhodnocení prováděného monitoringu a výzkumu, týkající se zhodnocení stavu a vývoje 

předmětu ochrany CHKO, indikačních druhů informujících o stavu ekosystémů, tzn. 

zhodnocení výzkumu s ohledem na sledování stavu a vývoje předmětů ochrany, tedy včetně 

např. monitoringu změn krajinné mozaiky, fragmentace, stavu a vývoji ekosystémů, 

společenstev populací vybraných druhů, apod. 

6. Zhodnocení dosavadní péče o předměty ochrany 

 

Uveďte vyhodnocení účinnosti navržených rámcových opatření prováděných orgány ochrany 

přírody v dosavadním plánu péče z hlediska naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů 

ochrany CHKO, jak byly rámcová opatření v území orgánem ochrany přírody zajištěny (které 

a v jakém rozsahu) a zda napomohly směřovat k cíli zachovat či zlepšit stav předmětů ochrany 

CHKO. Jedná se o vyhodnocení efektivnosti péče orgánu ochrany přírody o krajinu a její 

přírodní hodnoty. 
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7. Zhodnocení účinnosti navržených zásad využívání území 

 

Uveďte vyhodnocení účinnosti navržených zásad pro hospodářské využívání území 

v dosavadním plánu péče, jak byly v území danými hospodařícími subjekty ve způsobu 

hospodaření zohledňovány, a zda napomohly směřovat k cíli zachovat či zlepšit stav předmětů 

ochrany CHKO. 

 

Uveďte vyhodnocení účinnosti navržených zásad pro jiné využívání území v dosavadním plánu 

péče, jak byly v území danými subjekty ve způsobu využívání krajiny zohledňovány a zda 

napomohly směřovat k cíli zachovat či zlepšit stav předmětů ochrany CHKO. 

 

8. Zhodnocení naplňování cílů ochrany 

 

Uveďte vyhodnocení účinnosti plnění dlouhodobých cílů (zachovat nebo zlepšit stav předmětu 

ochrany CHKO) pomocí indikátorů cílového stavu (u předmětů ochrany, u kterých je 

dlouhodobým cílem ochrany dosažení předem definovaného stavu) a střednědobých cílů 

(tj. stanovených v předchozím plánu péče na období jeho platnosti), a zda napomohly 

směřovat k cíli zachovat či zlepšit stav předmětů ochrany CHKO. 

 

9. Závěrečné údaje 

 

Uveďte seznam zkratek, použité literatury, apod. 

 

10.  Přílohy 

 

10.1 Textové a tabulkové přílohy 

 

Povinné: 

Příloha č. 1a - Vyhlašovací předpis CHKO 

Příloha č. 1b – Vyhláška/protokol, jímž byla vymezena zonace CHKO 

Příloha č. 2 - Specifikace PO a EVL 

Příloha č. 3 - Přehled druhů vzácných a chráněných rostlin a živočichů - pokud není v kap. 

3.2. 

Příloha č. 4 - Přehled provedených průzkumů a výzkumů. 

 

Volitelné: 

Tematické přílohy podle potřeb a specifických problémů konkrétní CHKO např. vodní toky 

a plochy, významné geologické lokality, rybářské revíry, model přirozené druhové skladby 

dřevin lesních porostů a jeho porovnání se současnou skladbou, zastoupení věkových stupňů, 

analýza funkčnosti ÚSES, atd., tabulkový přehled památných stromů  
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10.2 Mapové přílohy 

 

Povinné: 

Mapa č. 1 – Přehledová mapa území CHKO  

Mapa č. 2 – Zonace 

Mapa č. 3 – Natura 2000 

Mapa č. 4 – MZCHÚ, Památné stromy  

Mapa č. 5 – ÚSES (min. na úrovni schváleného ÚSES nadregionální a regionální úrovně) 

Mapa č. 6 – Krajinný ráz (diferenciace, hodnoty a narušení) 

 

Volitelné: 

Tematické mapy podle potřeb a specifických problémů konkrétní CHKO např. výskyt 

předmětů ochrany, kategorie lesa, rekreace, geologie, vodstvo, zemědělství, těžba surovin, 

migrační trasy velkých savců atd. 
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Příloha č. 2 

 

Osnova návrhové části plánu péče o CHKO 

 

Titulní strana 

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast na období 

 

Návrhová část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka 

 

V dalším textu jsou kapitoly s vysvětlivkami. Názvy kapitol jsou uvedeny tučně a text, který 

bude součástí kapitoly, je normálním písmem. Vysvětlivky jsou psané kurzívou a v samotném 

plánu péče se neobjeví, jsou nahrazeny vlastním textem nebo odstraněny. Pokud se některá 

z kapitol nezpracovává, protože v dané CHKO nemá smysl (např. předmět ochrany 

Geologické a geomorfologické jevy), následující kapitoly se přečíslují, aby byla zachována 

číselná řada. 

Formulace cílů - je nepřípustné, aby cíle byly formulovány jako činnost – v takovém 

případě jde o nástroj jak dosáhnout nějakého cíle, zde je však nutné uvést cíl (tzn. stav, 

kterého se chce dosáhnout). 

Navržení indikátorů – k jednotlivým vytýčeným cílům je třeba v plánu péče navrhnout také 

indikátory, jejichž sledováním lze hodnotit naplňování cílů. U některých kapitol může být 

vymezení indikátorů zbytečné, pak se uvádí text „hodnocení pomocí indikátorů 

se nenavrhuje“. 

U částí, které jsou zpracovány podrobněji v jiném dokumentu (např. plán péče o MZCHÚ, 

nájemní smlouva) postačí obecné formulace a odkaz na příslušný dokument.
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Vlastní text 

 

Úvod 

 

1.  Strategická vize ochrany přírody a krajiny v CHKO 

 

1.1 Strategie ochrany přírody 

Uveďte cílový stav předmětů ochrany v čase a prostoru, na co bude po dobu platnosti plánu 

péče zaměřena pozornost ochrany přírody při zajištění ochrany předmětů ochrany CHKO. 

Stanovte dlouhodobé cíle (zachovat nebo zlepšovat stav předmětu ochrany CHKO) 

a střednědobé cíle (cíle na dobu platnosti navrhovaného plánu péče). Postup a způsob 

naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů ochrany CHKO se provádí zejména 

prostřednictvím navržených rámcových opatření, která provádí orgán ochrany přírody 

a prostřednictvím prosazování a uplatňování zásad využívání území. 

 

1.2 Legislativní zajištění ochrany 

V případě nezbytnosti uveďte změny ve vymezení území, zonace nebo ve stanovených bližších 

ochranných podmínkách CHKO, případně potřebnost vyhlášení MZCHÚ. 

 

2.  Zásady využívání území 

 

Uveďte zásady hospodářského využívání území, jejichž dodržování povede k zachování nebo 

zlepšení stavu krajiny a přírodních hodnot oblasti na území CHKO a zásady využívání území 

pro činnosti, které jsou nebo by mohly být realizovány na území CHKO a pokud by při tom 

hrozilo poškození předmětů ochrany CHKO (rekreační, sportovní atd.). Formulací zásad 

nesmí orgán ochrany přírody zavazovat k určitým výsledkům správních řízení, vždy musí 

svými formulacemi ponechat prostor pro správní úvahu zohledňující konkrétní podmínky 

případu. 

 

2.1  Zásady hospodářského využívání krajiny 

 

2.1.1 Lesní hospodářství 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencovaně podle zón CHKO, 

umístění v EVL, případně dle ekosystémů či dle kategorizace lesů apod. Uveďte zásady 

hospodaření ve vazbě na obnovu lesů (přirozená obnova), výchovu lesů, ochranu lesních 

ekosystémů (včetně ponechávání stojícího/ležícího mrtvého dřeva), zachování místní populace 

dřevin, zásady pro případné využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin. Podle 

charakteru a problémů CHKO se dále případně uvedou zásady týkající cestní sítě, meliorace 

lesů, podpory přirozené retence vod, zařazení ploch do bezlesí apod. 
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2.1.2 Zemědělství 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencované např. podle zón 

CHKO, umístění v EVL. Uveďte zásady obhospodařování ZPF, zásady týkající se zachování a 

obnovy druhově bohatých luk a pastvin, údržby dřevin mimo les, zatravňování orné půdy, 

protierozní ochrany či zásady s vazbou na přirozenou retenci vod v krajině apod. 

 

2.1.3 Rybářství 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencované např. podle zón 

CHKO, umístění v EVL. Uveďte zásady týkající se obnovy a údržby rybníků (vypouštění, 

odbahňování, úpravy staveb atd.), hospodaření na rybnících a obsádky (velikost a druhové 

složení, krmení, hnojení, výlovy, letnění rybníků, manipulace s vodní hladinou atd.), 

hospodaření na rybářských revírech (režim zarybnění, chráněné rybí oblasti atd.) apod. 

 

2.1.4 Myslivost 

 

Uveďte zásady týkající se omezování škod zvěří, problematiky geograficky nepůvodních druhů 

zvěře, chovaných druhů zvěře, intenzivních chovů (obory, bažantnice) apod. 

 

2.2. Zásady jiného využívání krajiny 

 

2.2.1. Vodní hospodářství 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencované např. podle zón 

CHKO. Uveďte zásady využívání území týkající se přirozeného vodního režimu krajiny 

a přirozené retence vod v krajině, revitalizace vodních toků a ploch, migračních překážek 

na tocích, staveb malých vodních elektráren (podmínky, manipulační řády), využívání vodních 

zdrojů, nakládání s odpadními vodami, protipovodňové ochrany apod. 

 

2.2.2.  Výstavba a územní plánování 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně a diferencovaně např. podle zón CHKO, případně 

dle oblastí uvedených ve zpracovaných studiích preventivního hodnocení krajinného rázu. 

Uveďte zásady pro vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v rámci územního 

plánování, zásady uplatňované při výstavbě či rekonstrukcích stávajících objektů apod. 
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2.2.3. Doprava 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencované např. podle zón 

CHKO. Uveďte zásady týkající se umisťování a realizace dopravních staveb, její údržby, 

doprovodné zeleně. Vždy se řeší silniční doprava, podle potřeby dále železniční doprava, 

letecká doprava, lodní doprava. 

 

2.2.4. Energetika 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencované např. podle zón 

CHKO. Uveďte zásady týkající se vedení energetických sítí, produktovodů, technické 

infrastruktury, alternativních zdrojů energie (vodní, větrné, solární elektrárny, zpracování 

biomasy) apod. 

 

2.2.5. Těžba nerostných surovin a rašeliny 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencované např. podle zón 

CHKO. Řeší se podle potřeby zásady využívání území týkající se problematiky těžby 

nerostných surovin a rekultivace těžeben, apod. 

 

2.2.6. Rekreace, cestovní ruch, sport 

 

Uveďte zásady pro CHKO obecně, případně podle potřeby diferencované např. podle zón 

CHKO. Zde se řeší jen rekreační a sportovní činnosti, rekreační výstavba včetně 

doprovodných staveb (např. parkoviště) je v 2.2.2. Uveďte podle potřeby zásady týkající 

se pěší turistiky, cykloturistiky, lyžování, horolezectví, motoristických sportů apod. 

 

2.2.7. Další způsoby využívání území 

 

Uveďte zásady využívání území dle specifické situace konkrétní CHKO, např. průmysl, 

odpady. Obsah se odvíjí od způsobu využití území. 

 

3.  Návrhy rámcových opatření prováděných orgánem ochrany přírody 

 

Součástí této kapitoly je nejdříve stanovení postupu a způsob naplňování dlouhodobých 

a střednědobých cílů ochrany CHKO. Dlouhodobým cílem ochrany u CHKO je zejména 

zachování nebo zlepšení stavu krajiny, tj. zachování charakteristického rázu krajiny (různé 

typy ploch v území, jejich kvalita a harmonická skladba), zachování nebo zlepšení přírodních 

funkcí krajiny, a dále zachování nebo aktivní dosažení definovaného (příznivého) stavu 

přírodních hodnot tvořících předmět ochrany CHKO (konkretizovaný v Rozborové části). 
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Dlouhodobé cíle ochrany CHKO se uvedou pro celé území nebo jeho definované části. 

U předmětu ochrany, u kterých je dlouhodobým cílem dosažení anebo udržení předem 

definovaného stavu, se doplní ke každému indikátory cílového stavu. S ohledem 

na vyhodnocení účinnosti opatření ve vztahu k dosažení takto stanoveného dlouhodobého cíle 

je potřebné na období plánu péče stanovit u těchto předmětů ochrany CHKO střednědobý cíl, 

a to z důvodu rozpracování jednotlivých fází realizace, které povedou k dosažení 

dlouhodobého cíle. Stanovené indikátory musí být jednoznačné z důvodu měřitelnosti, které by 

mělo proběhnout nejlépe minimálně na začátku a konci platnosti plánu péče tak, aby mohlo 

dojít k jeho vyhodnocení. 

 

Uveďte všechna rámcová opatření, která zajišťuje přímo orgán ochrany přírody, za účelem 

naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů ochrany CHKO svými silami nebo s pomocí 

jiných subjektů, např. vlastníků pozemků nebo uživatelů pozemků. Z plánu péče musí být 

zřejmé, že návrh zásahů a opatření je zodpovědně uvážen a odborně i věcně dobře odůvodněn 

a jejich realizace je nutná pro zachování předmětů ochrany CHKO. 

 

3.1  Péče o předměty ochrany CHKO 

 

Uveďte návrh rámcových opatření za účelem naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů 

ochrany CHKO. 

 

3.1.1 Krajina 

 

3.1.1.1 Krajinný ráz 

 

Dlouhodobý cíl vize, cílový stav  

Cíle na období platnosti plánu péče konkrétní cíle v udržení a obnově krajinného rázu 

Rámcová opatření rámcová opatření na udržení a zlepšení krajinného rázu 

Indikátory plnění cílů např. změny rozsahu a plošného rozmístění druhů 

pozemku na území CHKO (les/louky/pastviny/orná 

půda, zastavěná území), plochy se zástavbou mimo 

zastavěné území, počet velkokapacitních staveb pro 

výrobu a skladování, podíl skutečně zastavěných ploch 

oproti zastavitelným plochám v územních plánech 

(indikátor využití stávajících ploch k zástavbě) 

 

3.1.1.2. Přírodní funkce krajiny 

 

Dlouhodobý cíl vize, cílový stav 

Cíle na období platnosti plánu péče konkrétní cíle v udržení a zlepšení přírodních funkcí 

krajiny (ekologické stability, migrační prostupnosti, 

přirozené retenční schopnosti krajiny, případně pro 
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další přírodní funkce, pokud jsou ovlivnitelné péčí či 

zásadami využívání území a jsou uvedeny jako předmět 

ochrany CHKO) 

Rámcová opatření rámcová opatření na udržení a zlepšení přírodních 

funkcí krajiny 

Indikátory plnění cílů uvádí se ve vazbě na konkrétní přírodní funkci např. 

počet obnovených a nově realizovaných ekologicky 

stabilizačních prvků v krajině (tvorba zatravněných 

pásů, remízků, obnova a tvorba alejí, atd.), navýšení 

retenční plochy (tvorba a obnova mokřadů, tůní, 

umožnění rozlivů v nivě, atd.), délka migračně 

zprůchodněných vodních toků, změna velikosti 

nefragmentovaných ploch v krajině, rekultivace 

spontánní sukcesí apod. 

 

3.1.1.3. Přírodní hodnoty oblasti 

 

3.1.1.3.1. Ekosystém (E1 až En) 

 

Uveďte jednotlivé ekosystémy, které byly uvedeny jako přírodní hodnoty oblasti v rámci 

předmětů ochrany CHKO. 

 

Dlouhodobý cíl cílový stav, rozsah a kvalita  

Cíle na období platnosti plánu péče konkrétní cíle kvantifikované plošně nebo na určité 

lokality; udržení konkrétních ohrožených lokalit 

Rámcová opatření pro ekosystém rámcová opatření vedoucí k naplnění cíle a zajišťující 

např. udržení současného rozsahu a kvality 

společenstva, zvětšení rozsahu či zlepšení kvality 

Indikátory plnění cílů např. plocha ekosystému v určité kvalitě 

 

3.1.1.3.2. Druhy (D1 až Dn) 

 

Uveďte druhy či skupiny druhů, pro které je CHKO významná z hlediska zachování jejich 

populací v rámci jejich areálu výskytu v ČR nebo druhy či skupiny druhů vyžadující speciální 

management (např. „velké šelmy“, netopýři, orchideje, atd., které jsou klíčové pro ekosystémy 

dané CHKO). 

 

Dlouhodobý cíl cílový stav vzhledem k potenciálu biotopů pro druh  

Cíle na období platnosti plánu péče  dílčí kroky směrem k cílovému stavu (např. zvýšená 

početnost populace v konkrétní lokalitě, obnovený 

určitý biotop apod.) 
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Rámcová opatření pro druh rámcová opatření vedoucí k naplnění cíle (např. určitý 

prováděný management, úprava lesnického či 

zemědělského hospodaření, opatření na přímou 

podporu jedinců druhu apod.) 

Indikátory plnění cílů např. prostorové rozmístění populace druhu v území, 

početnost populace, počet lokalit výskytu 

 

3.1.1.3.3. Geologické a geomorfologické jevy 

 

Uveďte geologické a geomorfologické jevy, které byly uvedeny jako přírodní hodnoty oblasti 

v rámci předmětů ochrany CHKO. 

 

Dlouhodobý cíl vize, cílový stav  

Cíle na období platnosti plánu péče udržení ohrožených lokalit, zlepšení stavu konkrétních 

lokalit 

Rámcová opatření rámcová opatření na udržení a zlepšení současného 

stavu (opatření proti zániku lokalit) 

Indikátory plnění cílů např. zachování rozlohy jevu 

 

3.1.1.3.4. Ostatní 

 

Uveďte předměty ochrany CHKO konkretizované v kap. 1.4, které nejsou uvedeny 

v předcházejících bodech kapitoly č. 3, např. památné stromy. 

 

Dlouhodobý cíl 

Cíle na období platnosti plánu péče 

Rámcová opatření 

Indikátory plnění cílů 

 

3.2.  Invazní a nepůvodní druhy 

 

Dlouhodobý cíl vize, cílový stav, účel prováděné činnosti  

Cíle na období platnosti plánu péče  konkrétní cíle směřující k naplnění cílového stavu  

Rámcová opatření rámcová opatření s rozlišením jednorázových 

a opakovaných plošných opatření nebo jednotlivých 

opatření na vybrané lokalitě 

Indikátory plnění cílů např. rozsah ploch, kde byla provedena eliminace 
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3.3.  Práce s veřejností 

 

Uveďte návrh na osvětu vedoucí k ochraně předmětů ochrany CHKO a přehled potřeb 

budování a údržby návštěvnické infrastruktury nezbytné pro zachování stavu předmětů 

ochrany CHKO. 

 

Dlouhodobý cíl vize, účel prováděné činnosti 

Cíle na období platnosti plánu péče konkrétní cíle jakého stavu má být dosaženo 

Rámcová opatření  rámcová opatření s rozlišením jednorázových 

a opakovaných opatření 

Indikátory plnění cílů  např. průzkumy chování a názorů s vyhodnocením změn 

v čase 

 

3.4.  Monitoring a vědecko-výzkumná činnost 

 

Uveďte návrh rozsahu a způsobu sledování stavu a vývoje předmětů ochrany CHKO včetně 

např. návrhu monitoringu krajiny (změny v krajinné mozaice) a dále návrhy na vědecko-

výzkumné využití CHKO. 

 

Dlouhodobý cíl vize, účel prováděné výzkumné činnosti  

Cíle na období platnosti plánu péče  konkrétní cíle v oblasti vědy a výzkumu  

Rámcová opatření  opatření s rozlišením jednorázových a opakovaných 

opatření  

Indikátory plnění cílů např. pokrytí území CHKO aktuálními údaji o stavu 

předmětů ochrany CHKO  

 

3.5 Další speciální činnosti 

 

Uveďte přehled potřeb zaměření, označení a technického vybavení CHKO v terénu. Dále dle 

specifické situace konkrétní CHKO. Obsah se odvíjí podle charakteru speciální činnosti 

analogicky k předchozím. 

 

Dlouhodobý cíl (účel a smysl) 

Cíl na období platnosti plánu péče  

Rámcová opatření 

Indikátory plnění cílů 

 

4.  Závěrečný přehled prioritních úkolů 

 

Uveďte prioritizaci úkolů v jednotlivých oblastech CHKO. 
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5.  Přílohy  

 

5.1. Textové a tabulkové přílohy 

Rámcové směrnice péče o les 

 

5.2. Mapové přílohy - volitelně dle potřeby 
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Příloha č. 3

Předměty ochrany CHKO, definice a pojetí 

 

Jako předmět ochrany vnímá platná právní úprava i praxe při vyhlašování ZCHÚ 

označení/popis hodnot, pro jejichž ochranu je dané území vyhlašováno/vyhlášeno. 

V současnosti již záměr na vyhlášení CHKO obsahuje určení předmětu ochrany a jeho popis 

(§ 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky). Pro definování předmětu ochrany CHKO je nezbytné 

vycházet z definice kategorie CHKO v § 25 zákona. Ze srovnání definice kategorie v zákoně 

a z definic „poslání oblasti“ v platných zřizovacích předpisech lze dovodit, že předmětem 

ochrany CHKO je krajina, její vzhled, typické znaky, dochované přírodní hodnoty 

a ekologické funkce krajiny. 

 

Dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb. přílohy č. 1 se uvádí jako povinná součást plánů péče 

i popis předmětů ochrany CHKO. V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona a právním 

předpisem, kterým byla CHKO vyhlášena, se uvede charakteristika krajiny jako předmětu 

ochrany, tj. krajinného rázu, přírodních funkcí krajiny a charakteristika přírodních hodnot 

krajiny (resp. oblasti), jako předmětu ochrany CHKO v úrovni skupin ekosystémů, 

ekosystémů, případně jejich složek, které jsou jedinečné, reprezentativní nebo zachovalé 

z hlediska ochrany přírody a krajiny nebo jsou významné pro biologickou rozmanitost. 
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CHKO 

Krajinný ráz Přírodní funkce 

krajiny 

Přírodní hodnoty oblasti 

- přírodní 

- kulturní 

- historická 

charakteristika 

- harmonické 

měřítko a vztahy 

v krajině 

- mozaikovitost 

přírodních ploch 

- ekologická 

stabilita 

- přirozená retenční 

schopnost 

- migrační 

prostupnost 

- ekosystémy (a jejich 

složky) jedinečné, 

reprezentativní, 

zachovalé z pohledu 

ochrany přírody nebo 

významné pro 

biologickou 

rozmanitost 

- druhy specifické 

pro danou CHKO 

- geologické a 

geomorfologické 

jevy, apod. 

Základní osnova definice předmětů ochrany CHKO: 

 

 

 

 

   

 

Krajina 
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1. KRAJINA 

 

Předmětem ochrany CHKO je krajina, která má zachovalý typický nebo unikátní 

krajinný ráz, která má významnou přírodní hodnotu reprezentovanou zejména 

unikátními a reprezentativními přirozenými a přírodě blízkými ekosystémy 

a specifickými druhy, a která plní přírodní funkce krajiny. 

 

Vycházíme-li z definice tohoto pojmu v zákoně (§ 3 odst. 1 písm. m), je krajina definována 

jako „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 

propojených ekosystémů a civilizačními prvky“. 

 

1.1 Krajinný ráz 

 

Krajinný ráz je definován v § 12 odst. 1 zákona jako přírodní, kulturní a historická 

charakteristika určitého místa či oblasti. Charakter určité oblasti či místa je dán soustředěnými 

hodnotami, a to geomorfologií krajiny a typickými znaky krajiny (oblasti a místa krajinného 

rázu), harmonickým charakterem krajiny (vyváženost přirozených a umělých prvků krajiny), 

dominantními znaky a prvky v krajině (např. řeka, rybník, pohoří, skála, hora, solitérní strom, 

historické osídlení, typická lidová architektura, historický hospodářský systém v krajině 

apod.). Předmětem ochrany jsou typické znaky krajiny, příp. pozitivní krajinné dominanty. 

 

1.2 Přírodní funkce krajiny 

 

Z pohledu člověka jsou funkce krajiny děleny zpravidla na funkce přírodní a funkce 

společensko-ekonomické a kulturní. Funkce přírodní je primární funkcí krajiny a zahrnuje 

v sobě procesy klimatické, geologické, hydrologické a biologické, které jako celek vytváří 

podmínky pro existenci rostlin, živočichů i člověka. Z hlediska předmětů ochrany CHKO jsou 

významnými pro hodnocení přírodních funkcí krajiny tzv. mimoprodukční funkce krajiny, 

např. ekologická stabilita, rozmanitost ekosystémová a druhová, migrační prostupnost, 

přirozená retenční schopnost krajiny apod. Do skupiny funkcí společensko-ekonomických 

a kulturních jsou řazeny např. funkce hospodářské, sídelní, kulturní, rekreační apod. Tyto 

funkce jsou významné, avšak z definice CHKO v § 25 odst. 1 zákona ani z možnosti 

využívání CHKO v § 25 odst. 2 zákona neplyne, že by měly být vnímány jako předmět 

ochrany CHKO. 

 

1.3 Přírodní hodnota oblasti 

 

Nositelem přírodní hodnoty jsou reprezentativní (zachovalé a zároveň typické ekosystémy pro 

danou CHKO) a unikátní ekosystémy jedinečné svou významnou přírodní hodnotou v rámci 

vymezeného území i v rámci ČR, případně specifické druhy či jejich skupiny. Předmětem 

ochrany CHKO dle § 25 zákona jsou přirozené a přírodě blízké ekosystémy pro svou 

reprezentativnost, zachovalost a ekosystémy jedinečné v rámci vymezeného území i v rámci 

ČR. 
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Metodický výklad 

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP 

 vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

      

   

      

   

 

Příloha: Metodický výklad vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na 

životní prostředí a souvisejících předpisů. 

Tato příloha je nedílnou součástí Věstníku MŽP, částky 1. 
 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence  
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Metodické doporučení 

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP 

pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí 
 

 

 

      

   

      

   

 

Příloha: Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí  

Tato příloha je nedílnou součástí Věstníku MŽP, částky č. 1. 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence  
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NAŘÍZENÍ 

 

 

Nařízení 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

č. 6/2018 

ze dne 5. prosince 2018 

 

o vyhlášení přírodní památky Slunná stráň 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) stanoví podle § 78 

odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 

„zákon“): 

 

§ 1 

Vymezení přírodní památky 

(1) Vyhlašuje se přírodní památka Slunná stráň (dále jen „přírodní památka“). 

 

(2) Přírodní památka se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích 

Přemyslov a Nové Losiny. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým 

obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné 

trigonometrické sítě katastrální
1)

. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak 

jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení Agentury.  

 

(3) Agentura podle § 37 odst. 1 zákona stanovuje, že se přírodní památka vyhlašuje bez 

ochranného pásma. 

 

(4) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 

k tomuto nařízení Agentury. 

 

§ 2 

Předmět ochrany 

Předmětem ochrany přírodní památky Slunná stráň je krajinářsky hodnotný komplex 

kosených a pasených mezofilních ovsíkových luk a vlhkých pcháčových luk s mezemi 

                                                      
1)

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání. 
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a kamenicemi, s výskytem populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na 

tyto biotopy.  

 

§ 3 

Bližší ochranné podmínky 

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: 

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití,
2)

 

b) zalesňovat nelesní pozemky, 

c) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy  

d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky 

e) vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře a slaniska, nebo 

zvěř jinak přikrmovat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlinného nebo živočišného 

původu, 

f) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce. 

 

§ 4 

Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 24. prosince 2018. 

 

 

 

 

 

 

         RNDr. František Pelc 

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

  

                                                      
2)

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 

odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění. 
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Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 6/2018 

 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 

geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Slunná stráň 

 

Geometrický obrazec – hranice přírodní památky Slunná stráň 

Číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v 

obrazci 

98004761342 555937,13 1062494,37 1 

98004761355 555932,98 1062500,56 2 

98004761393 555920,17 1062526,29 3 

98004761408 555911,46 1062547,44 4 

98004761419 555905,36 1062576,65 5 

98004761412 555907,44 1062589,50 6 

98004761405 555913,77 1062598,46 7 

98004761377 555925,03 1062608,33 8 

98004761242 555968,24 1062624,27 9 

98004761230 555970,86 1062627,20 10 

98004761218 555972,25 1062633,22 11 

98004761235 555969,39 1062644,03 12 

98004761253 555964,72 1062648,98 13 

98004761276 555959,4 1062652,39 14 

98004761341 555937,23 1062662,85 15 

98004761353 555933,13 1062664,78 16 

98004761411 555909,45 1062670,60 17 

98004761475 555862,00 1062673,54 18 

98004761503 555845,35 1062673,07 19 

98004761551 555803,13 1062671,88 20 

98004761712 555699,74 1062643,29 21 

98004761737 555688,24 1062646,45 22 

98004761742 555685,20 1062648,13 23 

98004761927 555554,40 1062767,78 24 

98004761974 555527,39 1062792,48 25 

98004762049 555467,71 1062847,08 26 

98004762121 555423,59 1062887,44 27 

122001040190 555340,46 1062928,95 28 

122001040191 555337,45 1062929,93 29 

122001040233 555261,69 1062954,72 30 

122001042026 555181,12 1062990,61 31 

122001070005 555154,53 1063003,33 32 

122001070004 555152,16 1062998,92 33 
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122001070003 555149,14 1063000,47 34 

122001070006 555151,47 1063004,79 35 

122001042027 555141,32 1063009,65 36 

122001042028 555090,78 1063060,22 37 

122001042029 555073,49 1063070,21 38 

122001042030 555058,36 1063075,89 39 

122001040395 555041,89 1063078,80 40 

122001040415 555030,52 1063081,38 41 

122001040412 555031,89 1063083,35 42 

122001040418 555027,06 1063088,63 43 

122001040419 555024,72 1063092,39 44 

122001040422 555023,24 1063096,59 45 

122001042034 555024,10 1063102,05 46 

122001042033 555027,72 1063107,14 47 

122001042032 555034,15 1063110,52 48 

122001040384 555054,01 1063110,75 49 

122001040378 555057,00 1063111,79 50 

122001040373 555060,29 1063115,16 51 

122001040369 555062,39 1063119,66 52 

122001040365 555063,46 1063124,18 53 

122001040371 555061,81 1063131,59 54 

122001042031 555049,06 1063152,25 55 

122001040404 555035,46 1063163,40 56 

122001040427 555017,08 1063144,79 57 

122001040461 554975,78 1063121,88 58 

122001040486 554942,87 1063091,27 59 

122001040496 554930,54 1063083,80 60 

122000780027 554912,23 1063054,13 61 

122000780038 554900,79 1063031,32 62 

122000780020 554897,96 1063017,90 63 

122000780019 554895,72 1062993,98 64 

122000780018 554870,85 1062918,74 65 

122000780017 554822,12 1062848,76 66 

122000780016 554848,10 1062808,35 67 

122000780037 554877,48 1062789,42 68 

122000780015 554879,88 1062780,84 69 

122001110001 554872,77 1062754,23 70 

122001040452 554989,45 1062694,52 71 

122000780035 555060,97 1062639,33 72 

122000780012 555128,76 1062610,10 73 

122000780040 555142,21 1062603,10 74 

122001040325 555114,07 1062564,43 75 
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122001040318 555123,72 1062558,44 76 

122001040320 555118,49 1062548,89 77 

122001040335 555096,17 1062510,39 78 

98004762380 555091,42 1062503,79 79 

98004762369 555123,00 1062467,31 80 

98004762366 555131,64 1062473,72 81 

98004762365 555132,80 1062472,09 82 

98004762364 555134,71 1062469,41 83 

98004762363 555138,72 1062463,79 84 

98004762321 555215,53 1062356,14 85 

98004762294 555235,93 1062352,56 86 

98004762253 555265,56 1062362,64 87 

98004762240 555280,73 1062380,20 88 

98004762235 555294,10 1062412,02 89 

98004762234 555296,02 1062419,23 90 

98004762232 555303,86 1062403,46 91 

98004762215 555318,96 1062409,35 92 

98004762171 555371,05 1062429,65 93 

98004762142 555399,81 1062433,03 94 

98004762055 555465,60 1062465,60 95 

98004762026 555483,53 1062474,48 96 

98004761978 555524,12 1062494,36 97 

98004761900 555573,56 1062496,99 98 

98004761883 555583,47 1062492,84 99 

98004761867 555594,82 1062488,08 100 

98004761811 555638,96 1062487,49 101 

98004761788 555660,93 1062482,40 102 

98004761670 555721,75 1062499,08 103 

98004761566 555795,03 1062480,53 104 

98004761521 555825,39 1062496,13 105 

98004761449 555879,75 1062494,12 106 

98004761448 555880,60 1062492,19 107 

98004761401 555915,66 1062490,56 108 

98004761402 555915,63 1062492,62 109 

98004761384 555923,59 1062492,75 110 

98004761383 555923,62 1062490,94 111 

98004761363 555930,29 1062490,82 112 
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Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 6/2018 

 

Orientační grafické znázornění území přírodní památky Slunná stráň 
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Nařízení 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

č. 6/2018 

ze dne 5. prosince 2018 

 

o vyhlášení přírodní památky Niva Bílého potoka 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) stanoví podle § 78 

odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 

„zákon“): 

 

§ 1 

Vymezení přírodní památky 

(1) Vyhlašuje se přírodní památka Niva Bílého potoka (dále jen „přírodní památka“). 

 

(2) Přírodní památka se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Halže. 

Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, 

jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální
1)

. Seznam 

souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze 

č. 1 k tomuto nařízení Agentury.  

 

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 

k tomuto nařízení Agentury. 

 

§ 2 

Předmět ochrany 

Předmětem ochrany přírodní památky je mozaika olšových luhů, mokřadních a rašelinných 

luk s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. 

 

§ 3 

Bližší ochranné podmínky 

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: 

a) povolovat a provádět změny vodního režimu pozemků, 

b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, včetně uložení dřevní hmoty, 

c) hnojit pozemky či používat chemické prostředky, 

                                                      
1)

 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání. 
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d) přikrmovat zvěř, zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, 

e) vysazovat či vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy. 

 

§ 4 

Účinnost 

 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 25. října 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

         RNDr. František Pelc 

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
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Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 5/2018 

 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 

geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Niva Bílého potoka 

 

Geometrický obrazec – hranice přírodní památky Niva Bílého potoka 

Číslo bodu souřadnice – X [m] souřadnice – Y [m] pořadí bodu v 

obrazci 

004910001 877431.73 1050650.85 1 

004910002 877473.53 1050753.41 2 

004910003 877508.10 1050775.21 3 

004910004 877522.08 1050775.36 4 

004910005 877537.25 1050816.61 5 

004910006 877561.54 1050817.85 6 

004910007 877641.12 1050909.43 7 

004471619 877651.12 1050931.97 8 

004471614 877661.00 1050899.80 9 

004471607 877675.61 1050855.52 10 

004471602 877677.43 1050797.76 11 

004471597 877684.82 1050786.03 12 

004471596 877686.27 1050773.86 13 

004471593 877691.90 1050763.06 14 

004471591 877696.47 1050728.50 15 

004471590 877697.23 1050720.74 16 

004471589 877697.61 1050709.19 17 

004471584 877700.73 1050704.47 18 

004471566 877722.50 1050690.32 19 

004471564 877723.11 1050686.36 20 

004471542 877759.92 1050664.82 21 

004471523 877808.33 1050637.20 22 

004471518 877828.25 1050633.02 23 

004471474 877894.21 1050591.39 24 

004910025 877901.06 1050598.24 25 

004910026 877914.30 1050578.03 29 

004910027 877916.16 1050563.64 27 

004910028 877920.83 1050549.12 28 

004910029 877915.15 1050539.81 29 

004910030 877902.46 1050535.51 30 

004471470 877898.97 1050512.67 31 

004471477 877891.55 1050514.81 32 

004471487 877881.73 1050513.29 33 

004471500 877865.00 1050484.98 34 



 

 40 

004910035 877854.01 1050493.27 35 

004910036 877846.35 1050475.76 36 

004910037 877832.65 1050477.65 37 

004910038 877811.07 1050460.51 38 

004910039 877820.54 1050449.96 39 

004910040 877820.16 1050440.42 40 

004910041 877815.49 1050434.19 41 

004910042 877811.78 1050421.87 42 

004910043 877837.02 1050407.73 43 

004910044 877831.84 1050399.78 44 

004910045 877823.53 1050397.57 45 

004910046 877803.27 1050370.27 46 

004471541 877761.25 1050377.69 47 

004910048 877692.52 1050403.70 48 

004910049 877623.75 1050453.61 49 

004910050 877554.90 1050490.67 50 

004910051 877485.51 1050525.04 51 

004910052 877458.58 1050590.10 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 5/2018 

Orientační grafické znázornění území přírodní památky Niva Bílého potoka 
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PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

 

Odbor legislativní níže předkládá seznam platných právních předpisů 

v gesci Ministerstva životního prostředí ve znění všech novel rozdělený 

do oblastí podle jednotlivých složek. 

 

 

 

 

        JUDr. Libor Dvořák,Ph.D. 

        ředitel odboru legislativního 

 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ         

  

A. Životní prostředí všeobecně   

  

B. Jednotlivé složky   

I. Ochrana vod  

II. Ochranaovzduší   

III. Ochrana přírody a krajiny   

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu   

V. Ochrana lesa   

VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství   

VII. Nakládání s odpady   

VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí   

IX. Uvádění na trh chemických látek a chemických směsí  

X. Prevence závažných havárií   

XI. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty   
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C. Ostatní  
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A. Životní prostředí všeobecně 

  

Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(úplné znění zákona ČNR č. 122/1997 Sb.), ve znění   

zák. č. 152/1997 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 148/1998 Sb., 

zák. č. 63/2000 Sb., zák. č. 130/2000 Sb., zák. č. 154/2000 Sb., 

zák. č. 204/2000 Sb., zák. č. 239/2000 Sb., zák. č. 257/2000 Sb., 

zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 265/2000 Sb., zák. č. 365/2000 Sb., 

zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., 

zák. č. 47/2002 Sb., zák. č. 219/2002 Sb., zák. č. 517/2002 Sb., 

zák. č. 62/2003 Sb., zák. č. 162/2003 Sb., zák. č. 18/2004 Sb.,  

zák. č. 362/2004 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 499/2004 Sb., 

zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 587/2004 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., 

zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 290/2005 Sb., zák. č. 57/2006 Sb., 

zák. č. 70/2006 Sb., zák. č. 71/2006 Sb., zák. č. 171/2006 Sb.,  

zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 225/2006 Sb., 

zák. č. 267/2006 Sb., zák. č.110/2007 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., 

zák. č. 297/2008 Sb., zák. č. 304/2008 Sb., zák. č. 295/2009 Sb., 

zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 275/2012 Sb., 

zák. č. 399/2012 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 250/2014 Sb., 

zák. č. 205/2015 Sb., zák. č. 377/2015 Sb., zák. č. 24/2017 Sb., 

zák. č. 319/2016 Sb., zák. č. 205/2017 Sb., zák. č. 246/2017 Sb., 

zák č. 14/2017 Sb. a zák č. 59/2017 Sb. 

č. 2/1969 Sb.  

Zákon o životním prostředí, ve znění zák. č. 123/1998 Sb., zák. 

č  100/2001 Sb. a zák. č. 183/2017. 

č. 17/1992 Sb.   

  

Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa, ve znění zák. č. 309/2002 Sb., zák. 

č. 149/2003 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. 

č. 227/2009 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 250/2014 Sb. a zák. 

č. 183/20017.  

č. 282/1991 Sb.   

  

Zákon ČNR o státním fondu životního prostředí České 

republiky, ve znění zák. č. 334/1992 Sb., zák. č. 254/2001 Sb.,  

zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 346/2009 Sb., 

zák. č. 239/2012 Sb., zák. č. 250/2014 Sb., zák. č. 41/2015 Sb. 

zák. č. 367/2017 Sb. a zák. č. 113/2018 Sb. 

č. 388/1991 Sb.  

Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění  

zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 6/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., 

zák. č. 380/2009 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce 

zákonů pod č. 6/2010 Sb.) a zák. č. 83/2015 Sb.  

č. 123/1998 Sb.  

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu  

na informace o životním prostředí ve znění vyhl. č. 257/2015 

Sb.  

č. 103/2010 Sb.   
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B. Jednotlivé složky  

   

I. Ochrana vod 

 

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  

ve znění zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.,  

zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., 

zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 

Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 25/2008 Sb., zák. č. 167/2008 

Sb., zák. č. 180/2008 Sb., zák. č. 181/2008 Sb., zák. 

č. 157/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., 

zák. č.  150/2010  Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce 

zák. pod č. 273/2010 Sb.), zák. č. 77/2011 Sb., zák. č. 151/2011 

Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 350/2012 Sb., zák. č. 501/2012 

Sb., zák. č. 275/2013 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 64/2014 

Sb., zák. č. 61/2014 Sb., zák. č. 187/2014 Sb., zák. č. 39/2015 

Sb. a zák. 113/2018 Sb. 

č. 254/2001 Sb.   

  

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 

Sb., zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 127/2005 

Sb., zák. č. 76/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 

Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 275/2013 Sb., zák. č. 39/2015 

Sb. a zák. 225/2017 Sb. 

č. 274/2001 Sb.  

 

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská 

křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev 

a Kvartér řeky Moravy  

č. 85/1981 Sb.   

  

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací  a o citlivých oblastech  

č. 401/2015 Sb.  

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních    

č. 57/2016 Sb.  

Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních 

povodí České republiky  

č. 262/2007 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 

ochranných pásem vodních zdrojů  

č. 137/1999 Sb.  
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Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění vyhl. č. 146/2004 Sb., vyhl. 

č. 515/2006 Sb., vyhl. č. 120/2011 Sb.,vyhl. č. 48/2014 Sb. 

a vyhl. č. 448/2017 Sb. 

č. 428/2001 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 

prostředí o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 

vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 

vodoprávnímu úřadu 

č. 183/2018 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním 

dohledu nad vodními díly, ve znění vyhl. č. 255/2010 Sb. 

č. 471/2001 Sb.  

 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření 

množství a jakosti vody, ve znění vyhl. č. 93/2011 Sb.  

č. 20/2002 Sb.   

  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu 

zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 

dokumentace 

č. 79/2018 Sb.   

  

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 

vyhl. č. 367/2005 Sb.  

č. 590/2002 Sb.   

  

Vyhláška o vodoprávní evidenci  č. 414/2013 Sb.   

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami 

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 

havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 

následků, ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb. a vyhl. č. 66/2014 Sb.  

č. 450/2005 Sb.  

Vyhláška o oblastech povodí   č. 393/2010 Sb.   

Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů 

podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod  

a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

podzemních vod, ve znění vyhl. č. 264/2015 Sb.  

a vyhl. č. 349/2016 Sb.   

č. 5/2011 Sb.  

Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání 

povodňových rizik, ve znění vyhl. č. 49/2014 Sb., vyhl. 

č. 312/2015 Sb. a vyhl. č. 350/2016 Sb.  

č. 24/2011 Sb.  

Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl   

č. 216/2011 Sb.  

 

II. Ochrana ovzduší 

  

Zákon o ochraně ovzduší, ve znění zák. č. 64/2014 Sb.,  

zák. č. 87/2014 Sb., zák. č. 382/2015 Sb. zák. č. 369/2016 Sb. 

a zák. č. 172/2018 Sb.  

č. 201/2012 Sb.  
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Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší, ve znění vyhl. č. 155/2014 Sb., vyhl. č. 406/2015 Sb., 

vyhl. č. 171/2016 Sb. vyhl. č. 452/2017 Sb.  a vyhl. č. 190/2018 

Sb. 

č. 415/2012 Sb.  

Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 

znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění                          

a při smogových situacích, ve znění vyhl. č. 83/2017 Sb. 

č. 330/2012 Sb.  

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních 

motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních 

plaketách 

č. 56/2013 Sb. 

Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování 

emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

č. 189/2018 Sb. 

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných 

pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 

č. 312/2012 Sb. 

 

III. Ochrana přírody a krajiny 

 

Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného 

opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zák. č. 289/1995 

Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., zák. č. 16/1997 Sb., 

zák. č. 123/1998 Sb., zák. č. 161/1999 Sb., zák. č. 238/1999 Sb., 

zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., 

zák.  č. 100/2004  Sb.,  zák. č. 168/2004 Sb., zák. č. 218/2004  

Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zák. pod 

č. 460/2004 Sb.), a ve znění zák. č. 387/2005 Sb., zákon 

č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. 

č. 267/2006 Sb., zák. č 124/2008 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. 

č. 312/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. 

č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., zák. č. 349/2009 Sb., zák. 

č. 381/2009 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zák. 

pod č. 18/2010 Sb.), zákon č. 350/2012 Sb., zák. č. 175/2014 

Sb., zák. č. 250/2014 Sb., zák. č. 39/2015 Sb., zák. č. 15/2015 

Sb., zák. č. 319/2016 Sb.,   zák. č. 123/2017 Sb. a zák. 

č. 225/2017 Sb. 

č. 114/1992 Sb.   

  

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších 

opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů 

(zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zák. 

č. 444/2005 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 346/2009 Sb. 

(úplné znění zák. č. 100/2004 Sb. vyhl. ve Sb. zák. pod 

č. 441/2009 Sb.), zák. č. 467/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. 

č. 279/2013 Sb., zák. č. 86/2015 Sb., zák. č. 243/2016 Sb. a zák. 

č. 183/2017 Sb. 

č. 100/2004 Sb.  
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Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými 

zvláště chráněnými živočichy, ve znění zák. č. 476/2001 Sb.,                         

zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 130/2006 Sb., zák. č. 227/2009 Sb.             

a zák. č. 197/2017 Sb. 

č. 115/2000 Sb.  

Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad                 

a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), 

ve znění zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 141/2008 Sb.,                          

zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., 

zák. č. 64/2014 Sb. a zák. č. 183/2017 Sb.  

č. 162/2003 Sb.  

Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle 

Nagojského protokolu 

č. 93/2018 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje chráněná krajinná oblast 

Český ráj   

č. 508/2002 Sb.   

  

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací  

provozovatelům zoologických zahrad   

č. 17/2004 Sb.  

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit, ve znění nař. vlády č. 73/2016 Sb.                          

a nař. vlády č. 207/2016 Sb.   

č. 318/2013 Sb.  

Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit 

zařazených do evropského seznamu 

č. 187/2018 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž 

vodního díla Nechranice   

č. 530/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský 

rybník – Obora Kněžičky   

č. 531/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří   č. 532/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá   č. 533/2004 Sb.   

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí   č. 534/2004 Sb.   

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec   č. 535/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko        

– Dokeské pískovce a mokřady   

č. 598/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky   č. 599/2004 Sb.  

 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše   č. 600/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické 

rybníky   

č. 601/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské 

hory   

č. 602/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické 

rybníky   

č. 603/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko                   

– Čejkovicko   

č. 604/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory   č. 605/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické 

rybníky   

č. 606/2004 Sb.  
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Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy               

a Vltavy   

č. 607/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský 

rybník   

č. 608/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hluboké obory   č. 609/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov   č. 679/2004 Sb.   

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko   č. 680/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava   č. 681/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava   č. 682/2004 Sb.   

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské 

pískovce   

č. 683/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko   č. 684/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Kralický 

Sněžník   

č. 685/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko   č. 686/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy   č. 687/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory   č. 688/2004 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice   č. 19/2005 Sb.   

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko   č. 20/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká 

Doubrava – Strážnické Pomoraví   

č. 21/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské 

vrchy   

č. 22/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské 

Pomoraví   

č. 23/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské 

rašeliniště – Kovářská   

č. 24/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří   č. 25/2005 Sb.   

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok 

Tvrdonicko   

č. 26/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž 

vodního díla Nové Mlýny   

č. 27/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní 

Krušné hory   

č. 28/2005 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro 

které se vymezují ptačí oblasti   

č. 51/2005 Sb.   

  

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast 

Český les   

č. 70/2005 Sb.   

 

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav – 

Odra – Poolší   

č. 165/2007 Sb.   

  

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické 

rybníky   

č. 405/2009 Sb.  

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář   č. 406/2009 Sb.   
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Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy  č. 292/2015 Sb.  

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří č. 51/2017 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 

číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhl. 

č. 105/1997 Sb., vyhl. č. 200/1999 Sb., vyhl. č. 85/2000 Sb., 

vyhl. č. 190/2000 Sb., vyhl. č. 116/2004 Sb., vyhl. č. 381/2004 

Sb., vyhl. č. 573/2004 Sb., vyhl. č. 574/2004 Sb., vyhl. č. 

452/2005 Sb., vyhl. č. 175/2006 Sb., vyhl. č. 425/2006 Sb., 

vyhl. č. 96/2007 Sb., vyhl. 141/2007 Sb., vyhl č. 267/2007 Sb., 

vyhl. č. 60/2008 Sb., vyhl. č. 75/2008 Sb., vyhl. č. 30/2009 Sb., 

vyhl. č. 262/2009 Sb., vyhl. č. 189/2010 Sb., vyhl. č. 17/2011 

Sb., vyhl. č. 393/2012 Sb. a vyhl. č. 189/2013 Sb.  

č. 395/1992 Sb.   

  

Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 

o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les   

č. 197/1989 Sb.  

Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví   

č. 464/1990 Sb.  

Vyhláška o zřízení státních přírodních rezervací Borek 

u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách a jejich 

ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací 

Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová 

seč, Žákova hora, Praděd a Suchý vrch, ve znění vyhl. 

č. 395/1992 Sb., vyhl. č. 432/2000 Sb., vyhl. č. 266/2007 Sb., 

vyhl. č. 29/2009 Sb. a vyhl. č. 451/2013 Sb.  

č. 6/1991 Sb.  

Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří   č. 155/1991 Sb.  

Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory, 

ve znění vyhl. č. 142/2016 Sb.   

č. 156/1991 Sb.   

Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko   č. 157/1991 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace 

Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky   

č. 17/1997 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace 

Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její 

bližší ochranné podmínky   

č. 200/1999 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka 

Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné 

podmínky, ve znění vyhl. č. 165/2005 Sb.  

č. 236/1999 Sb.   

  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace 

Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné 

podmínky a kterou se mění vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České 

socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 

29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)   

č. 85/2000 Sb.   
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Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace 

Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší 

ochranné podmínky   

č. 192/2000 Sb.  

Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody 

způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na 

vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících 

k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, 

nesklizených polních plodinách a na lesních porostech   

č. 360/2000 Sb.   

  

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 

oblasti Šumava   

č. 422/2001 Sb.   

  

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody národního parku 

České Švýcarsko   

č. 118/2002 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské 

aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, 

ve znění vyhl. č. 165/2005 Sb.   

č. 105/2003 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí 

skála a stanoví její bližší ochranné podmínky, a kterou se mění 

vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhl. č. 105/1997 Sb., kterou se 

vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví 

její bližší ochranné podmínky   

č. 116/2004 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace 

Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky 

a ochranné pásmo a kterou se mění vyhl. č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   

č. 381/2004 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské 

kopce a stanovení jejich bližších ochranných podmínek   

č. 454/2004 Sb.   

  

Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny   

č. 468/2004 Sb.   

  

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné  

oblasti Český ráj    

č. 488/2004 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná 

voda a stanoví její bližší ochranné podmínky, a kterou se mění 

vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhl. 

č. 185/2005 Sb.   

č. 573/2004 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace 

Čertova stěna – Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky, 

a kterou se mění vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   

č. 574/2004 Sb.  

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní   č. 667/2004 Sb.  
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář 

věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího 

ochranného pásma   

č. 146/2005 Sb.  

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zák. 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů, v souvislosti s  vytvářením soustavy NATURA  2000, 

ve znění vyhl. č. 390/2006 Sb. a  vyhl. č. 74/2016 Sb.   

č. 166/2005 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko 

rokytenské slepence a stanovení jejich bližších ochranných 

podmínek   

č. 183/2005 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště 

Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 184/2005 Sb.   

  

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování 

finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského 

hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku  

č. 432/2005 Sb.  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace 

Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky   

č. 451/2005 Sb.   

  

Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce 

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 

ptáků pro jejich značení   

č. 152/2006 Sb.  

Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka 

obecného   

č. 294/2006 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 424/2006 Sb.    

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická 

Morávka a stanovení jejich bližších ochranných podmínek   

č. 543/2006 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko             

- teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných 

podmínek   

č. 95/2007 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské 

údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 142/2007 Sb.  

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský 

přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 143/2007 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské 

skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 144/2007 Sb.   

  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace 

Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky   

č. 264/2007 Sb.   

  

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace  

Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky   

č. 265/2007 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký 

rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 300/2007 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov -

 Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných 

podmínek  

č. 72/2008 Sb.  
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká 

bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 73/2008 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká 

planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 74/2008 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště 

Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 93/2008 Sb.   

  

 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Novozámecký 

rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 23/2009 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 24/2009 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 25/2009 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dářko                    

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 26/2009 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka                   

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 27/2009 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Boubínský 

prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 28/2009 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské 

stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 258/2009 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý 

Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 259/2009 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní Památky polické stěny 

a  stanovení jejích bližších ochranných podmínek, ve znění                

vyhl. č. 327/2010 Sb.   

č. 260/2009 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch   

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 261/2009 Sb.   

  

Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných 

přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných 

stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)  

č. 316/2009 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž                   

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 107/2010 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva              

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 108/2010 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov                     

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 109/2010 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném      

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 185/2010 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně                   

na pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 186/2010 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk                       

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 187/2010 Sb.   
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda                   

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 188/2010 Sb.   

  

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona  

o obchodování s ohroženými druhy  

č. 210/2010 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská  

Jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 325/2010 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé 

a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných 

podmínek   

č. 326/2010 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 13/2011 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská 

černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 14/2011 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský 

rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 15/2011 Sb.   

  

Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, 

evidenci a označování chráněných území    

č. 64/2011 Sb.  

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 

oblasti Český les   

č. 304/2011 Sb.   

  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská 

černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 320/2011 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka    

u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 321/2011 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec                      

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 322/2011 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská 

stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 10/2012 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené 

Blato  a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 154/2012 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská 

hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 155/2012 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník                        

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 156/2012 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská 

vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 157/2012 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské 

slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 158/2012 Sb.  

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 

vyhl. č. 222/2014 Sb.    

č. 189/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč                         

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 444/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň                       

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 445/2013 Sb.  
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské 

rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 446/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický 

Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 447/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš                         

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 448/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka                 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 449/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk                    

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 450/2013 Sb.  

Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů 

exemplářů v záchranných centrech  

č. 198/2013 Sb.  

 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské 

vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 199/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová 

řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 200/2013 Sb.  

 Vyhláška  o  vyhlášení  Národní  přírodní  památky  Kukle   

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 201/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické 

kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 202/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka                     

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 203/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous                

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 204/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála       

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 205/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská 

Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 33/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 444/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň                      

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 445/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské 

rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 446/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický 

Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 447/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš                        

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 448/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka                   

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 449/2013 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk                     

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 450/2013 Sb.  
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov                     

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 147/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák                     

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 148/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční                        

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 149/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích              

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 150/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská 

step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 151/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské 

rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 152/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová                   

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 153/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

č. 243/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh                 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 244/2014 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův 

mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 107/2015 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý 

a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných 

podmínek  

č. 108/2015 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou                

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 109/2015 Sb.  

Vyhláška o zrušení vyhl. č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ 

národních parků a správ chráněných krajinných oblastí 

k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených 

národními přírodními rezervacemi, národními přírodními 

památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších 

předpisů  

č. 110/2015 Sb.  

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení 

zvláště chráněných území  

č. 111/2015 Sb.  

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského 

národního parku  

č. 217/2015 Sb.  

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 

oblasti Brdy  

č. 293/2015 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy Hory  

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 18/2016 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch              

u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 19/2016 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral 

a stanovení  jejích  bližších  ochranných  podmínek  

č. 20/2016 Sb.  
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko              

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 21/2016 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské 

bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 22/2016 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos                         

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

č. 23/2016 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť  

a stanovení jejích bližších ochranných  podmínek  

č. 24/2016 Sb.  

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení 

zvláště chráněných území    

č. 25/2016 Sb.  

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 

oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb.,  
o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory  

č. 142/2016 Sb.  

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky                       
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 1/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina                        
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 2/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný                      
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 3/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice                   
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 4/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušická 
rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 5/2017 Sb. 

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení 
zvláště chráněných území 

č. 6/2017 Sb. 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 
oblasti Poodří 

č. 52/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva 
Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 105/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy              
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 106/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky                   
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 107/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické 
skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 108/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 109/2017 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák            

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
č. 110/2017 Sb. 

Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště 
chráněných území   

č. 111/2017 Sb. 

Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech 
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 

č. 45/2018 Sb. 
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické 
pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 49/2018 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna 
Erika a stanovení jejich bližších ochranných podmínek 

č. 50/2018 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – 
Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 51/2018 Sb. 

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů 
o vyhlášení zvláště chráněných území 

č. 52/2018 Sb. 

Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech 

hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody 
a krajiny 

č. 142/2018 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 269/2018 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železní hůrka 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 270/2018 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 271/2018 Sb. 

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů 
o vyhlášení zvláště chráněných území 

č. 272/2018 Sb. 

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě                

o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako 

biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně   

č. 396/1990 Sb.   

  

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě               

o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví   

č. 159/1991 Sb.  

 

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě                

o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a rostlin   

č. 572/1992 Sb.  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu ČR k Úmluvě   

o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté                

v Bonnu dne 23. června 1979   

č. 127/1994 Sb.   

  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu ČR k Dohodě   

o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 

1991, ve znění Sdělení MZV č. 137/2002 Sb. m. s.   

č. 208/1994 Sb.  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy 

o biologické  rozmanitosti   

č. 134/1999 Sb.   

  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy 

o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 

živočichů a přírodních stanovišť   

č. 107/2001 Sb. m. s.  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu                 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu 

k právní ochraně v záležitostech životního prostředí   

č. 124/2004 Sb. m. s.  
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Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské 

úmluvy o krajině   

č. 13/2005 Sb. m. s.   

  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody                   

o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků,                

ve znění Sdělení MZV č. 97/2010 Sb. m. s.  

č. 92/2006 Sb. m. s.   

  

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky 

významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského 

seznamu   

č. 81/2008 Sb.  

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky 

významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského 

seznamu   

č. 82/2008 Sb.  

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967  

čj. 13.853/67, kterým byly prohlášeny Jizerské hory 

za chráněnou krajinnou oblast   

(reg.) - č. 14/1968 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR - sešit 

2/1968 (str. 45)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969   

čj. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Jeseníky“    

  

(reg.) – č. 30/1969 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ  a 

MK ČSR - sešit 9/1969          

(str. 109)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969              

čj. 16 368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Orlické 

hory“   

  

(reg.) – č. 4/1970 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR  - sešit 

2/1970 (str. 9)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970                  

čj. 8 908/70-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Žďárské 

vrchy“   

  

(reg.) – č. 23/1970 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ 

a MK ČSR - sešit 

8/1970 (str. 76)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12 dubna 1972   

čj. 4 947/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Český kras“   

  

  

(reg.) – č. 22/1972 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR   

- sešit 5/1972 (str. 68)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 27. června 1972                  

čj. 4 946/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Labské 

pískovce“   

  

(reg.) – č. 22/1972 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   a 

MK ČSR  

- sešit 9/1972 (str. 164)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 

čj. 5 373/73 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Beskydy“   

  

(reg.) – č. 9/1973 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   a 

MK ČSR   

- sešit 4/1976 (str. 82)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974                   

čj. 7 657/1974 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Slavkovský 
les“   

  

(reg.) – č. 10/1974 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   a 

MK ČSR  

- sešit 7/1974 (str. 90)   
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975                   
čj. 5 954/75 o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti  

„Šumava“   

  

(reg.) – č. 14/1975 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   a 

MK ČSR   

- sešit 5/1975 (str. 79)  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976   

čj. 5 790/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Pálava“   

  

  

(reg.) – č. 5/1976 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR  

- sešit 4/1976 (str. 85)   

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast 

Kokořínsko - Máchův kraj  

č. 176/2014 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března  976   

čj. 6 883/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „České 

středohoří“   

   

(reg.) – č. 5/1976 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR  

- sešit 4/1976 (str. 88)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976  

čj. 6 927/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Lužické hory“   

  

  

(reg.) – č. 5/1976 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR  

- sešit 4/1976 (str. 90)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978                

čj. 21 972/78 o zřízení chráněné krajinné oblasti 

„Křivoklátsko“   

  

(reg.) – č. 1/1979 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR  

- sešit 1/1979 (str. 6)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979  čj. 

22 737/79 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Třeboňsko“    

(reg.) – č. 6/1980 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ  a 

MK ČSR  - sešit 

1/1980 (str. 1)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 čj. 17 

644/80 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“    

(reg.) – č. 3/1981 Sb. 

(publ.) - Věstník MŠ   

a MK ČSR - sešit 

1/1981 (str. 1)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 čj. 

17 332/81 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blaník“   

  

(reg.) – č. 9/1982 Sb.   

(publ.) - Věstník MŠ  a 

MK ČSR - sešit 3-

4/1982 (str. 34)  
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Upozornění:   

Následující kategorie s výjimkou NP a CHKO byly zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. 

zrušeny a nahrazeny novými kategoriemi. Konkrétní transformace jednotlivých 

chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 

čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území v ČSR                  

za chráněná   

(reg.) – č. 49/1988 Sb.  

(publ.) - Věstník MŠ  

a MK ČSR - sešit 8-

9/1989 (str. 78)   

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968              

čj. 12 606/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stříbrný 

roh“ na okrese Děčín  

(reg.) – č. 2/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968              

čj. 12 607/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Myslivna“            

v okrese Litoměřice   

(reg.) – č. 2/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968                 

čj. 12 608/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Osojno“             

v okrese Plzeň-sever   

(reg.) – č. 2/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968            

čj. 12 609/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sedlo“                

v okrese Litoměřice   

(reg.) – č. 2/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968             

čj. 12 610/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sluneční 

stráň“  v okrese Ústí  nad  Labem  

(reg.) – č. 2/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969                  

čj. 13 359/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jezerka“                 

v okrese Most a Chomutov  

(reg.) – č. 11/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969   

čj. 13 360/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Pitkovická 

stráň“ v Praze 10   

(reg.) – č. 11/1969 Sb.    

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969                  

čj. 13 361/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Na Pilavě“                 

v okrese Kladno   

(reg.) – č. 11/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969                   

čj. 13 362/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod 

Veselovem“ v okrese Kladno  

(reg.) – č. 11/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969                

čj. 13 364/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Březina“         

v okrese Litoměřice   

(reg.) – č. 11/1969 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969                  

čj. 13 427/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Chloumek“             

v okrese Most  

(reg.) – č. 11/1969 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969                  

čj. 13 428/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Radobýl“            

v okrese Litoměřice  

(reg.) – č. 11/1969 Sb.  
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969                    

čj. 3 023/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kutaný“    

v okrese Vsetín  

(reg.) – č. 19/1969 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969                 

čj. 3 024/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Suchá 

Dora“ v okrese Nový Jičín  

(reg.) – č. 19/1969 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969                    

čj. 3 025/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dařenec“  

v okrese Opava  

(reg.) – č. 19/1969 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969                     

čj. 14 619/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Březinské tisy“    

v okrese Děčín  

(reg.) - č. 19/1969 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969                 

čj. 15 141/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Oceán“ 

v okrese Karlovy Vary              

(reg.) – č. 19/1969 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 23. dubna 1969                    

čj. 5 376/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vladař“                    

v okrese Karlovy Vary  

(reg.) – č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969                       

čj. 10 750/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kaluža“  

v okrese Opava  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969                      

čj. 10 751/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radim“    

v okrese Bruntál  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969                          

čj. 10 752/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 

„Skučák“  v okrese Karviná  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969                 

čj. 9 292/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Valach“                

v okrese Opava  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969                    

čj. 9 293/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace                         

„U Leskoveckého chodníku“ v okrese Opava  

(reg.) – č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 20. listopadu 1969                  

čj. 9 294/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace                    

„Nové Těchanovice“ v okrese Opava  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969               

čj. 9 296/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bystřice“ 

v okrese Domažlice  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969               

čj. 3 909/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Hněvošický 

háj“ v okrese Opava  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969   (reg.) - č. 37/1970 Sb.  

čj. 13 356/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Pluhův 

bor“ v okrese Sokolov  
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969                   

čj. 13 364/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký 

kámen“ v okrese Klatovy  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969                 

čj. 13 366/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Háj“ 

v okrese Plzeň-sever   

(reg.) – č. 27/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969                 

čj. 13 368/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Malé jeřábí 

jezero“ v okrese Karlovy vary   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969                 

čj. 13 369/69 o vyhlášení chráněného parku „Americká 

zahrada“ v okrese Klatovy  

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969                

čj.13 282/69-II/2 o vyhlášení chráněného parku „Park v Bílé 

Lhotě“ v okrese Olomouc   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970                 

čj. 14 474/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Ptačí 

hora“ v okrese Bruntál   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970                     

čj. 14 475/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Černý 

les u Šilheřovic I“ v okrese Opava   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970                     

čj. 14 476/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Černý 

les u Šilheřovic II“ v okrese Opava   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970                  

čj. 3 026/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Panské 

louky“ v okrese Bruntál   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970                   

čj. 3 027/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace  

„Polanský les“ v okrese Ostrava   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970                    

čj. 3 029/70-II/2 o vyhlášení chráněného naleziště  „Malochova 

skalka“  v okrese Plzeň-sever   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970              

čj. 3 030/70 o vyhlášení chráněného naleziště „V hlubokém“         

v okrese Louny   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. září 1970                             

čj. 11 079/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace  

„Skalské rašeliniště“  v okrese Bruntál   

(reg.) - č. 29/1970 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. listopadu 1970                 

čj. 9 647/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace                         

„Na Špičáku“ v okrese Šumperk   

(reg.) - č. 37/1970 Sb.   
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                    

čj. 16 051/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Na Stříbrné“                

v okrese Benešov   

(reg.) - č. 7/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972            

čj. 16 229/72 o vyhlášení chráněného naleziště „V olších“              

v okrese Benešov   

(reg.) - č. 7/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                   

čj. 17 564/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Prutník“ v 

okrese Mělník   

(reg.) - č. 7/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972               

čj. 17 565/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Báň“ v okrese 

Nymburk  

(reg.) - č. 7/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                 

čj. 17 864/72 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru  

„Zlatý kůň“ v okrese Beroun   

(reg.) - č. 8/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                  

čj. 17 978/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kulivá 

hora“  v okrese Praha-západ   

(reg.) - č. 8/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                

čj. 18 009/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Karlické 

údolí“ v okrese Beroun a Praha-západ  

(reg.) - č. 7/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                    

čj. 18 077/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Na ostrově“              

v okrese Benešov  

(reg.) - č. 7/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                

čj. 18 246/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Drdolem“             

v okrese Zlín  

(reg.) - č. 8/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                   

čj. 18 357/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Voškov“              

v okrese Beroun  

(reg.) - č. 7/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                   

čj. 18 714/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Petrské 

údolí“ v okrese Tachov  

(reg.) - č. 8/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                  

čj. 18 715/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace  „Pátecká            

a Mísy“ v okrese Nymburk  

(reg.) - č. 7/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972                    

čj. 18 716/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vrť“ 

v okrese Nymburk  

(reg.) - č. 7/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972              

čj. 18 767/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace  

„Holubovské hadce“ v okrese Český Krumlov  

(reg.) - č. 8/1973 Sb.   
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 

768/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Rovná“ v okrese 

Strakonice  

(reg.) - č. 8/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 18. července 1973 čj. 9 

523/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Dubná“ v okrese 

Písek  

(reg.) - č. 28/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973                       

čj. 8 806/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Hrby“ 

v okrese Písek  

(reg.) - č. 28/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 

904/73  o vyhlášení státní přírodní rezervace „Komáří vrch“ 

v okrese Rychnov nad Kněžnou  

(reg.) - č. 28/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973                      

čj. 12 221/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Křivé 

jezero“ v okrese Břeclav  

(reg.) - č. 28/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973                   

čj. 12 893/73 o vyhlášení chráněného naleziště „U Kunštátské 

kaple“ v okrese Rychnov nad Kněžnou  

(reg.) - č. 37/1973 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973                 

čj. 12 894/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jaronínská 

bučina“ v okrese Český Krumlov  

(reg.) - č. 37/1973 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 15 

084/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Žlíbky“ v okrese 

Písek  

(reg.) - č. 1/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973                    

čj. 14 742/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Pohořské 

rašeliniště“ v okrese Český Krumlov  

(reg.) - č. 1/1974 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 

170/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Růžák“ v okrese 

Děčín  

(reg.) - č. 1/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973                

čj. 16 435/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Nad 

Dolským mlýnem“ v okrese Děčín  

(reg.) - č. 7/1974 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 

634/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čabel“ v okrese 

Děčín  

(reg.) - č. 5/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973                 

čj. 18 462/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Brněnky“           

v okrese Brno-venkov  

(reg.) - č. 5/1974 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 

463/73 o vyhlášení studijní plochy „Rakovec“ v okrese Blansko  

(reg.) - č. 5/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973               

čj. 18 582/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kněžice“            

v okresu Brno-venkov  

(reg.) - č. 5/1974 Sb.  
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973              

čj. 18 583/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Březinka“             

v okrese Blansko  

(reg.) - č. 5/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973   (reg.) - č. 7/1974 Sb.   

čj. 18 922/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Zadní 

Hády“ v okrese Brno-venkov  

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974              

čj. 18 923/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dřínová“            

v okrese Brno-venkov  

(reg.) - č. 5/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973               

čj. 19 328/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Vinný vrch“          

v okrese Nymburk  

(reg.) - č. 4/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973               

čj. 19 329/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Lišková“                    

v okrese Frýdek-Místek  

(reg.) - č. 4/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974   

čj. 3 400/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Tetínské 

skály“ v okrese Benešov  

(reg.) - č. 8/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974                    

čj. 3 614/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Vrbenská tůň“                

v okrese České Budějovice  

(reg.) - č. 17/1974 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974                     

čj. 3 602/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Lipina“                   

v okrese Jindřichův Hradec  

(reg.) - č. 8/1974 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974                    

čj.  3 603/74 o vyhlášení státní přírodní  rezervace „Dědovické 

stráně“ v okrese Písek  

(reg.) – č. 8/1974 Sb.  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974                   

čj. 3 605/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Ostrolovský 

Újezd“ v okrese České Budějovice   

(reg.) - č. 8/1974 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 

606/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Krkavčina“ 

v okrese Písek   

(reg.) - č. 8/1974 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975                    

čj. 15 734/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod 

Lukšincem“ v okrese Frýdek-Místek   

(reg.) - č. 10/1975 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975                  

čj. 16 665/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bernátka“              

v okrese Kroměříž   

(reg.) - č. 10/1975 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. dubna 1975                  

čj. 16 984/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bayerova“             

v okrese Blansko   

(reg.) - č. 15/1975 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975                  

čj. 7 830/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Nového 

hradu“ v okrese Blansko   

(reg.) - č. 17/1975 Sb.   
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975                   

čj. 7 832/75 o vyhlášení chráněného naleziště „Kytlice“ 

v okrese Děčín   

(reg.) - č. 17/1975 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. září 1975 čj. 8 

200/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radotínské údolí“ 

v Praze   

(reg.) - č. 27/1975 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. dubna 1975                   

čj. 6 710/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Střela“             

v okrese Plzeň-sever   

(reg.) - č. 15/1976 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976                     

čj. 7 033/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Coufavá“                

v okrese Brno-venkov   

(reg.) - č. 25/1976 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976                     

čj. 7 034/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jelení skok“              

v okrese Brno-venkov   

(reg.) - č. 21/1976 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976                

čj. 7 036/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Malužín“                 

v okrese Brno-venkov   

(reg.) - č. 21/1976 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. září 1975 čj. 9 

861/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Orthocerový lůmek“ 

v Praze 5   

(reg.) - č. 7/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976                       

čj. 7 037/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čihadlo“           

v okrese Brno-venkov   

(reg.) - č. 25/1976 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976                       

čj. 9 863/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy „Pod 

Smrkem“ v okrese Liberec   

(reg.) - č. 31/1976 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 

828/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Medový Újezd“ 

v  okrese Rokycany   

(reg.) - č. 12/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 

829/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy „Pod vyhlídkou“ 

v okrese Prachatice   

(reg.) - č. 12/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 

854/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Lipská hora“ 

v okrese Litoměřice   

(reg.) - č. 12/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977   

čj. 9 855/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Dračí 

skálou“ v  okrese Litoměřice  

(reg.) - č. 12/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977                     

čj. 9 856/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Loužek“             

v okrese Litoměřice   

(reg.) - č. 12/1977 Sb.   
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 

851/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Na skále“ v okrese 

Olomouc   

(reg.) - č. 12/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 

858/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Klíny“ v okrese 

Frýdek-Místek   

(reg.) - č. 12/1977 Sb.   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977                

čj. 6 084/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Výpustku“     

v okrese Blansko   

(reg.) - č. 21/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977                  

čj. 6 085/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na loučkách“  

v okrese Chomutov   

(reg.) - č. 21/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977              

čj.  6 087/77  o vyhlášení státní přírodní rezervace  

„Záhořanský stratotyp“  v okrese  Beroun   

(reg.) - č. 21/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977                 

čj. 6 089/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radouč“            

v okrese Mladá Boleslav   

(reg.) - č. 2/1978 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977                   

čj. 6 093/77 o vyhlášení  státní  přírodní  rezervace „Roštýnská 

obora“ v okrese Jihlava  

(reg.) - č. 30/1977 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977                  

čj. 6 095/77 o vyhlášení chráněného naleziště „Lukášov“ 

v okrese Jablonec nad Nisou   

(reg.) - č. 1/1978 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1977                   

čj. 25 533/78 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prokopské 

údolí“ v Praze   

(reg.) - č. 4/1979 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980         

čj. 18 094/80 o vyhlášení chráněného naleziště „Herlíkovické 

štoly“ v okrese Trutnov   

(reg.) - č. 3/1981 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984                   

čj. 6 041/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 

„Jouglovka“ v okrese Beroun   

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 

042/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stará Ves“ 

v  okrese Beroun  

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984                  

čj. 6 043/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace  

„Trubínský vrch“ v okrese Beroun  

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 

044/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Brdatka“ 

v okrese Rakovník   

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984                    

čj. 6 045/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 

„Kabečnice“ v okrese Rakovník  

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 

046/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Babě“ 

v okrese Rakovník   

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 

047/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stříbrný 

luh“ v okrese Rakovník  

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984                  

čj. 6 048/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace                        

„U Eremita“ v okrese Rakovník  

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984                   

čj. 6 049/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velká 

pleš“  v okrese Rakovník   

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984                    

čj. 6 050/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vysoký 

tok“ v okrese Rakovník   

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 

051/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Týřov“ 

v okrese Rakovník  

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984                  

čj. 6 05/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vůznice“   

v okresech Beroun, Rakovník a Kladno   

(reg.) - č. 20/1984 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987                    

čj. 9 430/87-VI/2 o zřízení státních přírodních rezervací 

„Čertoryje“, „Jazevčí“, „Kútky“, „Machová“, „Porážky“                       

a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních 

rezervací „Zahrady pod Hájem“, „Búrová“ a chráněného                   

naleziště „Žerotín“ v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty   

(reg.) - č. 14/1987 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 

432/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radostínské 

rašeliniště“ a jejího ochranného pásma v okrese Žďár nad 

Sázavou   

(reg.) - č. 14/1987 Sb.   

  

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 čj. 17 

094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních 

rezervací a chráněných nalezišť   

(reg.) - č. 26/1987 Sb.   

(publ.) – Věstník 

MŠMT a MK ČSR  - 

sešit 12/1989 (str. 129)   

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 čj. 

14.200/88-SÚOP o prohlášení některých území v České 

socialistické republice za chráněná ve znění vyhl. č. 432/2000 

Sb., nař. vlády č. 508/2002 Sb. a vyhl. č. 267/2007 Sb.   

(reg.) - č. 49/1988 Sb.   
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Výnos ministerstva kultury ČSR čj. 3500/89-SOP ze dne 19. 

ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací „Hradec“, 

„Kuchyňka“, „Vymyšlenská pěšina“, „Červený kříž“, „Ranská 

bahna“, „Doubek“, „Kněhyně - Čertův mlýn“, „Radhošť“, 

„Vrapač“, „Rašeliniště Skřítek“ a státních přírodních rezervací 

„Pulčín-Hradisko“, „Šerák-Keprník“ a jejich ochranných 

pásem   

(reg.) - č. 1/1989 Sb.   

  

 

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu  

  

Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 

zák. ČNR č. 10/1993 Sb., zák. č. 98/1999 Sb. (úplné znění zák. 

č. 231/1999 Sb.), ve znění zák. č. 132/2000 Sb,                           

zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., 

zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., 

zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,  

zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 503/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., 

zák. č. 41/2015 Sb. a zák. č. 184/2016 Sb.  

č. 334/1992 Sb.  

Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu, ve znění vyhl. č. 153/2016 Sb.   

č. 13/1994 Sb.   

  

Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě  č. 257/2009 Sb.  

Vyhláška o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhl. č. 150/2013 

Sb.  

č. 48/2011 Sb.  

Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské 

půdy a o změně vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  

č. 153/2016 Sb.  

  

V. Ochrana lesa 

 

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění zák. č. 238/1999 Sb., zák. č. 67/2000 Sb., zák. 

č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. 

č. 149/2003 Sb., zák. č. 1/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. 

č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. 

č. 124/2008 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. 

č. 267/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 503/2012 Sb., zák. 

č. 501/2012 Sb., zák. č.  280/2013 Sb., zák. č. 344/2013 Sb., 

zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 15/2015 Sb., zák. č. 62/2017 Sb., 

zák. č. 250/2016 Sb., zák. č. 183/2017 Sb., zák. č. 225/2017 Sb. 

č. 289/1995 Sb.  

Zákon o myslivosti, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. 

č. 59/2003 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. 

č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. 

č. 281/2009 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 501/2012 Sb., zák. 

č. 170/2013 Sb., zák. č. 344/2013 Sb., zák. č. 357/2014 Sb., zák. 

č. 204/2015 Sb., zák č. 183/2017 Sb., zák. č. 193/2017 Sb. 

a zák. č. 225/2017 Sb.  

č. 449/2001 Sb.  
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Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 

dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, 

určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 

materiálem lesních dřevin), ve znění zák. č. 387/2005 Sb., zák. 

č.  444/2005 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. 

č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 18/2012 Sb. zák. 

č.  232/2013 Sb., zák. č. 243/2016 Sb., zák. č. 298/2016 Sb., zák. 

č. 62/2017 Sb. a zák. č. 183/2017 Sb. 

č. 149/2003 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí 

o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 

určených k plnění funkcí lesa  

č. 77/1996 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení 

lesů pod vlivem emisí  

č. 78/1996 Sb.   

  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích 

zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, 

ve znění vyhl. č. 52/1999 Sb. a vyhl. č. 419/2017 Sb.  

č. 79/1996 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování 

podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených 

nákladů  

č. 80/1996 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském 

plánování  

č. 84/1996 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti 

udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování 

licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhl. č. 324/2003 Sb.  

č. 100/1996 Sb.   

  

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 

podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 

odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhl. č. 236/2000 

Sb. a vyhl. č. 76/2018 Sb. 

č. 101/1996 Sb.   

  

  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše 

újmy nebo škody způsobené na lesích ve znění vyhl. 

č. 296/2018 

č. 55/1999 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá 

ustanovení zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhl. 

č. 350/2003 Sb., vyhl. č. 362/2013 Sb. a vyhl. č. 419/2017. 

č. 244/2002 Sb.  

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých 

druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění 

vyhl. č. 480/2002 Sb., vyhl. č. 403/2013 Sb. a vyhl. č. 343/2015 

Sb.  

č. 245/2002 Sb.  

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných 

stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do 

jakostních tříd  

č. 491/2002 Sb.  
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Vyhláška, kterou se provádí zák. č. 149/2003 Sb., o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhl. 

č. 44/2010 Sb., vyhl. č. 402/2013  Sb. a vyhl. č. 68/2017 

č. 29/2004 Sb.   

  

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen 

a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního 

materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů 

a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 

k plnění funkcí lesa  

č. 139/2004 Sb.  

Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech 

vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě  

č. 553/2004 Sb.  

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování 

finanční náhrady za újmu vniklou omezením lesního 

hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároků  

č. 335/2006 Sb.  

 

VI. geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství 

 

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),     

ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (ú. z. pod. č. 439/1992 

Sb. s působností pro ČR) a ve znění zák. ČNR č. 10/1993 Sb.,              

zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., 

zák. č. 366/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 61/2002 Sb., 

zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 150/2003 Sb., zák. č. 3/2005 Sb.,  

zák. č. 386/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 313/2006 Sb., 

zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., 

zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 350/2012 Sb., 

zák. č. 498/2012 Sb., zák. č. 257/2013 Sb., zák. č. 89/2016 Sb., 

zák. č. 264/2016 Sb., 183/2017 Sb. a zák. č. 225/2017 Sb. 

č. 44/1988 Sb.  

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR 

č. 542/1991 Sb. (ú. z. pro ČR vyhl. pod č. 440/1992 Sb.), zák. 

č. 169/1993 Sb., zák. č. 128/1999 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. 

č. 124/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 206/2002 Sb., zák. 

č. 320/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 3/2005 Sb.,  zák. 

č. 386/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 313/2006 Sb., zák. 

č. 342/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 376/2007 Sb.,  

zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., 

zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., 

zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 184/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,  

zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 184/2011 Sb. (část), zák. č. 64/2014 

Sb., zák. č. 250/2014 Sb., zák. č. 204/2015 Sb., zák. č. 206/2015 

Sb., zák. č. 320/2015 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 243/2016 

Sb., zák. č. 451/2016 Sb., zák. č. 183/2017 Sb. a zák. č. 91/2018 

Sb. 

č. 61/1988 Sb.   
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Zákon ČNR o geologických pracích, ve znění zák. č. 543/1991 

Sb., zák. č. 366/2000 Sb. (ú. z. pod č. 66/2001 Sb.), zák. 

č. 320/2002 Sb., zák. č. 18/2004 Sb., zák. č. 3/2005 Sb., zák. 

č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., 

zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 

Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 183/2017 

Sb. a zák. č. 225/2017 Sb. 

č. 62/1988 Sb.  

Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových 

struktur a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 383/2012 

Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 193/2016 Sb. a zák. č. 183/2017 

Sb. 

č. 85/2012 Sb.  

Vyhláška ČBÚ o používání výbušnin, ve znění vyhl. 

č. 173/1992 Sb., vyhl. č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 99/1995 Sb., 

vyhl. č. 341/2001 Sb., vyhl. č. 338/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 

Sb., vyhl. č. 199/2005 Sb. a vyhl. č. 289/2015 Sb. 

č. 72/1988 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o chráněných ložiskových územích 

a dobývacích prostorech, ve znění vyhl. č. 172/1992 Sb. a vyhl. 

č. 364/1992 Sb. 

č. 78/1988 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 

činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhl. 

č. 242/1993 Sb., vyhl. č. 434/2000 Sb. a vyhl. č. 299/2005 Sb. 

č. 104/1988 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání 

nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění vyhl. č. 477/1991 

Sb., vyhl. č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 3/1994 Sb., vyhl. č. 54/1996 

Sb., vyhl. č. 109/1998 Sb., vyhl. č. 434/2000 Sb., vyhl. 

č. 330/2002 Sb., vyhl. č. 141/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb., 

vyhl. č. 282/2007 Sb., vyhl. č. 361/2009 Sb., vyhl. č. 35/2010 

Sb., vyhl. č. 176/2011 Sb. a vyhl. č. 299/2005 Sb. 

č. 22/1989 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhl. 

č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 8/1994 Sb., vyhl. č. 236/1998 Sb., 

vyhl. č. 434/2000 Sb., vyhl. č. 142/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 

Sb. a vyhl. č. 240/2009 Sb. 

č. 26/1989 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, 

ve znění vyhl. č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 9/1994 Sb., vyhl. 

č. 237/1998 Sb., vyhl. č. 434/2000 Sb., vyhl. č. 143/2004 Sb., 

vyhl. č. 298/2005 Sb., vyhl. č. 395/2011 Sb., vyhl. č. 12/2013 

Sb. 

č. 51/1989 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace 

a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu 

důlních a povrchových objektů, ve znění vyhl. č. 340/1992 Sb. 

č. 415/1991 Sb. 
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a vyhl. č. 331/2002 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci 

zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, 

ve znění vyhl. č. 300/2005 Sb. 

č. 99/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech, ve znění vyhl. 

č. 351/2000 Sb.  

č. 172/1992 Sb.   

  

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek 

nevyhrazených nerostů, ve znění vyhl. č. 298/2005 Sb. 

č. 175/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti 

pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhl. č. 340/1992 Sb. 

a vyhl. č. 216/2017 Sb. 

č. 327/1992 Sb. 

Vyhláška MŽP o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich 

registru, ve znění vyhl. č. 368/2004 Sb. 

č. 363/1992 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o chráněných 

ložiskových územích  

č. 364/1992 Sb.  

Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické 

činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem, ve znění vyhl. ČBÚ č. 158/1997 Sb., vyhl. 

č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 382/2012 Sb.  

č. 435/1992 Sb.  

Vyhláška o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů č. 497/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví podmínky pro stavbu 

a provoz důlního požárního vodovodu 

č. 2/1994 Sb. 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na provedení 

a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů 

a uzavírání důlních děl, ve znění vyhl. č. 90/2003 Sb. a vyhl. 

č. 176/2011 Sb. 

č. 4/1994 Sb. 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví způsob odběru a rozboru 

vzorků inertního a uhelného prachu a směsi inertního 

a uhelného prachu v uhelných dolech 

č. 5/1994 Sb. 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví technické podmínky 

provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, 

ve znění vyhl. č. 361/2009 Sb. 

č. 10/1994 Sb. 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, 

ve znění vyhl. č. 76/1996 Sb. a vyhl. č. 216/2017 Sb. 

č. 102/1994 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů 

a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění vyhl. 

č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 380/2012 Sb. 

č. 15/1995 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o skladování výbušnin, ve znění vyhl. 

č. 342/2001 Sb., vyhl. č. 200/2006 Sb. a vyhl. č. 12/2017 Sb. 

č. 99/1995 Sb. 
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Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

č. 202/1995 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhl. č. 238/1998 

Sb., vyhl. č. 144/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb. a vyhl. 

č. 265/2012 Sb. 

č. 55/1996 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky ČBÚ 

č.  32/2000 Sb., vyhl. ČBÚ č. 592/2004 Sb.,    

vyhl. č. 176/2011 Sb. a vyhl. č. 237/2015 Sb. 

č. 52/1997 Sb.   

  

Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy 

hnědouhelného lomu, ve znění vyhl. č. 485/2006 Sb. 

č. 35/1998 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu 

a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhl. č. 360/2001 

Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 52/2011 Sb. 

č. 239/1998 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o osvědčení způsobilosti projektovat, provádět 

a vyhodnocovat geologické práce 

č. 206/2001 Sb. 

Vyhláška MŽP o evidenci geologických prací, ve znění vyhl. 

č. 368/2004 Sb. 

č. 282/2001 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o báňské záchranné službě, ve znění vyhl. 

č. 87/2006 Sb., vyhl. č. 379/2012 Sb. a vyhl. č. 305/2015 Sb. 

č. 447/2001 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy 

a zemního plynu 

č. 71/2002 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o důlní degazaci č. 72/2002 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o vyhrazených elektrických zařízeních č. 74/2002 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění vyhl. č. 381/2012 Sb. 

č. 75/2002 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o separátním větrání při hornické činnosti 

v plynujících dolech, ve znění vyhl. č. 56/2007 Sb., vyhl. 

č. 176/2011 Sb. a vyhl. č. 110/2014 Sb. 

č. 165/2002 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o hlášení závažných událostí a nebezpečných 

stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných 

pracovních úrazů a poruch technických zařízení 

č. 447/2002 Sb. 
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Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin 

určených pro použití v rizikových podmínkách nebo 

v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto 

výbušnin 

č. 293/2003 Sb. 

Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení 

a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, 

zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění vyhl. č. 282/2007 Sb. a vyhl. 

č. 75/2017 Sb. 

č. 392/2003 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé 

dopravě a chůzi, ve znění vyhl. č. 571/2006 Sb. 

č. 415/2003 Sb. 

Vyhláška o geologické dokumentaci č. 368/2004 Sb. 

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování 

geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů 

a o postupu výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění vyhl. 

č. 18/2009 Sb. 

č. 369/2004 Sb. 

Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhl. 

č. 282/2007 Sb. a 35/2010 Sb. 

č. 659/2004 Sb. 

Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, 

ve znění vyhl. č. 240/2006 Sb. a 378/2012 Sb. 

č. 298/2005 Sb. 

Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu 

podzemních objektů, ve znění vyhl. č. 13/2013 Sb. 

č. 49/2008 Sb. 

Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů č. 394/2011 Sb. 

Nařízení vlády o sazbách úhrady č. 98/2016 Sb. 

Vyhláška o báňsko-technické evidenci č. 29/2017 Sb. 
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VII. Nakládání s odpady   

  

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. 

č. 275/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. 

č. 167/2004 Sb., zák. č. 188/2004 Sb., zák. č. 317/2004 Sb., zák. 

č. 7/2005 Sb., (úplné znění zák. vyhlášené ve Sbírce zák. pod 

č. 106/2005 Sb.), zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., 

zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 314/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., 

zák. č. 25/2008 Sb., zák. č. 34/2008 Sb., zák. č. 383/2008 Sb., 

zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., 

zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., 

zák. č. 297/2009 Sb., zák. č. 326/2009 Sb., zák. č. 154/2010 Sb., 

zák. č. 31/2011 Sb., zák. č. 77/2011 Sb., zák. č. 264/2011 Sb., 

zák. č. 457/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 85/2012 Sb., 

zák. č. 165/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 69/2013 Sb., 

zák. č. 169/2013 Sb., zák. opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zák. 

č. 64/2014 Sb., zák. č. 184/2014 Sb., zák. č. 229/2014 Sb., zák. 

223/2015 Sb., zák. č. 243/2016 Sb., zák. č. 298/2016 Sb., zák. 

č. 223/2015 Sb., zák. č. 183/2017 Sb. a zák. č. 225/2017 Sb. 

č. 185/2001 Sb. 

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon 

o obalech), ve znění zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 94/2004 Sb., 

zák. č. 237/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 444/2005 

Sb., zák. č. 66/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 25/2008 

Sb., zák. č. 126/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. 

č. 281/2009 Sb., zák. č. 77/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. 

č. 167/2012 Sb., zák. č. 62/2014 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. 

č. 243/2016 Sb., zák. č. 298/2016 Sb., zák. č. 149/2017 Sb. 

a zák. č. 183/2017 Sb.  

č. 477/2001 Sb.  

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů, ve znění zák. č. 168/2013 Sb., zák. č. 183/2017 Sb. 

a zák. č. 225/2017 Sb.  

č. 157/2009 Sb.  

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015–2024  

č. 352/2014 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění vyhl. č. 41/2005 Sb., vyhl. 

č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 353/2005 Sb., vyhl. č. 341/2008 Sb., 

vyhl. č. 351/2008 Sb., vyhl. č. 478/2008 Sb., vyhl. č. 61/2010 

Sb., vyhl. č. 170/2010 Sb., vyhl. č. 35/2014 Sb., vyhl. 

č. 27/2015 Sb., vyhl. č. 83/2016 Sb., vyhl. č. 387/2016 Sb. 

a vyhl. 437/2016 Sb.   

č. 383/2001 Sb.  

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhl. č. 341/2008 

Sb., vyhl. č. 61/2010 Sb., vyhl. č. 93/2013 Sb. a vyhl. 

č. 294/2005 Sb.  
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č. 387/2016 Sb.  

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání 

s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady), ve znění vyhl. č. 65/2010 Sb., vyhl. 

č. 285/2010 Sb., vyhl. č. 158/2011 Sb., vyhl. č. 249/2012 Sb., 

vyhl. č. 178/2013 Sb. a vyhl. č. 200/2014 Sb. 

č. 352/2005 Sb.  

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), ve znění vyhl. 

č. 437/2016 Sb. 

č. 341/2008 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, 

vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence 

a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru 

a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků 

vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), 

ve znění vyhl. č. 54/2010 Sb., vyhl. č. 105/2014 Sb. a vyhl. 

č. 270/215 Sb.   

č. 352/2008 Sb.  

Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhl. č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů  

č. 374/2008 Sb.  

Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

vyhl. 212/2015 Sb. 

č. 170/2010 Sb. 

Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů, ve znění vyhl. 

č. 210/2018 Sb. 

č. 321/2014 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik č. 248/2015 Sb. 

Vyhláška o Katalogu odpadů  č. 93/2016 Sb.  

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  č. 94/2016 Sb.  

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

o  podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

a  o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady) 

č. 437/2016 Sb. 
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VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí 

  

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posouzení vlivů                   

na životní prostředí), ve znění zák. č. 93/2004 Sb.,                         

zák. č. 163/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 216/2007 Sb., 

zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., 

zák. č. 436/2009  Sb. (úplné  znění  zák.   vyhl.  ve Sb.              

zák. pod č. 49/2010 Sb.), zák. č. 38/2012 Sb., zák. č. 85/2012 

Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 350/2012 Sb., zák. č. 39/2015 

Sb., zák. č. 268/2015 Sb., zák. 256/2016 Sb., zák. č. 298/2016 

Sb.,  zák. č. 326/2017 Sb. a zák. č. 225/2017 Sb.   

č. 100/2001 Sb.  

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení 

o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 

zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování 

a odnímaní osvědčení  

č. 353/2004 Sb.  

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

č. 453/2017 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů  č. 283/2016 Sb.  

 

IX. Uvádění na trh chemických látek a chemických směsí   

 

X. Prevence závažných havárií 

  

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 

a o změně zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 

havárií)  

č. 224/2015 Sb.  

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu 

informací poskytovaných zpracovateli posudku   

 č. 227/2015 Sb.  

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení                

o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku 

a dopadech závažné havárie   

 č. 228/2015 Sb.  

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol                

a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy              

o kontrole  

č. 229/2015 Sb.  
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XI. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty   

 

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 

a genetickými produkty, ve znění zák. č. 78/2004 Sb.,                    

zák. č. 346/2005 Sb., zák. č. 121/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., 

zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 279/2013 Sb.               

a zák. č. 371/2016 Sb.  

č. 78/2004 Sb.  

 

XII. Integrovaná prevence a omezování znečištění, integrovaný registr znečišťování 

životního prostředí 

 

 Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zák. 

č. 521/2002 Sb., zák. č. 437/2004 Sb., zák. č. 695/2004 Sb., zák. 

č. 444/2005 Sb., zák. č. 222/2006 Sb. (úplné znění zákona vyhl. 

ve Sb. zák. pod č. 435/2006 Sb.), zák. č. 25/2008 Sb., zák. 

č.227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. 

č. 69/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 39/2015 Sb., zák. 

183/2017 Sb. a zák. č. 225/2017 Sb. 

č. 76/2002 Sb.  

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona 

o  integrované prevenci   

č. 288/2013 Sb.  

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., 

zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona 

č.  255/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. 

č. 25/2008 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek 

a  prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 

integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění 

nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 

č. 145/2008 Sb. 

  

XIII. Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma   

   

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 227/2009 Sb.,           

zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 64/2014 Sb.             

a zák. č. 250/2014 Sb.  

č. 167/2008 Sb.  
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XIV. Antarktida 

 

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zák. 

č. 124/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. 

č. 281/2009 Sb. a zák. č. 183/2017 Sb.  

č. 276/2003 Sb.  

Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně 

některých zákonů 

č. 104/2004 Sb. 

 

XV. Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

 

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění zák. č. 257/2014 Sb. a zák. 

č. 183/2017 Sb. 

č. 383/2012 Sb.  

Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek 

pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím 

skleníkových plynů 

č. 192/2013 Sb. 

 

 

C. Ostatní 

  

Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zák. č.162/1993 

Sb., zák. č. 193/1994 Sb., zák. č. 243/1997 Sb., zák. č. 30/1998 

Sb., zák. č. 77/2004 Sb. (úplné znění zák. vyhl. ve Sb.                              

zák. pod č. 149/2004 Sb.), zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 77/2006 

Sb., zák. č. 312/2008 Sb. (úplné znění zák. vyhl. ve Sb.                     

zák. pod č. 409/2008 Sb.),   zák. č. 291/2009 Sb., zák. 

č. 308/2011 Sb.  a zák. č. 359/2012 Sb.  

č. 246/1992 Sb.  

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění zák. č. 83/1998 Sb., zák. č.  71/2000 Sb., zák. 

č. 132/2000 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 310/2002 Sb., zák. 

č. 320/2002 Sb., zák. č. 279/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. 

č. 1/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. 

č. 186/2006 Sb., zák. 342/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. 

č. 124/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. 

č. 158/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. 

č. 250/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 249/2011 Sb. 

(část), zák. č. 350/2012 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. 

č. 250/2014 Sb. a zák. č. 264/2016 Sb. 

č. 18/1997 Sb.  

Zákon o povodích  č. 305/2000 Sb.  
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Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský 

zákon) ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., 

zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., 

zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 15/2015 Sb., zák. č. 250/2016 Sb., 

zák. č. 183/2017 Sb. a zák. č. 225/2017 Sb.  

č. 164/2001 Sb.  

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu 

rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících 

v ochraně složek životního prostředí (o provádění 

agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení                                   

vlády č. 542/2004 Sb., nař. vlády č. 119/2005 Sb., nař. vlády                 

č. 515/2005 Sb., nař. vlády č. 351/2006 Sb., nař. vlády 

č. 81/2007 Sb.  a nař.  vlády č. 99/2008 Sb.  

č. 242/2004 Sb.  

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní 

znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými 

znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské 

půdě, ve znění nař. vlády č. 108/2008 Sb., nař. vlády 

č. 113/2008 Sb., zák. č. 83/2009 Sb., zák. č. 480/2009 Sb.,  zák. 

č. 111/2010 Sb., zák. č. 372/2010 Sb., zák. č. 369/2010 Sb., zák. 

č. 283/2011 Sb., zák. č. 448/2012 Sb., zák. č. 400/2013 Sb., zák. 

č. 29/2014 Sb. a zák. č. 308/2014 Sb.  

č. 75/2007 Sb.  

Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, 

ve znění zák. č. 205/2011 Sb.  

č. 411/2008 Sb.  
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SDĚLENÍ 

 

Sdělení 

odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP 

o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti 

 

V souladu s ustanovením § 45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů 

doporučených opatření pro následující evropsky významné lokality: 

 

Nový rybník u Kačiny, Osika, Prachomety, Psí kuchyně, Radotínské údolí, Rybník Starý 

u Líchov, Stroupínský potok, V jezírkách, Voděradské bučiny, Vrch Hazmburk, Výří skály 

nad Otavou, Zlatý potok v Pošumaví, Blana, Brániska, Cihelenské rybníky, Čepičkův vrch 

a údolí Hodonínky, Haluzický rybník, Chotáry, Chrastický hadec (aktualizované SDO), 

Jaroslavické komory, Karlštejn – Koda, Letiště Medlánky, Louky u rybníka Proudnice, 

Mušenice (aktualizované SDO), Paskov (aktualizované SDO), Popovické rybníky, 

Posázavské bučiny, Ramena Ohře, Studánkový vrch (aktualizované SDO), Štola Mařka 

(aktualizované SDO), Velký kopec, Zahrádky (aktualizované SDO). 

 

V souladu s ustanovením § 45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnu 

doporučených opatření pro Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. 

 

Souhrny doporučených opatření byly zpracovány za účelem zachování nebo zlepšení 

dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. 

Uvedené dokumenty včetně příloh jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a internetových 

stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/).  

 

 

 

     Ing. Jan Šíma 

   ředitel odboru druhové ochrany  

              a implementace mezinárodních závazků 

 


