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Seznam platných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, 
návodů a sdělení platných v resortu životního prostředí  

ke dni 1. ledna 2006 

V seznamu jsou uvedeny platné právní předpisy v členění podle složek, spadajících do kompetence Ministerstva 
životního prostředí a předpisy související.

a) Platné právní předpisy vyhlášené nebo registrované ve Sbírce zákonů (případně v Úředním listu).
b) Resortní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve věstníku MLVH ČSR, MLVD ČSR, MŠ a MK ČSR, MZe, MŽP
c) Metodické pokyny, návody a sdělení

A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŠEOBECNĚ 

a) platné právní předpisy  

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 zákona č. 152/1997 Sb., 
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb.,  
zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., 
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 265/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., 
zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., 
zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb.,  
zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. 
zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb. 2/1969 Sb.

Zákon o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. 17/1992 Sb.
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Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,  
ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.  282/1991 Sb. 

Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí České republiky,  
ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.  388/1991 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.  
a zákona č. 6/2005 Sb. 123/1998 Sb. 

B. JEDNOTLIVÉ SLOŽKY  

I. Ochrana vod  

a) platné právní předpisy  

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb.,  
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.  254/2001 Sb. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů  
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,  
zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb. 274/2001 Sb. 

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy,  
Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy  40/1978 Sb. 

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy,  
Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky  10/1979 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  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  61/2003 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb  
a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod  71/2003 Sb.  
 
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv  
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech  103/2003 Sb. 

Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě  
nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb., vyhlášky č. 666/2004 Sb.  
a zákona č. 423/2005 Sb. 222/1995 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží  
a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů  137/1999 Sb. 

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 vyhlášky č. 146/2004 Sb.  428/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího  
sestavení a o výdajích pro vodní bilanci  431/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech  
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.  
a vyhlášky č. 620/2004 Sb. 432/2001 Sb. 
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Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob  
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.  
a vyhlášky 267/2005 Sb. 470/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly  471/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody  20/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl  195/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským  
melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně  225/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování  
záplavových území  236/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je  
zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod  
k plavbě  241/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb.  292/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod  
povrchových, ve znění vyhlášky č. 110/2005 Sb.  293/2002 Sb. 

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.  590/2002 Sb. 

Vyhláška o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.  7/2003 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob  159/2003 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely  
výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody  125/2004 Sb. 

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu  
zpracování, ukládání a předávání údajů do informačních systémů veřejné správy  391/2004 Sb. 

Vyhláška o plánování v oblasti vod  142/2005 Sb. 

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 450/2005 Sb.

b) resortní předpisy 

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích  Věstník MLVH ČSR č. 23/1981 

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích  
účelovým rybářským hospodařením Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod Věstník MŽP ČR č. 2/1992 

Směrnice č. 4 Ministerstva životního prostředí k vydávání povolení pro vypouštění  
odpadních vod z obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace Věstník MŽP  č. 4/2002 

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Zásady pro klasifikaci zásob podzemních vod Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného  
vodohospodářského plánu Věstník MLVH ČSR č. 21/1977 

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod Věstník MLVH ČSR č. 15/1983 
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Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou  
ohrozit jakost povrchových, nebo podzemních vod“ v § 22 vodního zákona Věstník MLVH ČSR č. 9/1976 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k datové  
struktuře Hydroekologického informačního systému ČR Věstník MŽP ČR č. 2/1995 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k zásadám  
státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich  
jakosti čj. 10077/OOV/95 Věstník MŽP ČR č. 3/1995 

Metodický pokyn odboru ochrany vod ke sledování a hodnocení vlivu účelového  
rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích Věstník MŽP ČR č. 2/1996 

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence Věstník MLVH ČSR č. 24/1977 

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování  
stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích Věstník MLHD ČSR č. 8/1989 

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních  
zůstatkových průtoků ve vodních tocích Věstník MŽP č. 5/1998 

Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko- 
-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie Věstník MŽP č. 5/1998 

Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích Věstník MŽP č. 5/1998 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování  
bezpečnosti přehrad za povodní Věstník MŽP č. 4/1999 

Metodický pokyn č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod Věstník MŽP č. 6/2000 

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů Věstník MŽP č. 7/2000 

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havári Věstník MŽP č. 7/2000 

Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování,  
výstavbu a provoz suchých nádrží  Věstník MŽP č. 7/2001 

Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
ke stanovení minimální hladiny vod (podle zmocnění, daného paragrafem 37,  
odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů Věstník MŽP č. 2/2002 

Metodický pokyn pro posuzování žádostí o vyjímku z ustanovení §39 odst. 1  
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  
ve znění pozdějších předpisů, pro použití závadných látek ke krmení ryb  
[§39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích  
určených pro chov ryb [§39 odst. 7 písm. d) vodního zákona] Věstník MŽP  č. 2/2003 

Metodický pokyn  č. 5 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k nařízení  
vlády č. 61/2003 Sb., 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 Věstník MŽP č. 6/2003 

Metodický pokyn č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
pro zpracování plánu ochrany územní pod vodním dílem před zvláštní povodní Věstník MŽP č. 9/2005
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Metodický pokyn č. 15 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Věstník MŽP č. 9/2005

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod Věstník MŽP ČR č. 2/1994 

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod podzemních.  
(Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24  
- Věstník MŽP ČR č. 4/1994) Věstník MŽP ČR č. 2/1994 

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod  
odtékajících z rašelinišť Věstník MŽP ČR č. 3/1994 

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického  
ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu  
znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod Věstníku MŽP ČR č. 2/1997 

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod o změně názvu střediska ASLAB Věstník MŽP ČR č. 3/1997 

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod o vydání technických norem vodního hospodářství  
TVN 75 2931 „Povodňové plány“, TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských  
děl na vodních cestách“ a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl“ Věstník MŽP ČR č. 3/1997 

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního  
hospodářství TNV 75 2321 „Rybí přechody“ Věstník MŽP č. 2/1998 

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání technických norem  
vodního hospodářství Věstník MŽP č. 4/1998 

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod ve Věstníku MŽP k ekologicky šetrným mazivům Věstník MŽP č. 6/1999 

Sdělení č. 1 odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání  
následující technické normy vodního hospodářství Věstník MŽP č. 2/2000 

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání  
technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod Věstník MŽP č. 9/2000  
- Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod 

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání  
nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb.,  
ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě Věstník MŽP č. 2/2001 Sdělení č. 12 odboru  
ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání aktualizovaného znění technické  
normy vodního hospodářství TNV 75 2931 „Povodňové plány“ Věstník MŽP č. 3/2001 

Sdělení č. 22 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění  
požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS  
o nebezpečných látkách a návazných dceřinných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS,  
84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím  
nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod Věstník MŽP č. 6/2001

Sdělení č. 28 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
o vydání technických norem vodního hospodářství Věstník MŽP č. 9/2001 

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k platnosti  
publikovaných materiálů Směrného vodohospodářského plánu (SVP) Věstník MŽP č. 2/2002 

Sdělení č. 8 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci úhrady nákladů  
spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu  
státní správy spojené s agendou poplatků za vypouštění odpadních vod do vod  
povrchových § 89 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon Věstník MŽP č. 3/2002
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Sdělení č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o zveřejnění  
Dobrovolné dohody mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí  
ze stomatologických zdravotnických zařízení Věstník MŽP č. 3/2002 

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických  
norem vodního hospodářství Věstník MŽP č. 4/2002 

Sdělení č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání  
technických norem vodního hospodářství Věstník MŽP č. 5/2002 

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení  
o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2  
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) Věstník MŽP č. 7/2002 

Sdělení č. 25 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o pověřejí odborných  
subjektů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Věstník MŽP č. 7/2002 

Sdělení č. 32 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení  
o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2  
zákona č. 254/2001 Sb., a změně některých zákonů (vodní zákon) Věstník MŽP č. 8/2002 

Sdělení č. 10 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění  
požadavků směrnic Evropských společenství a závazků České republiky z předvstupních  
vyjednávání s EU o vypouštění nebezpečných látek do vodního prostředí Věstník MŽP č. 4/2003 

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání  
technických norem vodních hospodářství Věstník MŽP č. 4/2003 

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení  
o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle §89 a dále §92 odst. 1 a 2  
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) Věstník MŽP č. 4/2003 

Sdělení č. 34 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu odborů  
výkonu státní správy MŽP při stanovování výjimek z povinnosti platit poplatek z objemu  
vypouštěných odpadních vod do vod povrchových podle §90 odst. 2 vodního zákona Věstník MŽP č. 10/2003 

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání technických norem  
vodního hospodářství Věstník MŽP č. 3/2004 

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod o vydání technických norem vodního  
hospodářství Věstník MŽP č. 5/2004 

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod MŽP k používání freonu při stanovení – metodě  
stanovení NEL/EL ve vodách  Věstník MŽP č. 6/2004 

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod MŽP k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné  
znečištění do vodních toků podle § 89 a dale § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb.,   
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  Věstník MŽP č. 9/2004 

Sdělení odboru legislativního ve spolupráci s odborem ochrany vod a odborem zvláště   
chráněných částí přírody k § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně   
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona 20/2004 Sb.  Věstník MŽP č. 10/2004 

II. Ochrana ovzduší 
a) platné právní předpisy 

Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění  
zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.  
a zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. (úplné znění zákona  
vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 472/2005 Sb.) 86/2002 Sb.
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Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých 
zákonů 695/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,  
hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb. a nařízení vlády 
č. 429/2005 Sb. 350/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující  
ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění  
nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 351/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování  
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 353/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu 354/2002 Sb.

Nařízení vlády o Národním programu snižováni emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu 
siřičitého a oxidu dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší 112/2004 Sb.

Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy 117/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování z ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické 
látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu 355/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek,  
obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných  
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů,  
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší  
a podmínky jejich uplatňování 356/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska  
ochrany ovzduší 357/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační 
řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podlehájících regulaci, zásady 
pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování 
informací o úrovni znečištění ovzduší veřejností, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb. 553/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování  
množství emisí skleníkových plynů  696/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 150/2005 Sb.

b) resortní předpisy  

Instrukce o zabezpečení monitorování při radiační havárii vod a ovzduší  Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987 

Instrukce k zajišťování a využívání informací a Informačního systému  
ochrany čistoty ovzduší  Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987 

c) Metodické pokyny, návody a sdělení 

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí  
ČR pro zpracování provozních řádů smogových varovných a regulačních systémů  
pro regulaci ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenovány  
ve vyhlášce č. 41/1992 Sb. Věstník MŽP ČR č. 4/1992 
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Metodický návod odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR  
k výpočtu imisních charakteristik znečišťujících látek pro hodnocení kvality ovzduší  
čj. 520/2203/93 Věstník MŽP ČR č. 2/1994 

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP o použití emisních faktorů  
pro stanovení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat výpočtem Věstník MŽP č. 1/1998 

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší  
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“ Věstník MŽP č. 3/1998 

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany ovzduší MŽP ze dne 30. března 2001 ve  
věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním  Věstník MŽP č. 5/2001 

Metodický návod č. 8 odboru ochrany ovzduší MŽP pro přípravu Krajských (místních)  
programů snižování emisí a Krajských (místních) programů ke zlepšení kvality ovzduší  
podle požadavků § 6, odst. 5 a § 7 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů Věstník MŽP č. 11/2002 

Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního  
prostředí výpočtu znečištěná ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů  
„SYMOS 97“ publikovanému ve Věstníku MŽP částce 3, ročník 1998 dne 15. 4. 1998 Věstník MŽP č. 4/2003 

Metodický pokyn č. 7 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí pro  
zajištění naplňováni povinností a kompetencí vyplývajících z §17 odst. 1 písm. a) a §43  
písm. l) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,  
ve znění zákona č. 521/2002 Sb. Věstník MŽP č. 7/2003 

Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků § 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně  
ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování  
emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště  
velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „nařízení vlády”) Věstník MŽP č. 5/2004 

Metodický pokyn č. 5 odboru ochrany ovzduší MŽP ČR ke zpracování programu zlepšení  
kvality ovzduší na lokální úrovni (obce) Věstník MŽP č. 7/2004 

Metodický pokyn pro systém výměny informací mezi Českou republikou a SRN  
ve společné příhraniční oblasti Krušných hor o určitých stavech kvality ovzduší Věstník MŽP č. 11/2004 

Sdělení č. 18 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí  
o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných  
zdrojů znečišťování v Severočeské oblasti a Provozního řádu smogového varovného  
a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Ostravské oblasti Věstník  
MŽP ČR č. 4/1992 Sdělení č. 6 MŽP ČR k ukládání, vybírání a vymáhání poplatků 
za znečišťované ovzduší ze středních a velkých zdrojů znečišťování ze dne 8. 2. 1995  
č.j. 400/475/94 ve znění jeho doplnění ze dne 31. 3. 1995 č.j. 400/1248/1995 Věstník MŽP ČR č. 2/1995 

Sdělení č. 25 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR  
o vydání Provozního smogového varovného a regulačního systému vybraných  
zdrojů znečišťování pro oblast Mělnicka  Věstník MŽP ČR č. 6/1992 

Sdělení č. 26 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního   
prostředí ČR o zrušení některých metodických pokynů vydaných na úseku ochrany   
ovzduší MLVH ČSR  Věstník MŽP ČR č. 6/1992 

Sdělení č. 3 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR   
o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných   
zdrojů znečišťování pro oblast západočeského Podkrušnohoří  Věstník MŽP ČR č. 2/1993 

Sdělení č. 14 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání  
Provozních řádů smogového, varovného a regulačního systému vybraných zdrojů   
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znečišťování pro oblasti severních Čech, západočeského Podkrušnohoří, Ostravska   
a Mělnicka  Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993 

Sdělení č. 19 Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení Statutu akreditačního   
střediska laboratoří pro kontrolu znečišťování ovzduší a Metodického návodu  
odboru řízení dozoru MŽP ČR k vyžadování autorizovaných měření emisí, podmínky   
a postup udělování oprávnění, publikovaných ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1992  Věstník MŽP ČR č. 4/1994 

Sdělení č. 30 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění  
seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a seznam oblastí, kde budou dodržování  
imisní limity na ochranu ekosystémů a vegetace na základě § 5 odst. 1 a odst. 4 nařízení  
vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,  
hodnocení a řízení kvality ovzduší Věstník MŽP č. 8/2002 

Sdělení č. 36 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění  
emisních faktorů (výpočtový program) ve smyslu požadavku přílohy č. 9 k nařízení vlády  
č. 350/2000 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování,  
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Věstník MŽP č. 10/2002 

Sdělení č. 43 odboru ochrany ovzduší a odboru odpadů Ministerstva životního prostředí   
o Společném metodickém pokynu k postupu při dělení vybraných spisových agend  
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Věstník MŽP č. 12/2002 

Sdělení č. 17 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřjnění emisních  
faktorů podle požadavku přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví  
emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvlaity ovzduší Věstník MŽP č. 5/2003 

Sdělení č. 19 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění  
seznamu autorizovaných a právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo podle §15   
odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k činnostem  
souvisejícím s ochranou ovzduší Věstník MŽP č. 5/2003 

Sdělení č. 31 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí orgánům územního  
plánování ve smyslu §12 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o úzením plánování a stavebním  
řádu, ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP č. 9/2003 

Sdělení č. 20 odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou  
ovzduší na základě dat z roku 2003 Věstník MŽP č. 12/2004 

III. Ochrana přírody a krajiny 

a) platné právní předpisy 

Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR  
č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb.,  
zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb.,  
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb.,  
zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce  
zákonů pod č. 460/2004 Sb.), ve znění zákona č. 387/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.  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 ochodování   
s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 100/2004 Sb. 

Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon ČNR č. 114/1992 Sb.,   
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2002 Sb.  
a zákona č. 320/2002 Sb.  161/1999 Sb. 

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,  
ve znění zákona č. 476/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  115/2000 Sb. 
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Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon   
o zoologických zahradách)  162/2003 Sb. 

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park „Šumava“   
a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.)  163/1991 Sb. 

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho  
ochrany, ve znění zákona č. 114/1992 Sb. a nařízení vlády č. 24/1996 Sb. 164/1991 Sb. 

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje „Krkonošský národní park“ a stanoví podmínky   
jeho ochrany, ve znění zákona č. 114/1992 Sb. 165/1991 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Český ráj  508/2002 Sb. 

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad  17/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice  530/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky  531/2004 Sb. 

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

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

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

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

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady  598/2004 Sb. 

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

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

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky  601/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory  602/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky  603/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko  604/2004 Sb. 

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

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky  606/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy  607/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník  608/2004 Sb. 

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

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

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

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

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

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce  683/2004 Sb. 
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Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko  684/2004 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Kralický Sněžník  685/2004 Sb. 

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

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

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

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

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

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví 21/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 22/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 23/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská 24/2005 Sb.

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

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 26/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 27/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory 28/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 51/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les 70/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 132/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí  
některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,   
ve znění vyhlášky MŽP č. 105/1997 Sb., vyhlášky MŽP č. 200/1999 Sb.,   
vyhlášky MŽP č. 85/2000 Sb., vyhlášky MŽP č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb.,   
vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb. 
a vyhlášky č. 452/2005 Sb.  395/1992 Sb. 

Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 o zřízení chráněné   
krajinné oblasti Blanský les  197/1989 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti  
Litovelské Pomoraví  464/1990 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení státních přírodních rezervací  
Borek u Velhartic, Čtyři Palice, Kralický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem   
a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky,  
Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč,   
Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění vyhlášky MŽP č. 432/2000 Sb.  6/1991 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří  155/1991 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory  156/1991 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko  157/1991 Sb. 
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko   
a stanoví její bližší ochranné podmínky  17/1997 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2  
a stanoví její bližší ochranné podmínky 81/1998 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace  
Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky 200/1999 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka  
Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky, ve znění 
vyhlášky č. 165/2005 Sb. 236/1999 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace  
Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška  
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.) 85/2000 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace  
Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky 192/2000 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí 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 360/2000 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné  
oblasti Šumava 422/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životní prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního  
parku České Švýcarsko 118/2002 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení  
bližších podmínek její ochrany, ve znění vyhlášky č. 165/2005 Sb. 105/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší  
ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá  
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  
a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví  
její bližší ochranné podmínky  116/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů  
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních  
k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)  227/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínký prales, stanoví její bližší   
ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou   
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,   
ve znění pozdějších předpisů  381/2004 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Narodní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejich bližších   
ochranných podmínek  454/2004 Sb. 

Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny  468/2004 Sb. 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj  488/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší  
ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá   
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 185/2005 Sb. 573/2004 Sb. 
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Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč a stanoví její  
bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá  
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  574/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní  667/2004 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších  
ochranných podmínek a jejího ochranného pásma 146/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  
přírody a krajiny ve znění pozdějsích předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 166/2005 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejich 
bližších ochranných podmínek 183/2005 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších  
ochranných podmínek 184/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník  
a stanoví její bližší ochranné podmínky 451/2005 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mokřadech majících  
mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně  396/1990 Sb. 

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě  
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví  159/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě  
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin  572/1992 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967  (reg.)-částka 14/1968 Sb. (publ.) 
čj. 13.853/67, kterým byly prohlášeny Jizerské hory za chráněnou krajinnou oblast  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 2/1968 (str. 45)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969  (reg.)-částka 30/1969 Sb. (publ.) 
čj. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Jeseníky“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 9/1969 (str. 109) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969  (reg.)-částka 4/1970 Sb. (publ.) 
čj. 16 368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Orlické hory“   -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  (reg.)-částka 23/1970 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Žďárské vrchy“  -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  (reg.)-částka 22/1972 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Český kras“  -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  (reg.)-částka 22/1972 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Labské Pískovce“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 9/1972 (str. 164) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 čj. 5 373/73  (reg.)-částka 9/1973 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Beskydy“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 4/1976 (str. 82) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 čj. 7 657/1974  (reg.)-částka 10/1974 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Slavkovský les“  -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  (reg.)-částka 14/1975 Sb. (publ.) 
o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti „Šumava“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 5/1975 (str. 79) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 5 790/76   (reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Pálava“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 4/1976 (str. 85) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 6 070/76  (reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Kokořínsko“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 4/1976 (str. 86) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 6 883/76  (reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „České středohoří“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 4/1976 (str. 88) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 6 927/76  (reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Lužické hory“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 4/1976 (str. 90) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 čj. 21 972/78  (reg.)-částka 1/1979 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 1/1979 (str. 6) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 čj. 22 737/79  (reg.)-částka 6/1980 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Třeboňsko“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 1/1980 (str. 1) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 čj. 17 644/80  (reg.)-částka 3/1981 Sb. (publ.) 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“  -Věstník MŠ a MK ČSR  
 - sešit 1/1981 (str. 1) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 čj. 17 332/81 (reg.)-částka 9/1982 Sb. 
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blaník“  (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR -  
 sešit 3-4/1982 (str. 34) 

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 
MŹP č. 395/1992 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988  (reg.)-částka 49/1988 Sb.  
čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území v ČSR za chráněná  (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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 2/1969 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 612/68   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Starý Hirštejn“ v okrese Domažlice  (reg.)-částka 2/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 613/68   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Smraďoch“ v okrese Cheb  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 363/68   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Větrušická rokle“ v okrese Praha-východ  (reg.)-částka 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.)-částka 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 365/68   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vápenka“ v okrese Děčín  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 022/69-II/2   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Trojačka“ v okrese Nový Jičín  (reg.)-částka 19/1969 Sb. 

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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 19/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 6 006/68   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký močál“ v okrese Sokolov  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 37/1970 Sb. 
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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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu čj. 9 293/69-II/2   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Leskoveckého chodníku“ v okrese Opava  (reg.)-částka 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.)-částka 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 295/69-II/2   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Palkovické hůrky“ v okrese Frýdek-Mísek  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 356/69   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Pluhův bor“ v okrese Sokolov  (reg.)-částka 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 364/69   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký kámen“ v okrese Klatovy  (reg.)-částka 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.)-částka 27/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 367/69   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Zábělá“ v okrese Plzeň-sever  (reg.)-částka 37/1970 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 37/1970 Sb. 



17

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 030/70   
o vyhlášení chráněného naleziště „V hlubokém“ v okrese Louny  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 051/72   
o vyhlášení chráněného naleziště „Na Stříbrné“ v okrese Benešov  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 976/72   
o zřízení chráněné studijní plochy „Swamp“ v okrese Česká Lípa  (reg.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 977/72   
o vyhlášení chráněného naleziště „Slatinná louka u Velenky“ v okrese Nymburk  (reg.)-částka 7/1973 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 7/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 078/72  
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Karlovské bučiny“ v okrese Liberec  (reg.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 123/72  
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dlouhá Hora“ v okrese Liberec  (reg.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 124/72  
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Hamrštejn“ v okrese Liberec  (reg.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 244/72   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký Vápenný“ v okrese Liberec  (reg.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 245/72   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Adamcích“ v okrese Hodonín  (reg.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 246/72   
o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Drdolem“ v okrese Zlín  (reg.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 355/72   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bílá Strž“ v okrese Klatovy  (reg.)-částka 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.)-částka 7/1973 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 714/72   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Petrské údolí“ v okrese Tachov  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 768/72   
o vyhlášení chráněného naleziště „Rovná“ v okrese Strakonice  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 28/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 958/72  
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Ostrůvek“ v okrese Tachov  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 7/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 585/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Podkovák“ v okrese Tachov  (reg.)-částka 5/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 634/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čabel“ v okrese Děčín  (reg.)-částka 5/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 635/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Ponova louka“ v okrese Děčín  (reg.)-částka 5/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 749/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Farské bažiny“ v okrese Tachov  (reg.)-částka 5/1974 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 750/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Křížový kámen“ v okrese Tachov  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 5/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 583/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Březinka“ v okrese Blansko  (reg.)-částka 5/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 584/73 o vyhlášení   
státní přírodní rezervace „Červené blato“ v okrese České Budějovice   
a Jindřichův Hradec  (reg.)-částka 7/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 922/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Zadní Hády“ v okrese Brno-venkov  (reg.)-částka 7/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974 čj. 18 923/73   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dřínová“ v okrese Brno-venkov  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 4/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 330/73   
o vyhlášení chráněného naleziště „Zábřežské louky“ v okrese Opava  (reg.)-částka 8/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSRze dne 29. prosince 1973 čj.18 585/73   
o novém vymezení státní přírodní rezervace „Jezerní slať“  (reg.)-částka 5/1974 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.-částka 8/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 604/74   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Fabián“ v okrese Jindřichův Hradec  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 8/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 17. července 1974 čj. 7 123/74   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Úhošť“ v okrese Chomutov  (reg.)-částka 16/1974 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 732/74   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Žofinka“ v okrese Jindřichův Hradec  (reg.)-částka 10/1975 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 17/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 831/75   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Býčí skála“ v okrese Blansko  (reg.)-částka 17/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 832/75   
o vyhlášení chráněného naleziště „Kytlice“ v okrese Děčín  (reg.)-částka 17/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 833/75   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Habrůvecká bučina“ v okrese Blansko  (reg.)-částka 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.)-částka 27/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září čj. 7 814/75   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Smrdutá“ v okrese Kroměříž  (reg.)-částka 33/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 827/75   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čerňava“ v okrese Kroměříž  (reg.)-částka 33/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 828/75   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Tesák“ v okrese Kroměříž  (reg.)-částka 33/1975 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 21/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 035/76   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kelečský Javorník“ v okrese Kroměříž  (reg.)-částka 25/1976 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 25/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 8 825/76   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Rýchory“ v okrese Trutnov  (reg.)-částka 25/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 860/76   
o vyhlášení chráněného naleziště „Kleneč“ v okrese Litoměřice  (reg.)-částka 31/1976 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 863/76   
o vyhlášení chráněné studijní plochy „Pod Smrkem“ v okrese Liberec  (reg.)-částka 31/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 826/76   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bořeň“ v okrese Teplice a Most  (reg.)-částka 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 13. února 1977 čj. 8 827/76   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Babylon“ v okrese Děčín  (reg.)-částka 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 828/76   
o vyhlášení chráněného naleziště „Medový Újezd“ v okrese Rokycany  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 851/76   
o vyhlášení chráněného naleziště „Na skále“ v okrese Olomouc  (reg.)-částka 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února čj. 9 858/76   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Klíny“ v okrese Frýdek-Místek  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 21/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 086/77  
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Skalka“ v okrese Frýdek-Místek  (reg.)-částka 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.)-částka 21/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 5 088/77   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Drbákov-Albertovy skály“ v okrese Příbram  (reg.)-částka 1/1978 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.)-částka 2/1978 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 091/77   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Josefské údolí“ v okrese Brno-venkov a Blansko  (reg.)-částka 30/1977 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 4/1979 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 30. června 1980 čj. 13 226/80   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Borkovická blata“ v okrese Tábor  (reg.)-částka 30/1980 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 091/80   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prameny Labe“ v okresech Trutnov a Semily  (reg.)-částka 3/1981 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 092/80   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prameny Úpy“ v okrese Trutnov  (reg.)-částka 3/1981 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 096/80   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Boberská stráň“ v okrese Trutnov  (reg.)-částka 3/1981 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 094/80   
o vyhlášení chráněného naleziště „Herlíkovické štoly“ v okrese Trutnov  (reg.)-částka 3/1981 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. července 1981 čj. 11 919/81   
o vyhlášení chráněného parku a zahrady „Valašské“ muzeum v přírodě v okrese Vsetín  (reg.)-částka 28/1981 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 20/1984 Sb. 

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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 051/84-VI/2   
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Týřo“ v okrese Rakovník  (reg.)-částka 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.)-částka 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.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 431/87-VI/2  
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Povydří“ v okrese Klatovy (reg.)-částka 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.)-částka 14/1987 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 čj. 17 094/87-VI/2 (reg.)-částka 26/1987 Sb.  
o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (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  
vyhlášky MŽP č. 432/2000 Sb. a nařízení vlády č. 508/2002 Sb. (reg.)-částka 49/1988 Sb. 

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.)-částka 1/1989 Sb.

Výnos MK ČSR čj. 14 505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 o zřízení státních  
přírodních rezervací „Borová Lada“, „Pramen Vltavy“ a jejich ochranných pásem  
a o zřízení státních přírodních rezervací „Milešický prales“, „Modravské slatě“, (reg.)-částka 36/1989 Sb. 
„Obří zámek“, „Stožec“, „Stožecká skála“, „Tetřevská slať“, „Velká Niva“, (publ.) -Věstník MŠMT a MK ČR 
„Vltavský luh“ a „Zátoňská hora“ v Chráněné krajinné oblasti Šumava  - sešit 2-3/1990 (str. 9)

b) resortní předpisy 

Směrnice č. 6 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních  
prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000 Věstník MŽP ČR č. 4/2000 

Příloha č. 4 k č.j. M/200062/00 Směrnice Ministerstva životního prostředí pro  
poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000 Věstník MŽP ČR č. 4/2000 

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR čj. NM III/489/92 ze dne 2. 3. 1992  
o způsobu úhrady nákladů na pořízení dokumentace územních systémů ekologické  
stability jako podkladu pro pozemkové úpravy. 

Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM III/905/92 ze dne 15. 4. 1992 k postupu zadávání  
a zpracování dokumentace systému ekologické stability. 

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany přírody a krajiny MŽP ČR k vyhlašování  
památných stromů, jejich skupin a stromořadí  Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR ze dne 18. 1. 1994 pod čj. MŽP/OOP/211/94,  
MZe/766/94-450 o finančním zajištění generelů místních systémů ekologické stability  
a pozemkových úprav v roce 1994. 

Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM 600/760/94 ze dne 20. 5. 1994 k postupu  
zadávání zpracování a schvalování dokumentace místního územního systému  
ekologické stability - aktualizace metodického pokynu MŽP  
čj. NM III/905/92 ze dne 15. 4. 1992.  Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Společný metodický pokyn MF ČR a MŽP k postupu při zabezpečení prozatímní  
správy a práva hospodaření se zemědělskou půdou ve zvláště chráněných územích  Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodika mapování krajiny  SMS Hradec Králové 1994

Metodika mapování krajiny  ČUOP a VaMP Brno 1994

Metodika mapování fytocenóz  ČUOP a VaMP Brno 1994

Metodický pokyn č. 3 MŽP, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné  
oblasti a postup jejich zpracování, projednání a schvalování  Věstník MŽP ČR č. 6/2004
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Společné stanovisko sekce ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního  
ke schvalování LHP a předávání LHP v ochranných pásmech zvláště chráněných území  
podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 4 a § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody  
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  Věstník MŽP ČR č. 9/2004

Metodický pokyn č. 6 MŽP k vymezení, schvalování a dokumentování zón ochrany  
přírody v národních parcích ČR  Věstník MŽP ČR č. 10/2004

Sdělení č. 10 legislativního odboru MŽP ČR o výkladu pojmu „údolní niva“  
(§ 3, písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  Věstník MŽP ČR č. 4/1993

Sdělení č. 12 odboru právního a organizačního a odboru legislativního MŽP ČR  
ve věci posuzování deliktů na úseku ochrany přírody před účinností zákona ČNR  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření  
předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.  Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Stanovisko č. 8 odboru legislativního a odboru řízení státní správy MŽP ČR  
ve věci působnosti statutárních měst podle § 76 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny a ve věci působnosti odvolacích orgánů ohledně rozhodnutí  
vydaných na úseku ochrany přírody statutárními městy, pokud tato rozhodují v rámci  
svěřené působnosti okresního úřadu  Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 13 odboru legislativního MŽP ČR ve věci kácení dřevin v památkově  
chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny  Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 14 odboru legislativního MŽP ČR ve věci účasti občanských sdružení  
na ochraně přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny.  Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 17 odboru legislativního MŽP ČR o uzavření dohody mezi MŽP ČR,  
MD a MV ČR o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,   
o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k ustanovení § 14   
a § 20 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon),   
ve znění pozdějších předpisů  Věstník MŽP ČR č. 4/1995 

Sdělení č. 2 odboru legislativního MŽP ČR k některým aspektům zřizování přírodních  
parků podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
zejména ke stanovení způsobu omezení využití území v přírodním parku  Věstník MŽP ČR č. 2/1996 

Sdělení č. 9 odboru legislativního MŽP ČR ve věci stanoviska k pojmu „les“ ve smyslu  
§ 3 písm.b) a písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
a k otázce možnosti jeho zaregistrování jako významného krajinného prvku  Věstník MŽP ČR č. 3/1996 

Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany přírody MŽP ČR ve věci evidence   
krajinných prvků „ze zákona“.  Věstník MŽP ČR č. 3/1997 

Sdělení č. 16 odboru legislativního MŽP o výkonu funkce vědeckého orgánu CITES  Věstník MŽP č. 4/1997 

Sdělení č. 3 odboru ochrany přírody MŽP o jmenování záchranných center pro účely   
deponování zadržených exemplářů CITES ve smyslu ustanovení § 3 písm. h)   
zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů   
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně   
těchto druhů a o znění a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody   
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  Věstník MŽP č. 2/1998 

Sdělení č. 19 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí   
k účasti obcí ve správních řízeních na úseku ochrany přírody a krajiny   
podle § 71 odst. 3 zákona ČNR č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,   
ve znění pozdějších předpisů  Věstník MŽP č. 5/1998 
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Sdělení č. 14 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí, o úpravě  
ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního  
č. 2, publikované ve Věstníku MŽP, ročník 1995, částka 2  Věstník MŽP č. 7/1999 

Sdělení č. 24 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí   
o právním režimu odebírání exemplářů CITES  Věstník MŽP č. 10/1999 

Sdělení č.2 odboru legislativního ministerstva životního prostředí   
k § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,   
ve vztahu k exemplářům CITES  Věstník MŽP č. 2/2000 

Sděleníč. 15 odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí   
k nové právní úpravě stráže přírody  Věstník MŽP č. 7/2000 

Sdělení č. 19 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu   
okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení   
náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených   
vybranými zvláště chráněnými živočichy  Věstník MŽP č. 8/2000 

Sdělení č. 20 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí   
k pojmu „místně příslušný orgán ochrany přírody“ v § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1  
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými   
zvláště chráněnými živočichy  Věstník MŽP č. 9/2000 

Sdělení č. 23 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci výkonu kontroly  
podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících  
živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně  
a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP č. 6/2001

Sdělení č. 34 ministra životního prostředí o uveřejnění doslovného znění Národního programu  
hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotnýchzdrojů,  
schváleného vládou ČR, Usnesením vlády České republiky č. 1079 ze dne 22. října 2001 Věstník MŽP č. 12/2001

Sdělení č. 41 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí České republiky  
ve věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona  
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Věstník MŽP č. 12/2001

Sdělení č. 13 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu  
okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad  
škod podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště  
chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb. Věstník MŽP č. 4/2002

Sdělení č. 35 odboru legislativního a odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí, 
jimiž se zveřejňují přílohy k Bernské úmluvě, jež byla publikována ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 107/2001 Sb. m. s. Věstník MŽP č. 9/2002

Sdělení č. 22 odboru zvláště chráněných částí přírody o schválení „Osnovy plánů péče  
o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní  
památky a jejich ochranná pásma” Věstník MŽP ČR č. 12/2004 

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu 

a) platné právní předpisy 

Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR  
č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.),  
ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb.,  
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 334/1992 Sb.
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Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 13/1994 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. OOLP/1067/96  
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. Věstník MŽP ČR č. 4/1996 

Metodický pokyn MŽP ze dne 1. března 2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3  
ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského  
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP ČR č. 4/2004 

Sdělení č. 23 sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny  
Ministerstva životního prostředí ze dne 17.8. č.j. 400/2936/99 k postupu orgánů ochrany  
zemědělského půdního fondu všech stupňů v souvislosti s přijetím zákona č. 98/1999 Sb.,  
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění  
zákona č. 10/1993 Sb. Věstník MŽP č. 10/1999 

Sdělení č. 21 odboru ekologie krajiny a odboru legislativního Ministerstva životního  
prostředí ve věci náhrady změn druhu pozemku „orná půda“ a na druh pozemku „zastavěná  
plocha a nádvoří“ u budov skleníků provedených v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP č. 6/2002 

V. Ochrana lesa 

a) platné právní předpisy 

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),  
ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.  
a zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb.  
a zákona č. 444/2005 Sb. 289/1995 Sb. 

Zákon o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 449/2001 Sb. 

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 zákona č. 444/2005 Sb. 149/2003 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení   
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa  77/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem emisí  78/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců   
orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky MZe č. 52/1999 Sb.  79/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního  
podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů  80/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů   
a o vymezení hospodářských souborů  83/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování  84/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním  
hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství,  
ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb. 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 vyhlášky MZe č. 236/2002 Sb.  101/1996 Sb. 
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Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního   
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát  219/1998 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích  55/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.,   
o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.  244/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách   
provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb. 245/2002 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře   
a o bližších podmínkách provádění lovu  480/2002 Sb. 

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb   
nebo jejich částí do jakostních tříd  491/2002 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin  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  139/2004 Sb. 

Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého  
hospodaření v honitbě  553/2004 Sb.

b) resortní předpisy 

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/145/96 ze dne 1. 10. 1996  
o rybářském hospodaření národních parků ČR  Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Instrukce MŽP ČR č.j. OOLP/1209/93 ze dne 26. 11. 1993 o mysliveckém  
hospodaření na území národních parků se změnami a doplňky k 1. 10. 1998  Věstník MŽP ČR č. 2/1999

Směrnice č. 8/1999 Ministerstva životního prostředí č. M/200 524/99  
ze dne 21. prosince 1999 o služebních stejnokrojích  Věstník MŽP ČR č. 2/2000

Instrukce Ministerstva životního prostředí č.j. OOL/20/2002 ze dne 4. 2. 2002 k péči  
o lesy ve státním vlastnictví na území národních parků České republiky  Věstník MŽP č. 3/2002 

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe 
Směrnice MLVH ČSR pro zakládání semenných porostů a semenných plantáží  Věstník MLVH ČSR č. 10/1971 

Instrukce MLVH ČSR o bance lesního osiva  Věstník MLVH ČSR č. 24/1985 

Směrnice MZe ČR pro poskytování náležitostí lesních hospodářských plánů   
(čj. 2363/93-510 ze dne 10. 9. 1993)  Věstník MZe ČR č. 3/1993 

c) metodické pokyny, návody a sdělení  

Návod k umisťování včelstev na lesních pozemcích  Věstník MLVH ČSR č. 14/1988 

Návod k umísťování mysliveckých zařízení na lesním půdním fondu  Věstník MLVH ČSR č. 7,8/1988 

Návod k vyhodnocení nezdarů zalesňování  Věstník MLVH ČSR č. 21/1973 

Postup při navrhování lesů ochraných a lesů zvláštního určení  Věstník MLVH ČSR č. 13/1978 

Metodický pokyn k postupu při převodu zemědělské půdy do lesní v souvislosti  
s programem útlumu zemědělské výroby a zásadami pro poskytování dotací   
a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu v rezortu zemědělství   
v letech 1994 a 1995 - DOTAČNÍ TITUL 1B  Zpravodaj MŽP ČR č. 7/1994 
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Metodický pokyn č. 3 MŽP k provedení záchranného programu rysa ostrovida.  Věstník MŽP ČR č. 2/1998 

Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/1274/98   
ze dne 1. 11. 1998 k zalesňování bioskupinami v národních parcích  Věstník MŽP ČR č. 2/1999 

Sdělení č. 17 odboru ochrany lesa a odboru ochrany přírody MŽP   
o schválení Záchranného programu kriticky ohroženého druhu živočicha   
tetřeva hlušce v České republice  Věstník MŽP ČR č. 4/1998 

Sdělení č. 17 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí   
k výkonu práva myslivosti v národních přírodních rezervacích podle § 30   
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  Věstník MŽP č. 8/2000 

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe ČR 

Návod pro výběr, zakládání a pěstování smrkových porostů určených k produkci  
resonančního dřeva Věstník MLVH ČSR č. 13/1985 

Pokyny pro diferencovanou porostní výchovu  Věstník MLVH ČSR č. 13/1978 
 Věstník MLVH ČSR č. 5/1983  
 Věstník MLVH ČSR č. 4/1985 

Modely k hospodaření v hospodářských souborech lesních typů  Věstník MLVH ČSR č. 12/1984 

Návod k sledování likvidace přestárlých porostů  Věstník MLVH ČSR č. 24/1983 

Návod k vyhlašování a hospodaření v genových základnách lesních dřevin  Věstník MLVH ČSR č. 1/1990 

Návod pro hospodaření v lesích pod vlivem imisí  Věstník MLVH ČSR č. 3/1989 

Návod pro klasifikaci poškození lesních porostů imisemi  Věstník MLVH ČSR č. 5,6/1988 

Návod k zajištění dalších funkcí lesů zejména v okolí velkých měst  Věstník MLVH ČSR č. 20/1984 

Pokyny pro výpočet náhrad za poškozování lesů  Věstník MLVH ČSR č. 13/1986  
 Věstník MLVH ČSR č. 1,2/1990 

Podle § 9 odst. 1 vyhlášky MZe č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu  
výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa,   
stanoví diskontační faktor „f“  Věstník MZe č. 3/1996 

Sdělení k Pokynům pro výpočet náhrad za poškozování lesů  Věstník MZe č. 1/1997 

Vyhlášení diskontačního faktoru „f“ k podpoře změny struktury   
zemědělské výroby zalesněním  Věstník MZe č. 2/1998 

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o udělení předběžného souhlasu   
k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu   
a Instrukce Ministerstva zemědělství o postupu při udělování předběžného souhlasu   
podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně   
a doplnění některých zákonů (lesní zákon)  Věstník MZe č. 3/1998 

VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství 

a) Platné právní předpisy 

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  
zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,  
zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona 386/2005 Sb. 44/1988 Sb.
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Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona  
ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb. (ú.z. pro ČR vyhlášeno pod  
č. 440/1992 Sb.), zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,  
zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/20020 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,  
zákona č. 226/2003 Sb., zákona 3/2005 Sb a zákona č. 386/2005 Sb. 61/1988 Sb.

Zákon ČNR o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., 
a zákona č. 366/2000 Sb. (ú. z. pod č. 66/2001 Sb.), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 18/2004 Sb., zákona 3/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 62/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování  
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky 
ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb. 104/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných 
pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění  
vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 331/2002 Sb. 415/1991 Sb. 

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb. 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky 
č. 298/2005 Sb. 175/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, 
ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb. 363/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o chráněných ložiskových územích 364/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech 
prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky 
č. 298/2005 Sb. 435/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR o evidenci zásob  
výhradních ložisek nerostů 497/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad 
z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 426/2001 Sb. a vyhlášky č. 63/2005 Sb. 617/1992 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  
vyhlášky 298/2005 Sb. 15/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění ČBÚ č. 32/2000 Sb.  
a vyhlášky ČBÚ č. 592/2004 Sb. 52/1997 Sb.

Vyhláška MŽP o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 206/2001 Sb.

Vyhláška MŽP o evidenci geologických prací, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb. 282/2001 Sb.

Vyhláška o geologické dokumentaci 368/2004 Sb.

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 369/2004 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Sdělení č. 10 odboru legislativního MŽP ČR k aplikaci zákona č.71/1967 Sb.  
o správním řízení (správní řád), při vydávání souhlasu podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů  Věstník MŽP ČR č. 3/1996
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Sdělení č. 26 odboru geologie Ministerstva životního prostředí o vymezení právních  
předpisů a okruhy otázek pro zkoušky ze znalostí právních předpisů při ověřování  
odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací Věstník MŽP ČR č. 9/2001 

Sdělení odboru 660 - geoologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách  
s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce  
(úplný seznam - stav k 30. 6. 2003) na základě § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb.,  
o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb. Věstník MŽP č. 9/2003 

VII. Nakládání s odpady

a) platné právní předpisy 

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb.,  zákona č. 320/2002 Sb.,zákona č. 356/2003 Sb., 
zákona č. 167/2004 Sb., zákona 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb.  
a zákona č. 7/2005 Sb., (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů  
pod č. 106/2005 Sb.), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 185/2001 Sb.

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění  
zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 477/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 111/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků 
a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými  
materiály a odpady z použitých výrobků a obalů  184/2002 Sb.

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství české republiky 197/2003 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 
v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 300/2005 Sb. 99/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení  
nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. 376/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, 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 vyhlášky č. 503/2004 Sb. 381/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 
ve znění vyhlášky 504/2004 Sb. 382/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. 383/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 
polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek 
v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 384/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly 115/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 116/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 
některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. 237/2002 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence  641/2004 Sb.
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Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu  
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 294/2005 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Metodický pokyn č. 5 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k vydání  
odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8035 „Skladování  
odpadů - uzavírání a rekultivace skládek  Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR k zabezpečení skládek,  
které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1,  
písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a § 14  
písm. b) zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění  
zákona č. 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb.  Zpravodaj MŽP ČR č. 1/1997

Metodický pokyn č.1 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR  
- vydané odvětvové normy odpadového hospodářství TNO 83 8036 “Skladování  
odpadů - provozní řád a monitorování skládek“  Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Metodický pokyn č. 7 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29. 4. 1998  
č.j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška  
MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů)  Věstník MŽP ČR č. 3/1998

Metodický pokyn č. 3 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí  
ke Vzorkování odpadů  Věstník MŽP ČR č. 5/2001

Metodický pokyn č. 10 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování  
odpadů na zelený seznam  Věstník MŽP ČR č. 12/2001

Metodický pokyn č. 7 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k odběru vzorků  
z „maloolejových“ vypínačů PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů  Věstník MŽP č. 10/2002

Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů Ministerstva  
životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů  Věstník MŽP č. 12/2002

Metodický pokyn č. 6 odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadu  Věstník MŽP č. 6/2003

Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládaní s odpady ze stavební  
výroby a s odpady k rekonstrukci a odstraňování staveb  Věstník MŽP č. 9/2003

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky  
o vydání Metodického pokynu k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadů  Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 2 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky  
o akreditaci státní zkušebny  Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí  
o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů  Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 10 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zařazení odpadů  
podle Katalogu odpadů  Věstník MŽP č. 5/1999

Sdělení č. 19 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí  
ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo 
na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů  Věstník MŽP č. 9/1999

Sdělení č. 21 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ukončení platnosti  
rozhodnutí, na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb.  Věstník MŽP č. 9/1999
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Sdělení č. 16 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění  
Seznamu subjektů, jimž byla udělena Autorizace k nakládání s nebezpečnými  
odpady, které podléhají zpřísněnému režimu  Věstník MŽP č. 4/2001 

Sdělení č. 4 odboru odpadů MŽP k uvedení norem týkajících se skládkování do souladu   
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  Věstník MŽP č. 2/2002 

Sdělení č. 19 odboru odpadů MŽP o pověření odborného subjektu k odborným   
a registračním činnostem  Věstník MŽP č. 5/2002 

Sdělení č. 20 odboru odpadů MŽP k požadavkům na žadatele o schválení náplně školení pro   
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 7 odst. 6 a 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů Věstník č. 6/2002

Sdělení Rozhodnutí o udělení autorizace podle § 17 odst. 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 
k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly (§ 2 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a pro všechny druhy obalů Věstník č. 6/2002

Sdělení č. 29 odboru odpadů MŽP ke specifikaci skupin kompostovatelných odpadů  
s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8  
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Věstník MŽP č. 8/2002

Sdělení sekce legislativy a státní správy a sekce technické ochrany životního prostředí o vydání  
stanoviska k problematice odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s povodněmi Věstník MŽP č. 11/2002

Sdělení č. 2 odborů odpadů MŽP o zveřejnění manuálu pro vedení evidencí podle §30 a 40 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějšách předpisů na webové stránce 
MŽP (www.env.cz) Věstník MŽP č. 2/2003

Sdělení č. 22 odborů odpadů MŽP o pověření odborného subjektu k odborným a registračním 
činnostem Věstník MŽP č. 6/2003

Sdělení č. 23 odborů odpadů MŽP o zařazení odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
Katalogů odpadů za rok 2002 Věstník MŽP č. 6/2003

Upozornění odborů odpadů MŽP Věstník MŽP č. 7/2003

Sdělení č. 33 odborů odpadů MŽP o zveřejnění „Plánu odpadového hospodářství 
České republiky“ (včetně závazné části upravené nař. vlády č. 197/2003 Sb. Věstník MŽP č. 10/2003

Sdělení č. 38 odborů odpadů MŽP o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního 
prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 9. 2003 Věstník MŽP č. 11/2003

Sdělení č. 8 odboru odpadů MŽP o pověření odborného subjektu k odborným  
a registračním činnostem Věstník MŽP ČR č. 5/2004

VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí 

a) platné právní předpisy 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících  
zákonů (zákon o posouzení vlivů na životní prostředí) – posuzování záměrů,  
ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 100/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě  
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 457/2001 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví vyšší podmínky osvědčení o odborné způspobilosti  
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup  
při udělování a odnímaní osvědčení 353/2004 Sb. 
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c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Metodický pokyn č. 2 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP  
pro zpracování přílohy č. 3 náležitosti oznámení k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování  
vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování  
vlivů na životní prostředí) Věstník MŽP č. 2/2002 

Metodika posuzování vlivů koncepcí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  
vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Věstník MŽP ČR č. 8/2004 

Sdělení č. 3 odboru posuzování vlivu na životní prostředí MŽP a Postupu při posuzování  
vlivu projektů ucházejících se o spolufinancování z programů Evropského společenství  
(ISPA, Phare) případně dalších programů na životní prostředí Věstník MŽP č. 2/2002 

Sdělení č. 27 odboru posuzování vlivu na životní prostředí MŽP o Společném  
metodickém pokynu o posuzování vlivů investičních projektů na životní prostředí  
financovaných ze Speciálního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova,  
který zajišťuje poskytování finančních prostředků Společenství (SAPARD) vyplývající  
z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem  
životní prostředí Věstník MŽP č. 8/2002 

Sdělení č. 39 odboru IPPC a projektoví EIA Ministerstva životního prostředí  
o autorizovaných osobách (úplný seznam k 10. 10. 2003) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejícívh zákonů (zákon  
o posuzování vlivů na životní prostředí) Věstník MŽP č. 11/2003 

Sdělení č. 12 odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP ve věci Postupu  
při posuzování vlivů projektů uchazejících se o spolufinancování z programů Evropského  
společenství (ISPA, Phare), případně dalších programů, na životní prostředí Věstník MŽP č. 7/2004 

Sdělení č. 17 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o autorizovaných  
osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Věstník MŽP č. 10/2004 

Sdělení č. 19 odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP o autorizovaných 
osobách (úplný seznam k 30. 9. 2004) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování  
vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Věstník MŽP č. 11/2004 

IX. Nakládání s chemickými látkami 

a) platné právní předpisy 

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,  
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 345/2005 Sb. 
(úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 434/2005 Sb.) 356/2003 Sb. 

Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky č. 279/2005 Sb. 219/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek  
a vedení jejich evidence 220/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných  
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázano nebo jejichž uvádění na trh,  
do oběhu nebo používání je omezen, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.  221/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody  
pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných   
pro životní prostředí, ve znění vyhlášky č. 389/2005 Sb.  222/2004 Sb. 
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Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek   
pro životní prostředí  223/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah nebezpečnostního listu k nebezpečné chemické   
látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb.  231/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických   
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování   
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky 369/2005 Sb.  232/2004 Sb. 

Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické   
látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balní   
a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků  234/2004 Sb. 

Vyhláška o registraci chemických látek  426/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka  427/2004 Sb. 

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami   
a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické  428/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek   
a chemických přípravků, ve znění vyhlášky 449/2005 Sb.  443/2004 Sb. 

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Metodické dokumenty č. 11 odboru environmentálních rizik  
Ministerstva životního prostředí. Národní program SLP, Prvky postupů  
monitorování Správné laboratorní praxe, Monitorování shody se správnou  
laboratorní praxí, provádění kontrol testovcích zařízení a auditu studií Věstník MŽP ČR č. 12/2001

Metodický pokyn č 3 odboru environmentálních rizik MŽP k provádění zákona č. 157/1998 Sb.  
ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a vyhlášky č. 283/2001 Sb., k postupu získání  
osvědčení o dodržování zásad správné laboratrní praxe a zařazení testovacího zařízení  
do Národního programu SLP Věstník MŽP č. 3/2002

Sdělení MŽP a MPO k zavádění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách  
a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“) 
po 1. 1. 1999 Věstník MŽP č. 1/1999

Sdělení č. 29 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení  
autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
ke dni 30. 11. 1999 Věstník MŽP č. 13/1999

Sdělení č. 13 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení  
o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky  
- pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného  
ve Věstníku MŽP č. 13/1999 ke dni 31. 3. 2000 Věstník MŽP č. 6/2000 

Sdělení č. 25 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
o vydání seznamů chemických látek, na něž se nevztahuje povinnost registrace  
podle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.  
a zákona č. 258/2000 Sb. Věstník MŽP č. 11/2000

Sdělení č. 27 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
o zveřejnění Seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými  
chemickými látkami a chemickými přípravky Věstník MŽP č. 12/2000 

Sdělení č. 10 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení  
o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými připravky  
- pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci ke dni 30. listopadu 2000 Věstník MŽP č. 2/2001 
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Sdělení č. 33 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení  
o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými připravky  
- pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve  
Věstníku MŽP č. 2/2001 Věstník MŽP č. 11/2001 

Sdělení č. 17 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
o zveřejnění dokumentu „seznam testovacích zařízení zařazených do Národního  
programu SLP“ Věstník MŽP č. 5/2002 

Sdělení č. 12 odboru environmentálních rizik MŽP k definici pojmů uvedených  
v odst. 3 bodu 47 části I přílohy č. 2 k vyhlášce 221/2004 Sb. Věstník MŽP č. 8/2004 

X. Prevence závažných havárií 

a) platné právní předpisy 

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými  
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,  
o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních  
s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č 82/2004 Sb. 
(úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 349/2004 Sb.),  
ve znění zákona 253/2005 Sb. 353/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu  
prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol,  
postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole 452/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah  
a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku  
a následcích závažné havárie, ve znění vyhlášky č. 367/2004 Sb. 7/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování 
a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijnícho plánu pro havárie způsobené vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 383/2000 Sb.

Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií 366/2004 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Metodický pokyn č. 7 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí 
 k rozsahu a způsobu zpracování programu prevence závažné havárie podle  
zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií  Věstník MŽP ČR č. 7/2001 

Metodický pokyn č. 9 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního  
prostředí k rozsahu a způsobu zpracování bezpečnostní zprávy podle  
zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií Věstník MŽP ČR č. 10/2001 

Metodický pokyn č. 4 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního  
prostředí pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků  
závažné havárie Věstník MŽP č. 6/2002 

Metodický pokyn č. 5 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního  
prostředí pro podání zprávy o vzniku a následcích závažné havárie Věstník MŽP č. 8/2002 

Metodický pokyn č. 6 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí 
ke způsobu, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního plánování  
a pro vypracování vnějšího havarijního plánu Věstník MŽP č. 8/2002
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Metodický pokyn č. 4 odboru environmentálních rizik MŽP pro postup při  
zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B”  
podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií  Věstník MŽP č. 6/2004

XI. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 

a) platné právní předpisy 

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, 
ve znění zákona č. 346/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 78/2004 Sb. 

Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy  
a genetickými produkty 209/2004 Sb. 

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Metodický pokyn č. 2 odboru environmentálních rizik pro stanovení zranitelnosti  
životního prostředí metodou ENVITECH 03 a analýzu dopadů havárií s účastí  
nebezpečné látky na životní prostředí metodou H&V index Věstník MŽP č. 3/2003 

Sdělení č. 7 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
o zveřejnění seznamu uživatelů a seznamu geneticky modifikovaných organismů  
podle zákona č. 153/2000 Sb. ve Věstníku MŽP Věstník MŽP č. 3/2002 

Sdělení č. 7 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
o zveřejnění seznamu uživatelů a seznamu geneticky modifikovaných organismů  
podle zákona č. 153/2000 Sb. ve Věstníku MŽP Věstník MŽP č. 12/2002 

Sdělení č. 13 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
o aktualizaci Seznamu uživatelů geneticky modifikovaných organismů  
a Seznamu geneticky modifikovaných organismů Věstník MŽP č. 4/2003 

Sdělení č. 21 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
o vydání seznamu testovacích zařízení do Národního programu SLP Věstník MŽP č. 6/2003 

XII. Integrovaná prevence a omezování znečištění 

a) platné právní předpisy 

Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování  
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.,  
zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 76/2002 Sb.

Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. 368/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání o integrovaného povolení, rozsah 
a způsob jejího vyplnění 554/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování 
do integrovaného registru znečišťování 572/2004 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení 

Sdělení č. 12 odboru IPPC a projektové EIA o vydání Seznamu odborně  
způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,  
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů  
(zákon o integrované prevenci) Věstník MŽP č. 4/2003 

Sdělení č. 14 odboru legislatvního MŽP o vydání stanoviska k přechodným ustanovením 
– k povinnosti „mít integrované povolení“ – zákona č. 76/2002 Sb., o integrované preveci Věstník MŽP č. 4/2003 
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Sdělení č. 15 odboru legislatvního MŽP k přímým novelám „ složkových předpisů“,  
které přinesl zákon č. 76/2002 Sb., o integrované preveci – část druhá až desátá zákona Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 16 odboru legislativního MŽP – Přechodná ustanovení zákona o integrované 
prevenci ve vztahu ke stavebnímu zákonu  Věstník MŽP č. 4/2003

Sdělení č. 25 odboru IPPC a projektové EIA MŽP o vydání Seznamu odborně způsobilých 
osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  Věstník MŽP č. 7/2003

Sdělení č. 37 odbrou posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o doplnění Seznamu 
odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťováním a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci)  Věstník MŽP č. 11/2003

Sdělení č. 3 odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP o doplnění  
Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zakona č. 76/2002 Sb., o integrované  
prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a o změně  
některých zákonů (zákon o integrované prevenci)  Věstník MŽP č. 3/2004

Sdělení č. 23 odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP o doplnění  
Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zakona č. 76/2002 Sb., o integrované  
prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a o změně  
některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Věstník MŽP č. 12/2004

XIII. Antarktida 

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 276/2003 Sb.  

Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 104/2004 Sb. 

C. Ostatní

Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb.,  
zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb. (úplné znění zákona  
vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2004 Sb.) 246/1992 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,  
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 279/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. 18/1997 Sb.

Zákon o povodích 305/2000 Sb.

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 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 164/2001 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí  
zemědělství spočívajicich v ochraně složek životního prostředí (o prováděni agroenvironmentálních   
opatření), ve znění nařízení vlády 542/2004 Sb.  242/2004 Sb. 



38

SDĚLENÍ  
legislativního odboru Ministerstva životního prostředí 

týkající se energetického využití odpadů a spalování odpadů jako jeho 
odstranění a dovozu odpadů do spaloven odpadů

Přeshraniční pohyb odpadů upravuje přímo aplikovatelné a bezprostředně účinné  nařízení  (EHS) č. 259/93 o dozoru 
nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
a  předpisy s ním související. Část devátá zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), je  adaptací naší právní úpravy přeshraničního pohybu odpadů 
na zmíněné nařízení. 

Na základě čl. 4.3. (a) (i) citovaného nařízení ES může členský stát přijmout opatření k úplnému nebo částečnému 
zákazu přepravy odpadů určených k odstranění nebo může s touto přepravou zásadně nesouhlasit (prohibit generally or 
partially or to object systematically to shipments of waste). Oproti tomu při přepravě odpadů za účelem jejich využití 
nemůže členský stát podle čl. 7.4. uplatnit obecný zákaz nebo systematické vznášení námitek.

V souladu s citovaným nařízením je v § 53 odst. 2 zákona o odpadech stanoven zákaz přeshraniční přepravy odpadů 
do České republiky za účelem jejich odstranění, s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních 
pohrom nebo za stavu nouze; přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem jejich využití zakázána není. 

Pro přeshraniční přepravu odpadů z členských států EU do spaloven odpadů v  České republice je proto rozhodující 
stanovení, zda je spalování odpadů ve spalovnách odpadů  jejich odstraněním, nebo zda je možné považovat jej za ener-
getické využití odpadů. 

Energetické využívání odpadů a spalování odpadů jako odstranění odpadů je zákonem o odpadech pojmově rozlišeno 
ustanoveními § 23  zákona o odpadech.

Ustanovení § 23 odst. 1 zákona o odpadech považuje spalování odpadů za energetické využití pouze tehdy, jestliže:
a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro 

potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo
b) odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek 

stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší.

Ustanovení § 23 odst. 2 zákona o odpadech stanoví, že „spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování 
uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů“.

Rovněž legislativa Evropského společenství rozlišuje dva základní způsoby naložení s odpadem – využití (recovery) 
a odstranění (disposal). S těmito pojmy operuje několik právních předpisů, zejm. směrnice Rady 75/442/EHS a nařízení 
Rady (EHS) č. 259/93, přičemž podle směrnice Rady 75/442/EHS se pod pojmem „odstraňování“ rozumí „všechny 
úkony uvedené v příloze II A této směrnice“, zatímco pod pojmem „využití“ se rozumí „všechny úkony uvedené v příloze 
II B této směrnice“.

Podle těchto příloh směrnice je mezi operacemi odstraňování mimo jiné výslovně uvedeno spalování odpadů. Naopak 
za využití se považuje např. použití odpadů jako paliva nebo jiného prostředku k výrobě energie. 

V této věci existuje několik rozsudků Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“). V rozsudku ESD C-6/00 ze 
dne 27.2.2002 ve věci Abfall Service AG,  se stanoví, že klasifikace činnosti v souladu s cílem směrnice, kterým je 
mimo jiné zachování přírodních zdrojů, musí vycházet z primárního cíle dané činnosti. Teprve v případě, že je odpad 
používán v zastoupení přírodních zdrojů, lze takové naložení s odpadem považovat za jeho využití. V rozsudku se ESD 
jednoznačně vyslovil, že i odstranění odpadu s využitím energie je v souladu s cíli rámcové směrnice o odpadu, přestože 
nejde o využití odpadu. 

SDĚLENÍ
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V rozsudku C-458/00 ze dne 13. 2. 2003 ve věci Komise proti Lucembursku se uvádí, že jsou-li odpady určeny ke 
spálení v zařízení, která zpracovávají odpady za účelem jejich odstranění, nelze takový úkon považovat za úkon, jehož 
hlavním cílem je využití těchto odpadů, a to ani tehdy, pokud během jejich spalování dochází k využití všeho nebo jen 
části tepla vyprodukovaného tímto spálením. ESD dodává, že pokud využití tepla produkovaného spálením představuje 
pouze sekundární efekt úkonu, jehož hlavním cílem je odstranění odpadů, nelze pochybovat o tom, že takový úkon je 
stále kvalifikován jako odstranění, nikoli využití.

Paní Catherine Day, ředitelka DG Environment k dotazu MŽP dopisem z 25.8.2004 k této věci sdělila, že Komise EU 
spíše zastává názor, že k určení, zda spalování odpadu je či není jeho energetickým využitím, by měl být brán zřetel i 
na úsporu přírodních zdrojů a že legislativa a judikatura EU musí být členskými státy  aplikovány případ od případu, 
což konstatuje i ESD. Současně však Komise připouští, že diskuze o rozlišení odstraňování  odpadů jejich spalováním 
a  energetickým využitím odpadů, probíhají již několik let a dosud nebylo nalezeno uspokojivé řešení. Závazný výklad 
komunitárního práva však může podávat pouze ESD a ten za určující v této otázce považuje hlavní účel provozování 
zařízení. Podle soudu, jak zdůraznila paní Margot Wallstrom, členka evropské komise v dopise ministrům životního 
prostředí členských států EU již 24.7.2003, je v nejasných případech kritériem pro energetické využití odpadů rozhod-
nutí, zda může být stejná operace v zařízení prováděna za stejných podmínek s jiným materiálem než s daným odpa-
dem. 

Komise ES i  ESD předpokládají při rozhodování o přiřazení spalování odpadů pod operace považované za 
odstraňování a nebo za využívání odpadů vždy posouzení konkrétního případu. Pro toto posuzování vymezil ESD 
v podstatě tři rozhodující kritéria, která musí být současně splněna, aby bylo možné spalování odpadů považovat za 
jejich energetické využití:

a) hlavním účelem operace je „umožnit odpadům být užitečnými“, tj. vyrobit energii,
b) jak energie generovaná, tak i energie získaná při spalování odpadů musí být vyšší než energie při procesu spalování 

spotřebovaná a zároveň musí platit, že část tohoto přebytku bude efektivně využita, a to buď přímo jako tepelná 
energie nebo k výrobě elektrické energie a 

c) větší část odpadu musí být procesem spotřebována a větší část získané energie musí být využita.

Pokud se týče kritéria uvedeného výše pod bodem a), rozsudek ESD č. C-458/00 ze dne 13. února 2003 uvádí další 
dvě pomocná kritéria pro posouzení, zda hlavním účelem spalování odpadu je „umožnit odpadům být užitečnými“, tj. 
vyrobit energii. Jednak je to doložení toho, že odpady jsou do zařízení ke spalování dodávány proti platbě provozovatele 
tohoto zařízení, tj., že provozovatel spalovny za odpad platí jeho dodavateli. Dále je to doložení faktu, že odpady byly 
určeny do zařízení, které pokud není zásobeno odpady, muselo by pro svou činnost využívat primární zdroj energie. 
Teoreticky je sice možné, aby spalovny komunálních odpadů v případě absence odpadu využívaly primární zdroj energie 
(např. zemní plyn pomocí instalovaných hořáků), ale z ekonomického hlediska by to bylo pro provozovatele nepřijatelné 
a z technického hlediska by nemohlo být spalování primárního zdroje energie v zařízení určeném ke spalování odpadů 
nikdy tak efektivní, jako v zařízení určeném přímo ke spalování primárního zdroje energie.

Energetické využití odpadů, jako účel přeshraniční přepravy odpadů, by podle všech výše uvedených kritérií stano-
vených ESD bylo zřejmě možné uznat v konkrétních případech jejich spalování v cementárnách. V případě přeshraniční 
přepravy komunálního odpadu do spaloven komunálního odpadu se splnění všech zmíněných kritérií nedá předpokládat 
ani v jednotlivých případech.

JUDr. Eva Kružíková, CSc., v.r. 
pověřená řízením odboru legislativního
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2006 zasílejte na adresu

SEVT, a. s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete e-mail na adresu faq@env.cz a v něm 

uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte 
přiděleno od SEVT, a abonentní adresu.


