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Zápis z informativního setkání k novele zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ze dne 22.7.2014 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha zápisu) 
 
10:45  
Setkání zahájil ředitel Správy NP Ing. Pavel Benda, Ph.D. a uvedl, že setkání bylo svoláno 
zejména z důvodu informování členů Rady NP České Švýcarsko a dalších pozvaných hostů o 
chystané novele zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“). 
 
10:46 
Přítomné přivítal i předseda Rady NP Ing. Libor Hort 
 
10:47 
Náměstek ministra životního prostředí Ing. Dolejský pozdravil přítomné a seznámil je s důvody 
chystané novely ZOPK, kterými jsou zejména sjednocení ochranných podmínek, zjednodušení 
legislativy a zlepšení řízení národních parků v ČR. Tento návrh novely je na této platformě 
projednáván ještě před vnitro- a meziresortním připomínkovým řízením tak, aby bylo možné 
připomínky a komentáře všech přítomných včas zohlednit a novela byla precizně připravena. 
 
10:55 
Prezentace Ing. Dolejského, Ph.D. o zásadních změnách v ZOPK. Novela obsahuje přesnější 
formulace základních ochranných podmínek NP, změny v pojetí zonace (rozčlenění území NP do 
čtyř zón dle cílů ochrany a způsobu péče o ekosystémy, zrušení stávajícího členění území NP do 
tří zón ochrany přírody, nově definována tzv. „klidová území NP“, ve kterých je pohyb 
návštěvníků umožněn po vyhrazených cestách a za podmínek definovaných správou NP; nově 
vymezená klidová území budou rozlohou menší než stávající I.zóny NP, ve kterých platí plošný 
zákaz vstupu návštěvníků mimo vyhrazené cesty). Klidová území budou vyhlašována opatřením 
obecné povahy, kde je předpokládána aktivní účast obcí, vlastníků pozemků a dalších účastníků 
řízení s možností soudního přezkumu. Návštěvní řády již nebudou mít formu právního předpisu, 
ale budou představovat soubornou informaci o existujících předpisech, které regulují chování 
návštěvníků v NP (zákony, opatření obecné povahy atd.). Poplatky na území NP budou zrušeny. 
 
11:15 
Prezentace Ing. Härtela, Ph.D. o bližších ochranných podmínkách NP České Švýcarsko, návrhu 
nové zonace a návrhu nového vymezení klidových území. Návrh novely obsahuje úpravu definice 
předmětu ochrany NP (obecnější než stávající), zřízení Správy NPČŠ jako příspěvkové 
organizace, sloučení Správy NPČŠ se Správou CHKO Labské pískovce. Byl představen návrh 
vymezení klidových území, který, na rozdíl od stávajícího vymezení I. zóny, lépe odráží situaci 
v terénu (např. vymezení klidového území v oblasti soutěsek Kamenice striktně ve vlastním 
pískovcovém kaňonu), zpřehledňuje orientaci návštěvníků (např. vedení hranic klidových území 
po cestách, nikoliv po hranicích lesních celků) a navazuje na hranice tzv. jádrové zóny NP Saské 
Švýcarsko (viz mapa). Celkem je navrženo 5 dílčích klidových území (oproti 7 částem stávající I. 
zóny NP), jejichž celková rozloha je menší než rozloha současné I. zóny NP. Byl představen 



 

návrh nově definovaného členění území NP do zón dle cílů ochrany přírody a typu managementu 
(viz mapa). Dr. Härtel vysvětlil, že dlouhodobým cílem správy NPČŠ je postupný převod oblastí 
ze zóny B („přírodě blízká“) do zóny A („přírodní“). 
 
11:50  
Diskuze: 
L. Paroha požádal o objasnění institutu opatření obecné povahy (dále jen OOP). M. Bílý vysvětlil, 
že možnost vydávání OOP vyplývá ze správního řádu. Obce a ostatní účastníci řízení mají 
možnost se vyjádřit k navrhovanému znění. Dále bylo objasněno, že na rozdíl od rozhodnutí ve 
správním řízení, které se týká pouze žadatele a dotčených účastníků, se OOP týká blíže a 
konkrétněji nespecifikovaného okruhu subjektů. 
 
P. Bauer požádal o vysvětlení týkající se vymezení hranice NP a navrhl využití souřadnic 
lomových bodů hranice. M. Bílý odpověděl, že novela obsahuje pouze opravu stávajících 
nepřesností slovního vymezení hranice, tedy uvedení do souladu se současnou skutečností. 
Další otázkou bylo, zda bude po sloučení správ NP a CHKO i Plán péče o CHKO Labské 
pískovce projednáván Radou NP? Odpověď zněla, že nikoliv. Rada NP je konzultačním a 
poradním orgánem pouze pro záležitosti národního parku. 
 
B.Valentová  žádala o upřesnění, zda nebude moci dojít k povolení výjimky ze ZOPK týkající se 
např. provozování horolezecké činnosti v případě, že tato činnost již bude řešena v rámci OOP. 
M. Bílý sdělil, že vyhradí-li Správa NP nějaké území či objekty pro horolezeckou činnost na 
základě OOP, platí toto vyhrazení pro všechny a nepředpokládá se udělování výjimek pro stejnou 
činnost týkající se např. jiných horolezeckých objektů. 
 
F.Brodský se dotázal, zda bude umísťování informačních a reklamních tabulí podléhat schválení 
Správou NP i v intravilánech obcí? Bylo konstatováno, že toto ustanovení platí na celém území 
NP, tedy i v obcích. Pan Paroha požádal o zvážení možnosti vyjmout z působnosti tohoto 
ustanovení zmíněné intravilány obcí, tedy zastavěná území a zmírnit tak ustanovení zákona. 
Zástupci MŽP se budou snažit tuto připomínku vypořádat. 
 
Z. Pánek se dotázal, zda se připravovaná novela dotkne také organizačního uspořádání Správy 
NP. V. Dolejský odpověděl, že novela tuto záležitost neřeší, neboť organizační strukturu řeší 
samostatně vedení správy NP a následně schvaluje MŽP. Dalším dotaz směřoval k tomu, zda 
novela počítá s vyhlášením nových NP. V. Dolejský uvedl, že toto znění návrhu novely 
s vyhlášením nových NP nepočítá, avšak může se stát, že vznikne-li po proběhnuvších 
komunálních volbách jednotný požadavek na zřízení NP Křivoklátsko, bude tam příslušný 
paragraf vložen. 
 
12:20 
Předseda Rady NP Ing. Libor Hort ukončil diskuzi s konstatováním, že tuto novelu lze po dlouhé 
době vnímat jako velmi koncepční a pozitivní krok v řízení NP učiněný ze strany MŽP, který 
jednoznačně vede ke sjednocení situace ve všech národních parcích. Vyzval přítomné zástupce 
Rady NP, aby učinili prohlášení, kterým by dali MŽP jasný signál, zda s návrhem novely souhlasí 
či nikoliv. 
 
Náměstek ministra ŽP Ing. Dolejský rovněž požádal přítomné členy Rady NP o stanovisko. 
 
Přítomní členové Rady NP se shodli na následujícím prohlášení: 
 
Členové Rady NP České Švýcarsko vyjadřují podporu návrhu novely zákona 
č.114/1992Sb.o ochraně přírody a krajiny v podobě, která byla prezentována zástupci 
Ministerstva životního prostředí na informativním setkání se členy Rady NP a dalšími 
pozvanými hosty dne 22.7.2014 v Krásné Lípě. Zároveň vyjadřují podporu projednání a 



 

přijetí novely bez zbytečného zdržení a oceňují aktivní přístup MŽP. 
 
Bylo dohodnuto, že zápis ze setkání, včetně návrhu znění prohlášení a aktualizovaných podkladů 
k novele ZOPK, které neměli účastníci jednání k dispozici před vlastním jednáním (úprava §20 
týkajícího se Rady národního parku, dílčí úprava zonace dle cílů ochrany přírody a typu 
managementu), budou rozeslány všem členům Rady NP s tím, že všichni členové Rady NPČŠ 
budou vyzváni k tomu, aby se v termínu do 5.8.2014 vyjádřili k navrženému znění prohlášení, 
jakož i k novele ZOPK. Správa NPČŠ následně postoupí všechny připomínky k vypořádání na 
Ministerstvo životního prostředí a ve spolupráci s předsedou Rady NPČŠ připraví dopis 
obsahující výše uvedené prohlášení, který bude zaslán ministrovi životního prostředí R. Brabcovi. 
 
Zapsal: 
Ing. Jan Drozd 


