
Poznámky k aplikaci zákona o ochraně přírody a krajiny v praxi 

 

Úvod 

Zákon o ochraně přírody a krajiny
1
 (dále jen „Zákon“) byl v době svého vzniku v roce 1992 

označován za moderní právní předpis, a to nejenom z pohledu České republiky, ale také 

z pohledu střední a západní Evropy. Jeho autoři popsali lépe, než tomu bylo v předcházejících 

právních normách, širokou škálu hodnot, se kterými se opakovaně setkáváme při činnostech 

v přírodě a krajině. V zásadě novým způsobem byl definován přístup k tzv. zvláště 

chráněným částem přírody a autoři se rovněž pokusili o zavedení nových ustanovení, kterými 

by byla zajištěna ochrana krajiny jako celku. Tím je myšlena především druhá část Zákona 

zabývající se obecnou ochranou přírody a krajiny. 

Při konstrukci Zákona byla patrná snaha nevymezovat podrobně jednotlivá ustanovení a 

ponechat tak značnou vůli při výkladu těchto ustanovení. Předpokládalo se, že bude také 

využito většiny zmocňovacích ustanovení, kterých v současné době zákon obsahuje na 

čtyřicet, a že bude zajištěno metodické vedení orgánů státní správy vykonávajících státní 

správu v tzv. přenesené působnosti. V obou případech však nedošlo k naplnění původních 

předpokladů. Vedení resortu životního prostředí doposud nezajistilo vydání dlouhé řady 

prováděcích předpisů a metodická práce s orgány ochrany přírody je na velmi nízké úrovni. 

Z uvedeného počtu zmocňovacích ustanovení bylo doposud využito pouze 26, a to ještě 

většina z nich v rámci dnes zastaralé vyhlášky 395 z roku 1992. Ani po šestnácti letech nejsou 

prováděcím předpisem upravena důležitá ustanovení o ochraně významných krajinných prvků 

(§ 4, odst. 2) a o ochraně krajinného rázu (§ 12, odst. 2). Stejně tak nejsou provedeny úpravy a 

aktualizace seznamů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 48, odst. 3) a není 

podrobněji popsán způsob hodnocení stavu zvláště chráněných druhů a jejich stanovišť (§ 48, 

odst. 5). Přitom právě uvedená tři ustanovení Zákona představují plošně obrovské zásahy do 

vlastnických a jiných práv na území České republiky. 

Popsaná situace umožňuje nejednotný postup orgánů ochrany přírody, což se nejvýrazněji 

projevuje v oblasti obecné ochrany přírody a krajiny a v oblasti ochrany zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů. V případě obecné ochrany přírody a krajiny se problémy týkají 

především ochrany územních systémů ekologické stability, významných krajinných prvků, 

ochrany krajinného rázu a rovněž obecné ochrany ptáků.  

 

Metodické vedení orgánů ochrany přírody a krajiny 

Chceme-li hovořit o metodickém vedení, musíme se v první řadě zamyslet nad výkladem 

pojmů, se kterými Zákon pracuje, a také nad praktickým výkonem správních řízení, kterých je 

Zákon v současné době součástí.  

Ne všechny pojmy, se kterými Zákon pracuje, jsou Zákonem definovány. Definici některých 

pojmů najdeme v jiných zákonech a u celé řady pojmů zjistíme, že jejich definici neupravuje 

žádný legislativní předpis. Obzvláště v tom posledním případě je dán skutečně velký prostor 

pro naprostou libovůli při výkladu pojmů jednotlivými správními orgány. Jedná se především 

o pojmy „údolní niva“ a „jezero“. Právě v těchto případech je důležité, aby Ministerstvo 

životního prostředí využilo zmocňovací ustanovení v § 4 Zákona a vydalo prováděcí předpis 
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upravující postup orgánů ochrany přírody při ochraně významných krajinných prvků. 

Absence tohoto prováděcího předpisu vede v konečném důsledku nejenom k vydávání často 

rozporuplných stanovisek různých orgánů ochrany přírody k zásahům do významných 

krajinných prvků, v první řadě je absence tohoto prováděcího předpisu důvodem pro nejistotu 

vlastníků nemovitostí, správců vodních toků i investorů, prostě všech, kdo mají povinnost 

nebo úmysl měnit aktuální stav krajiny. Pokud není předem definován předmět ochrany, nelze 

spolehlivě určit ani rozsah a míru dopadu zamýšlených činností. 

Velmi problematický je od roku 2001 pojem „vodní tok“, který je definován v § 43 zákona 

254/2001 Sb. o vodách. Tady se jedná o situaci, kdy definice ve vodním zákoně z roku 1973 

byla pro výklad ustanovení o ochraně významného krajinného prvku vodní tok vyhovující, 

protože za součást vodního toku bylo považováno také jeho koryto. Zákon o vodách z roku 

2001 považuje za vodní tok pouze vodu, čímž nelze naplnit podstatu pojmu významný 

krajinný prvek uvedenou v § 3 Zákona a nelze splnit předpoklad, kdy významný krajinný 

prvek bude přispívat k udržení ekologické stability krajiny. 

Definice pojmů „les“ a „rybník“ není v Zákoně rovněž uvedena, tyto pojmy jsou ale 

definovány v rámci jiných právních předpisů a je tedy nutné vycházet z těchto definic 

(Prchalová, 2006). Bohužel není tato zásada ve správní praxi vždy dodržována a setkáváme se 

s případy, kdy se správní úředník necítí být vázán definicemi pojmů v platných zákonech. 

Takovému postupu nahrává i existence výkladových publikací, které vhodnost pojmů 

definovaných v jiných zákonech přímo či nepřímo zpochybňují. 

Pro zlepšení aplikace Zákona a pro zlepšení metodické podpory orgánů ochrany přírody je 

nezbytné: 

 vydat prováděcí předpis k ustanovení § 4, odstavce 2, Zákona, 

 definovat pojmy „údolní niva“, „jezero“ a „rašeliniště“, 

 vyřešit rozpor v definici pojmu „vodní tok“ v současném zákoně o vodách. 

Z odborného hlediska se jako nejproblematičtější jeví definice pojmu „údolní niva“. Pro 

potřeby naplňování ustanovení §4, odstavce 2, Zákona by v tomto případě bylo 

nejrozumnějším řešením vytvoření mapy údolních niv České republiky. Tento mapový 

podklad by jednoznačně definoval území, na kterém by v případě potenciálně škodlivých 

zásahů přicházelo v úvahu správní řízení o vydání závazného stanoviska podle § 4, odstavce 

2, Zákona. Takové řešení by usnadnilo nejenom orientaci občanů, ale umožnilo by lépe 

koordinovat rozhodování více jak dvou set orgánů ochrany přírody a krajiny na obcích 

s rozšířenou působností. 

Podobně, jako je sjednocení výkladu pojmů nezbytné v případě významných krajinných 

prvků, je důležité také v případě hodnocení tzv. „krajinného rázu“. Tady je důležité vymezit 

co nejlépe hodnoty, které považujeme za součást pojmu „krajinný ráz“. Jedině tak se vyhneme 

nekontrolovatelně subjektivnímu používání ustanovení § 12 Zákona.  

Vedle výkladu pojmů je z metodického hlediska důležité také jednotné posuzování škodlivosti 

záměrů, a to jak v případě částí krajiny (významných krajinných prvků, územních systémů 

ekologické stability, krajinného rázu) chráněných podle druhé části Zákona, tak v případě 

zvláště chráněných částí přírody chráněných podle třetí, čtvrté a páté části Zákona. V průběhu 

posledních let zaznamenáváme bohužel případy, kdy pouhý výskyt zvláště chráněných druhů 

nebo umístění záměru na území významného krajinného prvku vede některé úředníky 

k přesvědčení, že je nutné udělení výjimky nebo vydání závazného stanoviska. Není to pravda 

a zákon nic takového nevyžaduje. Výjimka i závazné stanovisko jsou vydávány teprve 



v případech, kdy je předpoklad škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných 

druhů, do významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability apod. Je 

zodpovědností toho, kdo nějaký záměr zamýšlí provést, aby si nechal odborně vyhodnotit 

možné dopady svého záměru a aby neohrozil fungování krajiny nebo existenci zvláště 

chráněných částí přírody. Požadavek vydávání výjimek prakticky pokaždé, kdy se v území 

prokáže výskyt zvláště chráněných druhů, je nepochopením smyslu Zákona. 

Podobně chybně je občas postupováno při územní ochraně. Pomineme-li skutečnost, že máme 

zbytečně komplikovaný systém tzv. kategorizace zvláště chráněných území, měli bychom 

každopádně odmítnout tendence, aby chráněné území bylo automaticky překážkou 

jakýchkoliv aktivit. Každé zvláště chráněné území je vyhlášeno na základě lépe či hůře 

definovaných předmětů ochrany. A pokud je prokazatelné, že nějaký záměr nemůže mít 

škodlivý vliv na některý z předmětů ochrany a současně neporušuje ani tzv. základní 

podmínky ochrany stanovené Zákonem, nelze bránit v jeho realizaci argumentací, že „se 

prostě jedná o chráněné území“. Nejviditelněji tato tendence projevuje v posledních dvou 

letech v případech ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Zde je onomu 

nesmyslnému argumentu, že se „prostě jedná o chráněné území“, dodáván navíc „evropský 

rozměr“ a je často vyhrožováno postihem ze strany Evropské komise. 

 

Závěr 

Všechny popsané nedostatky by měly být řešeny. Nejedná se o nedostatky zanedbatelné, 

jejichž dopad bychom mohli označit za nevýznamný. Ve skutečnosti právě tyto nedostatky 

vytvářejí negativní obraz ochrany přírody a krajiny v očích veřejnosti. Pokud jim nebude 

věnována odpovídající pozornost, mohou se stát důvodem odklonu společnosti od dobře 

nasměrovaných trendů z počátku devadesátých let. 

Snahou Ministerstva životního prostředí, které je ústředním orgánem státní správy a orgánem 

vrchního dozoru ve věcech životního prostředí a tedy i ve věcech ochrany přírody a krajiny, 

by mělo být mimo jiné také zkvalitňování práce orgánů ochrany přírody a krajiny. To je 

možné pouze za předpokladu zlepšení metodické práce a zkvalitněním odborné podpory 

jednotlivých orgánů státní správy. 

  

Shrnutí 

Příspěvek je zamyšlením nad aktuálním stavem šestnáct let starého zákona o ochraně přírody 

a krajiny, který byl v roce 2004 částečně novelizován. Hlavními tématy příspěvku jsou výklad 

pojmů, se kterými tento zákon pracuje, a aplikace některých ustanovení zákona ve správních 

řízeních. Autor příspěvku se pokouší poukázat na několik nejproblematičtějších ustanovení 

zákona, jejichž nejednotný výklad a nejednotné používání ve správních řízeních přináší 

nemalé problémy občanům České republiky. 
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