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Vážený pane senátore,

reaguji na Váš dopis ze dne 31. října 2019, ve kterém požadujete informace k několika 
tematickým okruhům. K popisovaným skutečnostem jsem si vyžádal aktuální informace 

a nyní, po posouzení všech podkladů, které mám k dispozici, se níže vyjádřím k některým 

Vašim dotazům.

A) Stejnokroje pracovníků ochrany přírody

Jak ve svém dopise uvádíte, ustanovení § 82 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK"), zavádí oprávnění pracovníků Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"), správ jednotlivých národních parků a České 

inspekce životního prostředí nosit stejnokroje ochrany přírody. Dále toto ustanovení zavádí 

zmocnění pro vydání obecně závazného právního předpisu Ministerstva životního prostředí 

k provedení podrobností. Zde bych chtěl upozornit, že toto bylo splněno hned v roce 1992, 

a to schválením vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZOPK 

(dále jen „vyhláška"). Ta totiž ve svém § 21 upravila podrobnosti k zavedení a užívání 
stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody. Dle tohoto ustanovení může stejnokroj 

přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru.

Vyhláška v § 20 rovněž upravuje podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech 

pro výkon stráže přírody. Stráž přírody ustanovují z řad zaměstnanců orgánů ochrany přírody 

nebo dobrovolných spolupracovníků krajské úřady, AOPK ČR a správy národních parků (dále 

jen "ustanovující úřady"). Dle § 20 odst. 4 vyhlášky je strážní služba vykonávána podle 
určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody, tedy ustanovujícího úřadu. 

Dobrovolným členům stráže přírody se poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti 

s výkonem služby vznikly, za podmínek stanovených ustanovujícím úřadem. Orgán ochrany 
přírody vybaví členy stráže přírody pomůckami pro výkon strážní služby (např. mapové



podklady). Ustanovující úřad též může podle svých možností přiměřeně vybavit členy stráže 

přírody terénním oblečením a dalšími pomůckami.

B) Křídlatky

K otázce týkající se křídlatky Vám můžu sdělit, že omezení (zákaz) rozšiřování invazních 

druhů, související s nově přijatou legislativou EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů - dále jen „Nařízení"), se bohužel skutečně nevztahuje 

na křídlatky. Na tzv. unijní seznam invazních nepůvodních druhů byl dosud zařazen např. 

široce rozšířený bolševník velkolepý nebo netýkavka žláznatá, ale křídlatky zatím nikoli.

V případě těchto rostlin je tak v současnosti možné omezení jejich šíření vymáhat pouze 

s odkazem na obecné povinnosti vlastníků pozemků podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění. Toto ustanovení ukládá vlastníkům 

pozemků, resp. obecně všem fyzickým a právnickým osobám „zjišťovat a omezovat výskyt 

a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám 

nebo nedošlo k poškození životního prostředí...", přičemž křídlatky lze mezi plevele 

s potenciálem poškození životního prostředí jistě řadit. Jako orgán státní rostlinolékařské 

péče jsou v těchto případech příslušné, v přenesené působnosti, úřady obcí s rozšířenou 

působností (příslušným ústředním orgánem v dané věci je Ministerstvo zemědělství).

Z hlediska ZOPK je regulováno (v § 5 odst. 4 tohoto zákona) pouze záměrné rozšiřování 
nepůvodních druhů, tedy nikoli skutečnost, že je jejich porost ponechán bez zásahu a orgán 

ochrany přírody může případně pouze vyzvat vlastníky pozemků k zajištění opatření 

ke zlepšení stavu přírodního prostředí, případně za tím účelem s nimi uzavřít dohodu 

o provedení takových opatření (viz § 68 a 69 ZOPK). Na základě výše zmíněného Nařízení byl 
připraven návrh novelizace ZOPK a dalších souvisejících zákonů, ve kterém se navrhuje 

upravit (rozšířit) možnost zásahů proti nepůvodním druhům a to tak, že v § 5 odst. 6 ZOPK 

dochází k úpravě postupu orgánu ochrany přírody v oblasti jejich regulace („Orgán ochrany 
přírody může stanovit opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, je-li to 

s ohledem na místní dopady na přírodu a krajinu nezbytné. V opatření k regulaci nepůvodního 

druhu nebo křížence stanoví také podmínky jeho provádění. Tím není dotčen postup 

stanovený jiným právním předpisem"). V praxi by tak ustanovení mělo být aplikováno 
na případy, kdy např. z důvodu místně specifických stanovištních podmínek dojde k lokálnímu 

přemnožení nepůvodního druhu nebo křížence, který jinak regulaci nevyžaduje, nebo 

na případy, kdy takový nepůvodní druh významně ohrožuje pomístní výskyt druhů 

původních, třeba i ohrožených. Umožní řešit zejména lokální problémy s nepůvodními druhy, 

což může významně napomoct zabránění jejich pozdějšímu rozšíření i na další území 

a případně i rozvinutí Invazních vlastností. Uvedený nástroj tak doufám bude plnit důležitou

2/3



preventivní úlohu. Závěrem sděluji, že Nařízení umožňuje členským státům přijmout také 

vlastní, tzv. národní seznamy invazních nepůvodních druhů. Na základě proběhlých jednání 

a konzultací s různými stakeholdery však předkiádaný návrh zákona tuto možnost 

neobsahuje.

C) Most v Zadní Doubici

K dotazu týkajícímu se obnovy mostku v Zadní Doubici resp. v iokaiitě u Niedermúhle jsem 
byi informován, že Správa NP České Švýcarsko zasiaia v září t.r. k záměru obnovy mostku 

v Iokaiitě u Niedermúhie pro turistické využití dopis saské straně (konkrétně panu 
Dr. D. Butter, řediteii Správy NP Saské Švýcarsko), ve kterém vyjadřuje podporu reaiizaci 

tohoto záměru za předpokladu splnění konkrétních podmínek. Např. aby zásah do vodního 

toku Křinice byl minimální a následně umožnil přirozenou dynamiku vodního toku, dáie by 

přitom neměio dojít ke změně trasy vodního toku či opevňování břehů a dna.

S pozdravem

Vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
senátor
Senát Pariamentu ČR 
Praha
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 124422135-257981-191128145443, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 28.11.2019
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