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Vážený pane senátore,

obdržela jsem Váš dopis ze dne 16. června 2022 a hned v úvodu bych Vám chtěla poděkovat 

za Vaše názory a čas, který dané problematice věnujete. Vašimi podněty se budeme zabývat, 

mnoho z nich je velmi inspirujících a jsme připraveni je s Vámi prodiskutovat a hledat vhodná 

řešení. MŮj čas je v současnosti velmi omezený, a proto pověřuji k dalšímu jednání s Vámi 

mého poradce Ladislava Mika.

Po posouzení podkladů, které mám k daným tématům k dispozici, uvádím níže informace, 

které považuji za podstatné.

Návrh Zásad péče o Národní park České Švýcarsko (dále jen „Zásady") připravila Správa 

Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa") dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK"). Následně MŽP posoudilo 

předložený koncept a navrhlo nezbytné úpravy materiálu tak, aby byl v souladu s vyhláškou 

č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci 

a označování chráněných území, v platném znění (dále jen „Vyhláška"), a Metodickým 
pokynem ke zpracování a projednání zásad péče o národní parky ČR (dále jen „Metodický 

pokyn"). Jelikož se jedná o zcela novou podobu koncepčního dokumentu, jehož platnost bude 

zpravidla na období 15 až 20 let, bylo nutné jeho obsah a podobu řádně projednat jak v rámci 

MŽP, tak i se zástupci správ NP. Zde bych chtěla připomenout, že se ve stejnou dobu začaly 

připravovat materiály (a to nejen zásady péče o NP, ale například též nová zonace a klidová 

území NP) pro všechny NP. Každý z existujících NP má určitá specifika, která je třeba 

zohlednit, přesto je však nutné, aby zásady péče pro všechny NP měly jednotný základní 
obsah i strukturu. Po nalezení shody na konkrétní podobě připravených návrhů zásad péče 

pro jednotlivé NP zahájily postupně správy NP jednání k daným materiálům se zástupci obcí 

a dalšími důležitými partnery v regionu. Nyní jsou již všechny návrhy zásad péče o NP (kromě



KRNAPu) připraveny, projednávány v regionu a i já věřím, že je bude možno v co nejkratší 
době schválit. Zde bych ještě chtěla upozornit, že v souladu s Metodickým pokynem teprve 

na základě zásad pěče o NP mohou správy NP zpracovávat krátkodobé koncepční dokumenty 

(např. koncepce práce s veřejností, koncepce péče o bezlesí), které podrobněji rozvedou 

obsah zásad péče a stanoví jednotlivá opatření v konkrétních plochách na území NP, případně 

jeho ochranného pásma, a to zpravidla na období 3-5 let. Kromě již výše uvedeného bych 

chtěla ještě v této souvislosti zdůraznit, že současná absence schválených zásad péče o NP 

není v rozporu s platnou legislativou a tedy nedochází ze strany Ministerstva životního 

prostředí k porušování zákonných ustanovení a povinností, jelikož ZOPK nestanovil lhůtu 

pro schválení zásad péče o NP. Nicméně samozřejmě cílem Ministerstva životního prostředí 
je, aby byly zásady péče o NP schváleny co nejdříve a mohly plnit svou nezastupitelnou roli, 
jako koncepční odborné dokumenty ochrany přírody.

Dále bych se zmínila stručně k cílům ochrany přírody NP. Osobně nevnímám žádný rozpor 

mezi tím, jak jsou tyto cíle vnímány pro kategorii II dle lUCN a naší legislativou potažmo 

zásadami péče o NP. Dlouhodobým cílem ochrany NP je dle ZOPK zachování nebo postupná 

obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich 

přirozené dynamice na převažující ploše území NP a zachování nebo postupné zlepšování 
stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska 

biologické rozmanitosti, na zbývajícím území NP. ZOPK následně stanovuje, že posláním NP 

je naplňovat dlouhodobé cíle ochrany NP a také umožnit využití území NP k trvale 

udržitelnému rozvoji, ke vzdělávání, výchově, výzkumu a k přírodě šetrnému turistickému 

využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany NP. V této souvislosti 

lze závěrem připomenout, že obsah a struktura zásad péče o NP je dána primárně národní 
legislativou, tj. konkrétně ustanoveními plynoucími ze ZOPK, kdy cíle kategorie II die lUCN 

rámcově zapadají do tohoto konceptu a jejich naplňování je možné v rámci stávajícího obsahu 

zásad péče o NP i platné legislativy.

Co se týče zmíněného Programu podpory obcí v NP, tak zde bych pouze doplnila, že pro období 
2021 - 2023 byl schválen rámec Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP"), 
který zavádí prioritní témata, jež budou předmětem podpory z NPŽP v daném tříletém období. 
Na podporu různých aktivit v obcích ležících na území NP se počítá s alokací 200 mil Kč, a to 

pro rok 2023. Volba prioritních témat se opírá o Státní politiku životního prostředí České 

republiky a reaguje na aktuální potřeby či ohrožení. K jednotlivým prioritním tématům rámec 

NPŽP přiřazuje konkrétní aktivity, které budou v daném období podporovány, a to včetně 

plánované alokace a orientačního harmonogramu.
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Na závěr bych Vás chtěla ujistit, že Správa všechny obdržené připomínky k návrhu Zásad 

zodpovědně vyhodnotí, zpracuje jejich vypořádání a podle toho návrh Zásad upraví, a to vše 

při maximální možné míře komunikace se zainteresovanými subjekty. Poté materiál projedná 
Rada NP a následně ho MŽP schválí. Přesný postup je stanoven ZOPK a Metodickým pokynem. 

Věřím, že se nakonec pro všechny NP podaří projednat a schválit kvalitní zásady péče o NP, 
a to co nejdříve.

S pozdravem

Ing. Bc. Anna Hubáčková

Vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
senátor
Senát Parlamentu ČR 
Praha
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Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické pod pořadovým číslem , skládající se ze  stran,321866-000-220718135931 2
odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup obsahoval tyto zajištovací prvky: bez zajišťovacího prvku.

Subjekt, který konverzi provedl: , IČ: Ministerstvo životního prostředí 00164801

Konverze byla provedena dne: 18.07.2022

Poznámka:

Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální
evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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