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Vážený pane senátore,

obdržela jsem od Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR 

(dále jen VUZP) 89. usnesení z 19. schůze konané dne 9. srpna 2022. VUZP se v rámci této 

schůze věnoval problematice národních parků, a to zejména záměru Vlády ČR vyhlásit Národní 
park Křivoklátsko, a dále okolnostem souvisejícím s požárem v Národním parku České 

Švýcarsko. V rámci usnesení se obracíte na resort ŽP o posouzení některých návrhů 

či předložení konkrétních informací. Níže proto nyní uvádím informace týkající se záležitostí 
mnou řízeného resortu.

K části I, která se týká tzv. Velikonoční výzvy starostů Křivoklátská (viz 83. usnesení ze 

17. schůze VUZP konané dne 8. června 2022), bych Vás chtěla informovat, že jsem přípravou 

požadovaných informací a podkladových analýz pověřila příslušné odborné útvary MŽP 

a Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"). Jakmile budu mít všechny 

potřebné podklady k dispozici, zašlu Vám reakci na zbývající vybrané body tohoto usnesení, 
konkrétně body 2a-2e. Na požadavek uvedený v 83. usnesení VUZP pod bodem 2f jsem Vám 

již odpověděla, a to dopisem ze dne 13. července 2022 pod čj. MZP/2022/620/1227.

Co se týče jednání orgánů ochrany přírody ve vztahu k místním a krajským samosprávám, 

tak zde mohu potvrdit, že je i nadále záměrem Ministerstva životního prostředí a dalších 
orgánů ochrany přírody, jako jsou například jednotlivé správy NP či AOPK ČR, vést 
s dotčenými samosprávami věcnou a odborně podloženou diskuzi k jednotlivým tématům 

ochrany přírody včetně témat souvisejících. V té souvislosti bych ráda připomněla, že dle 

ustanovení § 20 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOPK") zřizuje správa NP radu NP jako iniciativní a konzultační orgán 

pro záležitosti příslušného NP. S radou NP pak správa NP projednává všechny důležité 

dokumenty ochrany přírody a témata související s řízením NP a jeho ochranného pásma, 
zejména členění území NP do zón ochrany přírody, vymezení klidových území NP a zásady 

péče o NP. Členy Rady NP jsou ze zákona delegovaní zástupci obcí a krajů a v horských 

oblastech i zástupci Horské služby, na jejichž území se NP a jeho ochranné pásmo rozkládá. 
Další členy rady NP jmenuje správa příslušného NP. Vybírá zejména z nejvýznamnějších 
právnických a fyzických osob s podnikatelskou činností na území NP, zástupců z oblasti



lesnictví, zemědělství, obchodu a cestovního ruchu, dále z odborníků z vědeckých a odborných 

pracovišť, popřípadě z jiných orgánů státní správy. Tento model považuji za dobře fungující 

a jsem přesvědčena, že umožňuje všem zástupcům v radách NP, tj. včetně zástupců místních 

samospráv, vyjádřit svůj názor a prosazovat své zájmy v rámci tohoto orgánu, a tím 

významně ovlivňovat chod a řízení jednotlivých správ NP. Přesto jsem řediteli Správy NP 

České Švýcarsko doporučila zřídit navíc pracovní skupinu pouze pro starosty.

K části III, konkrétně bodu Illb, Vám sděluji, že příprava návrhu metodiky řízeného 

vypalování v chráněných územích, započatá AOPK ČR, je zatím stále na počátku. Byla jsem 

Informována, že AOPK ČR zahájila diskusi o její podobě a rozsahu a zároveň v této věci 

navázala spolupráci s příslušným útvarem Generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR. Vzhledem k tomu, že obsahová náplň ani struktura této metodiky není zatím blíže 

rozpracována, pokládám v tuto chvíli za předčasné předjímat z naší strany další postup v této 

věci.

Dále v souvislosti s požadavkem uvedeným v bodu IIIc zasílám v příloze soupis výzkumných 

a obdobných činností a úkolů za posledních deset let s vazbou na území NP, jejichž realizaci 

zadávaly jak příslušné správy NP, tak Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím 

grantových agentur, nebo s využitím prostředků získaných z dotací nebo z vlastních 

prostředků.

S pozdravem

Ing. Bc. Anna Hubáčková

Příloha: soupis výzkumných a obdobných činností a úkolů s vazbou na území NP

Vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
senátor
Senát Parlamentu ČR 
Praha

2/2



728329-000-220926103422

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 z  strany,728329-000-220926103422 1
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: 26.09.2022

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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