
Správa dokumentů OP

Přednáška KGG/UOZP



Ze zákona č. 114 Sb. 

� Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z 
pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
www.nature.cz,

� www.drusop.cz

� Podrobnosti vedení ÚSOP a soupis požadovaných dat a 
dokumentů je upřesněn vyhláškou č. 64/2011 Sb. (o 
plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a 
označování chráněných území z 18.3.2011)



USOP 

� Do konce 20. století většinou analogové a listinné 
dokumenty k vyhlášeným chráněným územím nebo jejich 
záměrům a další dokumenty 

� Po vytvoření mapového serveru taky databázové prostředí 



USOP 

� Data za chráněná území:

� Velkoplošná
� Maloplošná
� Evropsky významné lokality Natura 2000
� Ptačí oblasti Natura 2000

� Památné stromy



USOP
� Registr objektů 

� Zvláště chráněná území (§14)
� Ptačí oblasti (§45e)
� Evropsky významné lokality (§45a)
� Smluvně chráněná území (§39)
� Památné stromy (§46)

� Archiv ÚSOP 
� Vyhlašovací dokumentace
� Ostatní právní dokumentace
� Povolení výjimek a souhlasy k činnostem
� Plány péče
� Souhrny doporučených opatření
� Ostatní odborné dokumenty
� Geodetická dokumentace



Vyhledávání DRUSOP 
� Objekty ústředního seznamu - Okresy - ORP - Pověř. 

Obce - Obce - Kat. úz. 
� Kód CHÚ, název CHÚ, příslušný orgán OP, 
� Zatržení : Zvláště chráněná území

Národní parky
Chráněné krajinné oblasti
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památky
Přírodní rezervace
Přírodní památky
Evropsky významné lokality
Ptačí oblasti
Smluvně chráněná území

Památné stromy



Orgány ochrany přírody 

� a) obecní úřady, 

� b) pověřené obecní úřady, 
� c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
� d) krajské úřady, 
� e) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

� f) Česká inspekce životního prostředí, 37) 
� g) ministerstvo životního prostředí, 
� h) újezdní úřady, Ministerstvo obrany. 



Působnost správ národních parků a 
chráněných krajinných oblastí 

� (1) Na území národních parků, chráněných krajinných 
oblastí a jejich ochranných pásem vykonávají státní 
správu v ochraně přírody a krajiny správy národních 
parků a chráněných krajinných oblastí (dále jen 
"správa"), není-li podle tohoto zákona příslušný obecní 
úřad, ministerstvo životního prostředí nebo Česká 
inspekce životního prostředí. Přehled správ na území 
České republiky a jejich sídla jsou uvedeny v příloze 
tohoto zákona. Správa národního parku Šumava 
vykonává též působnost Správy chráněné krajinné 
oblasti Šumava. . 



Působnost správ národních parků a 
chráněných krajinných oblastí

� (2) Správy vedou výpisy z ústředního seznamu 
ochrany přírody; projednávají a ukládají pokuty podle 
tohoto zákona za přestupky a protiprávní jednání na 
území národních parků a chráněných krajinných 
oblastí. Jsou oprávněny k vydání vyhlášky o zřízení 
přírodních rezervací (§ 33) a přírodních památek (§
36). Správy přezkoumávají rozhodnutí orgánů obcí 
vydaná ve správním řízení na úseku ochrany přírody a 
krajiny. 



Působnost správ národních parků a 
chráněných krajinných oblastí

� Správy jsou oprávněny vyžadovat prokázání původu a 
totožnost. Dále udělují výjimky ze zákazů stanovených 
pro jeskyně, vydávají povolení k činnostem v jeskyních, 
vydávají stanoviska k EVL a ukládají kompenzační 
opatření. Správy národních parků ve své územní 
působnosti a správy chráněných krajinných oblastí na 
ostatním území ČR vydávají souhlas v ptačích 
oblastech, na jejichž území se nachází národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace 
nebo národní přírodní památka, a zajišťují péči o ně a 
udělují výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a 
živočichů.



Působnost správ národních parků a 
chráněných krajinných oblastí

� Správy plní zároveň úkoly odborných organizací 
ochrany přírody ve svých územních obvodech. Přitom 
zejména provádějí potřebné inventarizační 
přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v 
ochraně přírody, spolupracují s výzkumnými a 
vědeckými pracovišti, zajišťují strážní, informační a 
kulturně výchovnou činnost. Správy dále zajišťují péči 
o zvláště chráněná území ve své územní působnosti.



Správa NP

� Správy národních parků navrhují plán péče o národní 
park, vydávají vyhlášku o návštěvním řádu národního 
parku a poplatcích v národním parku (§ 24 odst. 3), 
povolují výzkumnou činnost na území národních parků 
(§ 73) a zřizují radu (§ 20)



Vojenské újezdy
� (1) Na území vojenských újezdů vykonávají státní správu v 

ochraně  přírody a krajiny újezdní úřady v rozsahu 
působnosti obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, 
krajů a správy, není-li k ní příslušné Ministerstvo obrany. 

� (2) Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů 
� a) zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního 

prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody, 

� b) vymezuje a hodnotí regionální systém ekologické 
stability (§ 4 odst. 1), 

� c) rozhoduje o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství 
v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 2), 

� d) vydává prováděcí právní předpisy, kterými se zřizují 
přírodní rezervace (§ 33) a přírodní památky (§ 36) a jejich 
ochranná pásma a stanoví jejich bližší ochranné podmínky 
(§ 33 a 36), 



Vojenské újezdy
� c) rozhoduje o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních 

rezervacích,
� d) vydává prováděcí právní předpisy, kterými se zřizují přírodní 

rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma a stanoví jejich 
bližší ochranné podmínky, 

� e) schvaluje plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky, 
� f) uděluje výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních 

památkách, 
� g) podává návrhy na vyvlastnění, 
� h) podílí se na vytváření ústředního seznamu pro svůj územní obvod, 
� i) spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické 

výchovy a vzdělávání, 
� j) vykonává státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny, 
� k) je dotčeným orgánem státní správy při projednávání územního plánu 



Obecní úřady

(1)
a) povolují s výjimkou území národních parků kácení 
dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo 
zákazu kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu  s 
výjimkou území národních parků a vedou přehled 
pozemků vhodných k náhradní výsadbě, 
b) vedou přehled o veřejně přístupných účelových 
komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním 
obvodu 



Pověřené obecní úřady

(2) Pověřené obecní úřady 
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných 
prvků  a registrují významné krajinné prvky, 
b) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují jejich 
ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu, 
c) podílejí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj 
správní obvod, 
d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení cest (3) Působnost 
pověřených obecních úřadů se nevztahuje na území NP, CHKO, NPR, 
PR, NPP, PP a jejich ochranných pásem. 
(4) Magistráty statutárních měst vykonávají státní správu v ochraně 
přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním 
úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 



Pověřené obecní úřady

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li 
o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo, 
a) vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability, 
b) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním 
obvodu, 
c) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné 
rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha 
chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti, 
d) ukládají opatření, 
e) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny 



Kraje

(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem 
prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své 
územní působnosti, nejde-li o národní park nebo 
chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, 
národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo. 



Krajské úřady

(3) Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku 
nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, 
a) vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability, 
b) vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a 
lesních hospodářských osnov, 
c) udělují výjimky ze zákazů stanovených pro jeskyně a vydávají povolení k 
činnostem v jeskyních, 
d) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních 
rezervacích, 
e) udělují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích 
f) vydávají souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných 
podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek, 
g) vydávají předchozí souhlasy k činnostem na území ochranných pásem 
přírodních rezervací a přírodních památek, 
h) schvalují plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky, 



Krajské úřady

i) sjednávají smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek 
včetně jejich ochranných pásem, 
j) vydávají předchozí stanovisko a mohou uložit náhradní ochranné 
opatření, 
k) zajišťují záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, 
l) povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, 
m) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště 
chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a 
živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a 
živočichů chráněných zvláštním právním předpisem a vyzvat k prokázání 
totožnosti, 
n) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní 
obvod, 



Krajské úřady

o) podávají návrhy na vyvlastnění, 
p) ukládají opatření, 
q) ukládají pokuty 
r) odebírají nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle 
zvláštního právního předpisu ,
s) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny, 
t) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování 
ekologické výchovy a vzdělání, 
u) jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním 
úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností, 



Krajské úřady

v) vydávají souhlas v ptačích oblastech a zajišťují péči o ně, pokud k 
tomu není příslušná správa národního parku nebo správa chráněné 
krajinné oblasti, 
w) vydávají stanoviska pro Natura 2000 a ukládají kompenzační 
opatření, 
x) vydávají osvědčení pro zvláště chráněné ohrožené živočichy. 



Děkuji za pozornost!


