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Fórum ochrany přírody, 2. setkání, 13. října 2012 

Výsledky diskuse k tématu 

ANALÝZA DOPADU SEKTOROVÝCH ZÁKONŮ NA BIODIVERZITU 

 

Fórum nejprve identifikovalo úplný výčet českých zákonů, které mohou mít přímé dopady na 

biodiverzitu (viz příloha). 

Dále byly jako společné nedostatky naší legislativy stanoveny: 

1. Absence sdílené odpovědnosti mezi resorty za udržování přírodního dědictví 

2. Nadměrné množství podmínek v zákonech, degradující jejich účinnost 

3. Provádění praktické politiky (vč. dotační), nekorespondující se současnými vědeckými 

poznatky  

4. Legislativa nevychází se strategií a naopak strategie nejsou provázány s legislativou 

(nepochopení smyslu a účelu strategií) 

5. Nedostatečné vzdělání a absence profesionality pracovníků ochrany přírody ve veřejné 

správě 

6. Slabá vazba a dělení kompetencí mezi státní správou a samosprávou 

 

Dílčí cíle řešení daného problému (dílčí problémy překlopené do cílů): 

1. Složky ochrany přírody by měly být minimálně rovnocenné ostatním složkám 

životního prostředí 

2. Nutná unifikace přístupů v zákonech 

3. Sladění praktické politiky se současnými vědeckými poznatky  

4. Provázání legislativy a strategií 

 

Příloha: výčet zákonů s možným přímým dopadem na biodiverzitu 

 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 

 zákon č. 254/2011 Sb., vodní zákon 

 zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 

 zákon č. 200/1994 Sb., o zemědělství 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření 

 zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
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Dalšími významnými právními normami oboru jsou: 

 zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách 

 zákon č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými chráněnými 

živočichy 

 zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů 

 zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy 

 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě 

 


