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ČÁST PÁTÁ

PAMÁTNÉ STROMY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ 
DRUHY ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A NEROSTŮ

K části páté
Jedná se o ustanovení věnované zvláštní druhové ochraně. Předmětem ochrany 

jsou památné stromy (§ 46–47, § 55 odst. 1), a především zvláště chráněné druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ustanovení § 48 zavádí kategori-
zaci zvláště chráněných druhů, § 49 a § 50 představují základní ochranné podmínky 
a § 56 režim výjimek z nich. V § 54 odst. 4 až 11 je řešen právní režim živočicha 
odchovaného v lidské péči. Ustanovení § 51 se vztahuje na ochranu zvláště chráně-
ných druhů nerostů, jejich seznam však nikdy nebyl stanoven.

HLAVA PRVNÍ

§ 46
Památné stromy a jejich ochranná pásma

(1) Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit 
rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

(2) Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vý-
voji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vy-
hlásil.

(3) Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, 
vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve 
kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem 
orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochran-
né pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřené-
ho ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný 
strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, che-
mizace.

(4) Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody jen 
z důvodu, pro který lze udělit výjimku dle § 56.

K § 46
1. Ustanovení § 46 a § 47 zavádí režim ochrany památných stromů, jejich sku-

pin a stromořadí v rámci zvláštní druhové ochrany. Jedná se však o jakýsi hybrid 
mezi zvláštní druhovou a územní ochranou. Zákon umožňuje vymezit pro takové 
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stromy ochranné pásmo, které má zabezpečit památné stromy před škodlivými 
vlivy z okolí. Protože řada druhů dřevin vyhlašovaných za památné stromy patří 
mezi běžné druhy, je třeba upozornit, že cílem ochrany památných stromů není jen 
ochrana druhové biodiverzity, nýbrž také ochrana hodnot estetických, krajinotvor-
ných, kulturních či historických. Řada stromů, skupin stromů či stromořadí jsou 
významné věkem, vzrůstem, habitatem, tvoří krajinné dominanty, „pamatují“ dáv-
ná staletí apod. Věk pro vyhlášení za památný strom zákon ani prováděcí předpis 
nestanoví.

2. Forma vyhlášení je rozhodnutí vydávané příslušným orgánem ochrany příro-
dy ve správním řízení. Příslušnými orgány jsou pověřené obecní úřady, s výjimkou 
zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, tam by to byly AOPK ČR, 
správy NP a na vojenských újezdech újezdní úřady, na území PP a PR patrně OURP 
na základě zbytkové působnosti.

3. K projednávání záměru na vyhlášení viz komentář k § 55.
4. Alternativní možností vyhlášení stromů, jejich skupin či stromořadí za chrá-

něné je smluvní ochrana, viz komentář k § 39.
5. V § 46 odst. 2 je stanovena základní ochranná podmínka. Památné stromy 

je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je pro-
váděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Souhlas s ošetřením vydává 
příslušný orgán podobně jako u vyhlášení ochrany. Souhlas se vydává správním 
rozhodnutím ve správním řízení. Výjimku ze zákazu poškozovat, ničit a rušit pa-
mátný strom v přirozeném vývoji je možné udělit postupem a za podmínek v § 56.

6. Poškození či zničení památného stromu, skupiny, stromořadí, lze sankciono-
vat podle § 87, resp. § 88. Jedná-li se o přestupek spáchaný ve zvláště chráněném 
území, lze za něj uložit pokutu až ve dvojnásobné výši podle § 87 odst. 4. To neplatí 
pro správní delikty podle § 88.

7. Ustanovení odst. 3 upravuje možnost, nikoliv automatickou povinnost, orgá-
nu ochrany přírody vyhlásit ochranné pásmo památného stromu, je-li třeba památné 
stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí. Ochranné pásmo vymezuje tentýž 
orgán ochrany přírody, který památný strom vyhlásil. Může jej vyhlásit tedy nikoliv 
současně, ale kdykoliv později. V rozhodnutí orgán ochrany přírody může stanovit 
činnosti a zásahy, které lze provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany 
přírody.

8. Zákon má v odst. 3 i pojistku, pokud tak orgán ochrany neučiní. Každý pa-
mátný strom má ex lege základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru dese-
tinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není 
dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní 
úpravy, odvodňování, chemizace. Z těchto zákazů nelze udělit výjimku podle § 56 
odst. 1, možnost povolení výjimky se dle § 56 odst. 1 vztahuje jen na zákazy v § 46 
odst. 2, nikoliv § 46 odst. 3.

9. Výkon činnosti v ochranném pásmu zakázané nebo i výkon činnosti, ke které 
je třeba souhlas bez tohoto souhlasu lze sankcionovat podle § 87, resp. § 88.
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10. V odst. 4 je stanoveno pravidlo, za jakých podmínek lze zrušit ochranu pa-
mátného stromu. Tedy jen tehdy, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem 
ochrany památného stromu. K tomu viz též § 56.

Související ustanovení:
§ 47 – evidence a označování památných stromů, § 55 odst. 1 – projednávání záměrů na vyhláše-
ní, § 56 – výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

§ 47
Evidence a označování památných stromů

(1) Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu (§ 42 odst. 1 a 2).
(2) Na označení památných stromů se užívá malého státního znaku České 

republiky.
(3) Bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v terénu i ma-

pových podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným 
právním předpisem.

K § 47
1. Ustanovení zakotvuje povinnost evidovat památné stromy v Ústředním sezna-

mu ochrany přírody po jejich vyhlášení a minimální požadavek na označení památ-
ných stromů v terénu, k obojímu viz komentář k § 42 zák. o ochraně přírody a kraji-
ny. V odst. 3 je zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí vydat obecně závazný 
právní předpis, to bylo naplněno vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech 
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Viz též komentář k § 42.

Související ustanovení:
§ 46 – památné stromy a jejich ochranná pásma, § 55 – projednávání záměrů na vyhlášení

Související předpisy:
vyhl. č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráně-
ných území

§ 48
Zvláště chráněné rostliny a živočichové

(1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či 
kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.

(2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení 
člení na
a) kriticky ohrožené,
b) silně ohrožené,
c) ohrožené.
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(3) Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
podle odstavců 1 a 2 stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným 
právním předpisem.

(4) Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je 
chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož 
je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okol-
ností, že je vyroben z částí takového živočicha nebo rostliny.

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpi-
sem způsob hodnocení stavu zvláště chráněných druhů a jejich stanovišť včet-
ně evropsky významných druhů z hlediska jejich ochrany.

K § 48
1. Ustanovení § 48–57 zák. o ochraně přírody a krajiny zakotvuje právní režim 

zvláštní druhové ochrany. Jedná se o speciální pravidla zvýšené ochrany (oproti 
obecné druhové ochraně v § 5), kterou společnost poskytuje (a věda pozornost vě-
nuje) taxativně stanoveným druhům volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin. V kontextu § 5 a § 5a zák. o ochraně přírody a krajiny se mezi zvláště 
chráněné druhy volně žijících živočichů dle § 48–57 počítají i druhy volně žijících 
ptáků. Tyto druhy bývají obvykle chráněny i mezinárodním a evropským unijním 
právem, přičemž při jejich výběru do seznamu zvláště chráněných druhů stát ob-
vykle přihlíží i k těmto skutečnostem.

K odst. 1
2. Česká republika, konkrétně Ministerstvo životního prostředí, může vyhlásit 

za zvláště chráněné takové druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živoči-
chů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Nejde 
o libovůli ani státu, ani ministerstva, výběr je založen na přísných a mezinárodně 
uznávaných přírodovědeckých kritériích, opřený o relevantní objektivní vědecká 
data. Přitom se ministerstvo může inspirovat i v tzv. Červených seznamech ohro-
žených druhů a jejich rozšířených verzích, červených knihách, které sestavuje re-
spektovaná mezinárodní nevládní vědecká organizace IUCN Světový svaz ochra-
ny přírody.

3. První červená kniha celosvětově ohrožených druhů (Red Data Book) po-
chází z roku 1964. Během 70. a 80. let 20. století se červené seznamy a knihy 
staly významným nástrojem napomáhajícím stanovit priority pro konkrétní akce 
přispívající k ochraně přírody a získat pozornost nejširší veřejnosti a řídicích pra-
covníků ohledně aktuálních problémů, které souvisejí s péčí o přírodu a obecněji 
o životní prostředí. Koncepce červených seznamů a knih byla postupně rozšířena 
i na plemena hospodářských zvířat, odrůdy a kultivary kulturních plodin, rostlin-
ná společenstva, půdy a typy biotopů, ekosystémů, využívání území či krajiny. 
Až do začátku 90. let 20. století byla příprava červených seznamů a knih založe-
na spíše na názorech jednotlivých odborníků, byť bezpochyby kvalifi kovaných, 
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než na pečlivém rozboru nezbytných údajů, ačkoliv pro hodnocení druhů byly 
navrženy rozmanité, často značně složité indexy. Červené seznamy jednotlivých 
taxonomických jednotek nebo skupin či stejných taxonů z různých zemí tak ne-
byly porovnatelné. Ba co víc, stávalo se, že se různí autoři na tom, do jaké míry 
je hodnocený druh skutečně ohrožen vyhubením nebo vyhynutím, při opakované 
klasifi kaci vůbec neshodli. Ve snaze vyřešit uvedený problém přijala IUCN v roce 
1994 nové kategorie pro zařazování druhů do červených seznamů spolu s objek-
tivnějšími a vědecky přísnějšími kritérii. Po intenzivní diskusi a ověřování byla 
jejich závěrečná verze v roce 2000 schválena a ofi ciálně uveřejněna o rok později 
(IUCN 2001). Aktuální text kritérií a kategorií IUCN pro zařazování druhů a niž-
ších taxonomických jednotek do červených seznamů byl publikován v roce 2012. 
Uvedený přístup umožňuje používání shodných kritérií a kategorií různými hod-
notiteli, vychází z pravděpodobnostní klasifi kace nebezpečí vymizení příslušného 
druhu, je použitelný v různých časových měřítcích a dokáže se do značné míry 
vypořádat s neurčitostí.124

4. Kategorie IUCN jsou určeny kvantitativními, jasnými a odborně věrohod-
nými kritérii a umožňují uživatelům hodnotit stav druhu v jakékoli z pěti násle-
dujících situací: (1) pokles početnosti populace, (2) malý areál rozšíření a úbytek 
nebo kolísání početnosti populace, (3) nízká početnost populace a její úbytek, (4) 
velmi nízká početnost populace a omezený areál rozšíření, (5) matematické mode-
lování životaschopnosti populace. Červené seznamy celosvětově ohrožených druhů 
připravované IUCN poskytují cenná data o ohrožení hodnoceného druhu a dalších 
taxonů, ale i o jejich rozšíření a do určité míry také o jejich nárocích na prostředí.125

5. Poslední červený seznam celosvětově ohrožených druhů a nižších taxonů se-
stavený IUCN vyšel v Sydney v listopadu 2014 a byl slavnostně představen na 5. 
světovém kongresu IUCN o národních parcích a chráněných územích: ze 74 106 
hodnocených druhů bylo 37 927 (51,2 %) druhů obratlovců. Protože pokračuje zá-
jem vydávat červené seznamy a červené knihy ohrožených druhů v jednotlivých 
částech světa nebo státech, vypracovala IUCN v roce 2003 podrobný návod pro po-
užívání kategorií a kritérií pro červené seznamy na úrovni nižší, než je celosvětová, 
tedy na úrovni kontinentů, či jejich částí, nebo států a jejich částí (regiony, kantony, 
provincie, autonomní oblasti apod. Podle posledních dostupných údajů dosud uve-
řejnilo celostátní seznamy ohrožených druhů 113 zemí.126

6. Česká republika od roku sestavovala národní červené seznamy využívající 
kritéria a nové kategorie IUCN. Přípravou ofi ciálních seznamů pověřilo Minister-
stvo životního prostředí Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Červené seznamy 

124 PLESNÍK, J. Červené knihy a seznamy Mezinárodní unie ochrany přírody slaví půlstoletí. Ochrana 
přírody. 2015, č. 2, s. 38.

125 Od roku 2004 jsou soupisy druhů a dalších taxonů ohrožených v celosvětovém měřítku každoročně 
IUCN aktualizovány a jsou zdarma dostupné na internetové adrese www.iucnredlist.org.

126 Podle PLESNÍK, J. Červené knihy a seznamy Mezinárodní unie ochrany přírody slaví půlstoletí. 
Ochrana přírody. 2015, č. 2, s. 40.
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nemají ovšem v českém právním řádu sílu právního předpisu. Je faktem, že Čer-
vené seznamy ohrožených druhů nejsou ani ve většině států světa právně závazné, 
působí pouze silou vědeckého respektu. Představují nicméně ucelený názor na to, 
jak hodnotí stav cílových druhů a dalších taxonů z hlediska jejich ohrožení přední 
odborníci z oblasti přírodních věd, a zůstávají proto těžko nahraditelným informač-
ním zdrojem pro tvorbu příslušných právních předpisů, včetně ČR. Avšak jak jsem 
již uvedl výše, při sestavování seznamů zvláště chráněných druhů v ČR se Minis-
terstvo životního prostředí inspiruje i jinými zdroji, např. seznamy v mezinárodních 
úmluvách a unijních pramenech práva v oblasti ochrany biodiverzity (viz příslušná 
kapitola v úvodu komentáře).

7. Dále srov. komentář k odst. 3.

K odst. 2
8. V tomto odstavci zákon stanoví tzv. kategorizaci zvláště chráněných druhů. 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení, stanove-
ného na základě objektivních vědeckých výzkumů, člení stupňovitě na: a) kriticky 
ohrožené, b) silně ohrožené a c) ohrožené. Na všechny se vztahují stejné ochranné 
podmínky v § 48–57 či jinde v zákoně, ale platí, že u kategorie „ohrožené dru-
hy“ jsou v zákoně formulovány některé odchylky, tato kategorie má slabší úroveň 
ochrany (méně přísnější pravidla regulace nakládání s jedinci těchto druhů). Totéž 
lze říci i o deliktní odpovědnosti, ať již na úrovni správního, nebo i soudního trestá-
ní, kde kategorie „silně ohrožené druhy“ a „kriticky ohrožené druhy“ mají přísnější 
ochranu a lze uložit přísnější sankce.

9. Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů rostlin stanoví § 49 
zák. o ochraně přírody a krajiny a § 15 vyhl. č. 395/1992 Sb., základní podmínky 
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů stanoví § 50 zák. o ochraně přírody 
a krajiny a § 16 vyhl. č. 395/1992 Sb. Výjimky ze základních podmínek ochrany 
pak stanoví § 56 zák. o ochraně přírody a krajiny. Ke zvláštní ochraně těchto druhů 
můžou sloužit i tzv. záchranné programy (§ 52 zák. o ochraně přírody a krajiny).

K odst. 3
10. Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů po-

dle odst. 1 a 2 stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 
předpisem. Stalo se tak vyhláškou č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších novelizací. 
Základem je § 14 vyhlášky a přílohy č. II a III. Seznam druhů rostlin, které jsou 
zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení jsou uvedeny v příloze č. II této vyhláš-
ky,přičemž na seznamu jsou zastoupeny jak cévnaté rostliny, tak houby.

11. Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrože-
ní jsou uvedeny v příloze č. III této vyhlášky, přičemž na seznamu jsou zastoupeny 
jak druhy bezobratlých, tak obratlovci.

12. Při sestavování seznamů zvláště chráněných druhů v ČR se Ministerstvo 
životního prostředí inspiruje nejen červenými seznamy IUCN, ale i jinými zdroji, 
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např. seznamy v mezinárodních úmluvách a evropských unijních pramenech práva 
v oblasti ochrany biodiverzity. Svoji roli při rozhodování o změnách seznamů zvláš-
tě chráněných druhů ale bohužel občas sehrají i jiná kritéria nežli jen přírodovědec-
ká. K 1. 4. 2013 byl z důvodu ekonomicko-politických vyřazen ze seznamu zvláště 
chráněných druhů kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis).

K odst. 4
13. Pod vlivem evropského unijního práva (čl. 6 směrnice 2009/147/ES, resp. 

čl. 1 směrnice 92/43/EHS) byl upraven § 48 zák. o ochraně přírody a krajiny o pra-
vidlo, že stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je 
chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je 
patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že 
je vyroben z částí takového živočicha nebo rostliny. Podobná úprava je i v oblasti 
legislativy regulující mezinárodní obchod s exempláři ohrožených druhů (nařízení 
č. 338/97/ES). Pravidla v § 48 odst. 4 zák. o ochraně přírody a krajiny pak mají do-
pad i na režim § 49–57, zejména při rozhodování o udělování výjimek podle § 56. 
Stejný režim platí i u obecné ochrany ptáků (§ 5a), naopak není zakotven v obecné 
druhové ochraně (§ 5).

K odst. 5
14. Odstavec 5 představuje zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí sta-

novit prováděcím právním předpisem způsob hodnocení stavu zvláště chráněných 
druhů a jejich stanovišť včetně evropsky významných druhů z hlediska jejich ochra-
ny. Jedná se o požadavek čl. 2 odst. 2 směrnice 92/43/EHS. Z důvodu přírodově-
decké obtížnosti hodnocení stavu z hlediska ochrany u těchto druhů dosud nebylo 
zmocnění v praxi naplněno.

Související ustanovení:
§ 49 – základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin, § 50 – základní podmínky ochrany 
zvláště chráněných živočichů, § 52 – záchranné programy zvláště chráněných druhů, § 53 – vý-
voz, § 54 – prokázání původu, § 55 – projednávání záměrů na vyhlášení, § 56 – výjimky ze zákazů 
u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, § 57 – souhlas k některým 
činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů, § 58 – náhrada za 
ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření

Související předpisy:
vyhl. č. 395/1992 Sb.

Právní předpisy EU:
čl. 1, čl. 2 odst. 2 směrnice 92/43/EHS, – čl. 6 směrnice 2009/147/ES
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§ 49
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin

(1) Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních 
a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich 
biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit 
nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, pro-
dávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

(2) Ochrana podle odstavce 1 se na rostliny nevztahuje, pokud
a) rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny, poškozovány nebo 

rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti s běžným obhospodařováním těch-
to kultur,

b) jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem,
c) pocházejí z dovozu a nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních 

úmluv.
(3) Za běžné obhospodařování podle odstavce 2 písm. a) se nepovažují zása-

hy, při kterých může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, půdního 
povrchu či chemických vlastností prostředí, kromě zásahů při obvyklém hos-
podaření v lesích podle platného lesního hospodářského plánu.

(4) Ustanovení odstavce 2 písm. a) neplatí pro druhy kriticky a silně ohro-
žené. V případě běžného obhospodařování pozemků s výskytem kriticky nebo 
silně ohrožených druhů rostlin mohou orgány ochrany přírody s vlastníkem 
nebo nájemcem pozemků uzavřít dohodu o způsobu hospodaření. Pokud vlast-
ník nebo nájemce pozemku projeví o uzavření dohody písemně zájem, orgán 
ochrany přírody je s ním povinen ve lhůtě 30 dnů zahájit o této dohodě jednání. 
Orgán ochrany přírody při uzavírání dohody prověří, že neexistuje jiné uspo-
kojivé řešení, je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 nebo 2 a na-
vrhovaný způsob hospodaření neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu 
druhu, který je na dané lokalitě předmětem ochrany podle práva Evropských 
společenství10), z hlediska ochrany. Tyto skutečnosti musí být v dohodě výslov-
ně uvedeny. Dohoda nahrazuje výjimku podle § 56.

(5) Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin stanoví Minister-
stvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

10) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijí-
cích živočichů a planě rostoucích rostlin.

K odst. 1
1. Ustanovení představuje tzv. základní ochranné podmínky společné pro všech-

ny druhy zvláště chráněných rostlin. Zvláště chráněné rostliny, resp. jejich druhy, 
jsou vysvětleny v komentáři k § 48. Základní ochranné podmínky se vztahují jak 
na všechny podzemní a nadzemní části zvláště chráněných rostlin, tak na všechna 
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jejich vývojová stadia, přičemž chráněn je rovněž jejich biotop [viz § 3 odst. 1 
písm. k)] a mrtví jedinci či jejich části nebo výrobky z nich (§ 48 odst. 4).

2. Základní ochranné podmínky představují zákazy činností, které by mohly tyto 
rostliny zničit, poškodit či jinak negativně ovlivnit jejich přirozený vývoj. Pod vli-
vem evropského unijního práva (čl. 12 až 15 směrnice 92/43/EHS) je též zakázáno 
chráněné rostliny držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za 
účelem prodeje nebo výměny, tedy zákaz komerčního nakládání s nimi. Ty zákazy 
stanovené v § 49 odst. 1 jsou ovšem pouze relativního charakteru, protože lze z nich 
udělit výjimku (§ 56). Určité výjimky obsahuje ale i § 49 odst. 2 až 4 (viz dále).

3. K pojmu „planě rostoucí rostlina“ viz § 3 odst. 1 písm. c) a g), k pojmu „rost-
lina jako zvláště chráněná část přírody“ viz § 3 odst. 1 písm. h).

4. Povinnost prokázání původu viz § 54 odst. 1.
5. Porušení § 49 odst. 1 lze sankcionovat podle § 87, resp. § 88, zák. o ochraně 

přírody a krajiny, případně i jako trestný čin podle § 299 nebo § 300 tr. zákoníku.

K odst. 2
6. Jednu z výjimek, kdy neplatí ochrana zvláště chráněných druhů rostlin podle 

odst. 1, představuje úprava v odst. 2. Ochrana podle odst. 1 se na rostliny nevztahu-
je, pokud jsou naplněny podmínky tří případů:

Zvláště chráněné rostliny
a) rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny, poškozovány nebo rušeny 

v přirozeném vývoji v souvislosti s běžným obhospodařováním těchto kultur 
(kulturou se rozumí uměle založené lesní porosty a zemědělsky obhospodařova-
né plochy, skleníky). Ustanovení neplatí pro druhy rostlin v kategoriích kriticky 
a silně ohrožené;

b) jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem (zejména po získání 
výjimky z § 49 odst. 1). Ustanovení se vztahuje na všechny druhy zvláště chrá-
něných rostlin (všechny kategorie dle § 48 odst. 2);

c) pocházejí z dovozu a nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv 
(k mezinárodním úmluvám viz kapitola č. 5 v úvodu ke komentáři). Ustanovení 
se vztahuje na všechny druhy zvláště chráněných rostlin (všechny kategorie dle 
§ 48 odst. 2).

K odst. 3
7. Za běžné obhospodařování podle odst. 2 písm. a) se nepovažují zásahy, při 

kterých může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, půdního povrchu či 
chemických vlastností prostředí, kromě zásahů při obvyklém hospodaření v lesích 
podle platného lesního hospodářského plánu. Upřesnění činností, které nelze pova-
žovat za běžné obhospodařování, stanoví § 15 odst. 2 až 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. Za 
zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje 
zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hla-
diny vodních ploch. Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování 
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drnu i hrabání steliva v lese. Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje 
hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických 
přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráně-
ných druhů rostlin.

8. Srovnej v těchto souvislostech také § 11 odst. 1 a § 20 odst. 1 písm. b) a m) 
lesního zákona.

K odst. 4
9. Ustanovení § 49 odst. 4 představuje výjimku z § 49 odst. 2 písm. a), neboť to 

neplatí pro druhy rostlin v kategoriích kriticky a silně ohrožených. V případě běžného 
obhospodařování pozemků s výskytem kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin 
mohou orgány ochrany přírody s vlastníkem nebo nájemcem (resp. jiným oprávně-
ným uživatelem)127 pozemků uzavřít dohodu o způsobu hospodaření. Jedná se o sub-
ordinační veřejnoprávní smlouvu ve smyslu § 159 a násl. spr. řádu. Smlouva nahradí 
výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin.

10. Za běžné obhospodařování podle § 49 odst. 4 zák. o ochraně přírody a kra-
jiny přitom v souladu se zněním § 49 odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajiny nelze 
považovat zásahy, při kterých může dojít ke změně hydrologických půdních po-
měrů, půdního povrchu či chemických vlastností prostředí, s výjimkou zásahů při 
obvyklém hospodaření v lesích podle platného lesního hospodářského plánu (viz 
§ 24 a § 27 lesního zákona).

11. Pokud vlastník nebo nájemce (resp. uživatel) pozemku projeví o uzavření 
dohody písemně zájem, orgán ochrany přírody je s ním povinen ve lhůtě 30 dnů 
zahájit o této dohodě jednání.

12. Orgán ochrany přírody při uzavírání dohody musí splnit současně následu-
jící podmínky: a) prověří, že neexistuje jiné uspokojivé řešení (§ 49 odst. 4 a § 56 
odst. 1 zák. o ochraně přírody a krajiny); b) je dán některý z důvodů uvedených 
v § 56 odst. 1 nebo 2 zák. o ochraně přírody a krajiny; c) navrhovaný způsob hos-
podaření neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu, který je na dané lo-
kalitě předmětem ochrany podle práva EU, z hlediska ochrany (zde se jedná o poža-
davek směrnice 92/43/EHS). Tyto skutečnosti musí být v dohodě výslovně uvedeny.

13. Jelikož dohoda nahrazuje výjimku podle § 56 zák. o ochraně přírody, platí, 
že podmínkou její účinnosti je i v tomto případě souhlas osob, které by jinak byly 
účastníky správního řízení o vydání příslušné výjimky. Není-li tento souhlas získán, 
může správní orgán v souladu se zněním § 168 spr. řádu místo uzavření veřejno-
právní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů zís-
kaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.

14. Pro orgán ochrany přírody platí při uzavření dohody také informační povin-
nost stanovená v § 5b odst. 5 zák. o ochraně přírody.

127 V souvislosti s novým občanským zákoníkem (tj. zákonem č. 89/2012 Sb.) lze od 1. 1. 2014 toto 
ustanovení rovněž vztáhnout i na pachtýře, například zemědělský pacht, případně i na vypůjčitele.
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