Tisková zpráva
Kontroverzní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny posoudí Ústavní soud
České republiky.
Dne 16.8.2017 byl podán, za podpory 25 senátorů Parlamentu České republiky, k Ústavnímu soudu
České republiky návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 114/192Sb., o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů a návrh na zrušení zákona č. 123/2017Sb., kterým se mění
zákon č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy vypracoval
za Advokátní kancelář PRK Partners, s.r.o. Mgr. Michal Sylla. Podání návrhů inicioval Svaz obcí
Národního parku Šumava.
Kontroverzní novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která má údajně sjednocovat pravidla pro
všechny stávající i budoucí české národní parky, nabyla účinnosti prvního června tohoto roku.
K názoru členských obcí Svazu obcí Národního parku Šumava, že novela odporuje ústavnímu pořádku
České republiky, jehož součástí je Listina základních práv a svobod, Evropské chartě místní
samosprávy i samotnému zákonu o ochraně přírody a krajiny, se připojilo 25 senátorů Parlamentu
České republiky, jejichž prostřednictvím byl návrh na zrušen novely zákona o ochraně přírody a
krajiny podán.
Ústavní soud vyzval účastníky řízení ‐ prezidenta republiky, předsedu sněmovny, předsedu senátu,
vládu ČR a veřejnou ochránkyni práv ‐ o vyjádření k podanému návrhu senátorů. Prezident republiky
se s námitkami navrhovatelů v zásadě ztotožnil a připojil se k nim v plném rozsahu. Senát Parlamentu
České republiky a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pouze popsaly bez bližšího
vyjádření průběh legislativního procesu novely. Veřejná ochránkyně práv se rozhodla nevyužít práva
vstoupit do řízení. Vláda ČR na 24 stránkách odůvodnění vyjádřila návrh na zamítnutí podaného
návrhu.
Dne 25. 9. 2017 vyzval soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromír Jirsa Mgr. Michala Syllu k podání
repliky k vyjádření vlády ČR. Replika byla Ústavnímu soudu doručena dne 21.listopadu. Jejím
obsahem je zejména uvedení na pravou míru některých nepravdivých tvrzení vlády ČR a objasnění
některých detailů průběhu legislativního procesu při přijetí novely. Replika se naopak nevyjadřuje k
těm vyjádřením vlády, jejichž nesmyslnost je zřejmá již při prostém přečtení. V současné době
probíhá u Ústavního soudu ČR interní projednávání podaného návrhu.
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