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Jaké změny v předpisech přinesla první polovina roku 2018?  
 

V první polovině roku vyšla řada zákonů a vyhlášek, které mají dopad do oblasti životního prostředí. 

Některé z nich ukládají nové povinnosti, jiné pouze napravují předchozí nedokonalosti. V tomto 

přehledu přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se v oblasti životního prostředí „urodilo“ ve 

Sbírce zákonů (odkaz do Sbírky je vždy v textu).  

ZMĚNY V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH A PÉČI O NĚ 

V březnu vyšla nová vyhláška MŽP  45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách 
péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.  
Ta stanovuje obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných 
území a obsah zásad péče o národní parky, způsob označení zvláště 
chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných 
památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, 
památných stromů a hranic klidových území národních parků v terénu i 
v mapových podkladech. Vyhláška rovněž určuje náležitosti a obsah záměru 
na vyhlášení nebo změnu zvláště chráněného území nebo jeho ochranného 
pásma a členění ústředního seznamu ochrany přírody a podmínky nakládání 
s daty v něm obsaženými.  

Nová pravidla 
pro plány péče a 
označení 
chráněných 
území 

V dubnu zrušilo MŽP vyhláškou 52/2018 Sb. několik historických vyhlášek o  
vyhlášení chráněných území a nahradilo je vyhláškami novými. Nově byly 
vydány tyto předpisy: 

 Vyhlášku 51/2018 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně 
– Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

 Vyhláška 50/2018 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna 
Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

 Vyhláška 49/2018 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky 
Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Nová úprava 
ochrany 
některých území 

 

ZMĚNY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A JEHO VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

V únoru vyšlo nařízení vlády 27/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve 
znění pozdějších předpisů   

Změna hospodaření 
ve zranitelných 
oblastech 

V únoru vyšlo několik nařízení vlády, které mění podmínky některých 
podpor zemědělství:  

 nařízení vlády 28/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády 29/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů   

Změny v podpoře 
zemědělství  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62878
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62885
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62884
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62883
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62882
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62821
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62822
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62823
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V květnu vydalo MZe vyhlášku 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní 
stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.  
Novela zejména definuje pojem Kalamita regionálního nebo celostátního 
rozsahu a upravuje tabulku Roční evidence výskytu škodlivých činitelů. 

Nová ustanovení ve 
vyhlášce k ochraně 
lesa 

V červnu vyšlo nařízení vlády 126/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor. 

Změny v podpoře 
zemědělství 

V červnu vydalo MZe vyhlášku 123/2018 Sb., o přípravcích a pomocných 
prostředcích na ochranu rostlin, která nahrazuje dříve platnou vyhlášku 
32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.  

Vyhláška stanovuje zejména požadavky na označování a balení přípravků 
na ochranu rostlin, podmínky pro zkoušení a použití těchto přípravků a 
okolnosti, za nichž představuje přípravek riziko pro necílové organismy. 

Nová pravidla  pro 
přípravky na 
ochranu rostlin 

 

ZMĚNY V OBLASTI OCHRANY A KVALITY VOD 

V dubnu vyšla vyhláška MZd 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Komplexní novela „hygienické vyhlášky“, která stanovuje podmínky pro 
pitnou a teplou vodu. 

Změny 
v hygienických 
požadavcích na 
pitnou teplou vodu 

V dubnu vydalo MŽP vyhlášku 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace. 

Komplexní úprava 
zpracování návrhu 
záplavových oblastí 

V květnu vyšel zákon 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předmětem novely jsou zejména změny v oblasti nakládání s odpadními 
vodami a souvisejícími poplatky. 

Změny v nakládání 
s odpadními vodami 

 

  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62979
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38456
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38461
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62973
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62982
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63016
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ZMĚNY V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK 

V dubnu vydalo MŠMT vyhlášku 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných 
chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s 
nebezpečnou expozicí prachů.  
Vyhláška upravuje podmínky pro nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami při přípravě na povolání.  

Jasná pravidla pro 
nakládání 
s chemickými 
látkami ve školách 

V červnu vyšlo nařízení vlády 101/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 
391/2016 Sb.    
Toto nařízení promítá evropskou legislativu do národních předpisů. 

Úprava pravidel pro 
používání 
nebezpečných látek 
v elektrozařízeních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vydání tohoto článku finančně podpořilo Hlavní město Praha v rámci projektu Ekoporadny Praha.  

     

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62894
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63004
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