Na základě čl. 8, odst. l, věty l, odst. 4 a čl. 45, odst. l č. l Bavorského zákona o ochraně
přírody a čl. 77 odst.1 věta 2 Ústavy vydává Bavorská vláda ve vztahu k par. 1-3 se
souhlasem Bavorského zemského parlamentu následující výnos:

I. část

Národní park Bayerischer Wald
§ 1 Vyhlášení za národní park
(1) Lesní oblast v sev. části okresu Freyung a v severovýchodní části okr. Regen podél státní hranice
v okolí vrcholů Falkenstein, Rachel a Lusen se dle v § 2 uvedených hranic vyhlašuje za národní
park. Území má rozlohu ca 24 250 ha.
(2) Národní park nese název, Nationalpark Bayerischer Wald“ („Národní park Bavorský les")

§ 2 Území národního parku
(1) Hranice NP jsou přibližně zakresleny v mapě M = 1:50 000, jež je jako příloha součástí
tohoto výnosu.
(2) Následující plochy, ležící uvnitř území, popsaného v odst. 1, do národního parku nenáleží:
l. plochy, jež nejsou součástí veřejného majetku, pokud dosud nebyly chráněny dle čl. 7 nebo 9
bavorského zákona o ochraně přírody
2. celoročně obývané budovy včetně bezprostředního oploceného okolí
3. plocha nezbytná pro obchvat spolkové silnice B 11 u Bayer. Eisensteinu.
Tato území jsou zakreslena v mapách uvedených v odst. l a 3
(3) Přesné hranice NP jsou zakresleny červeně v mapách 1:10 000, uložených po l výtisku u Min.
zemědělství a lesů a u Min. pro životní prostředí , zdraví a ochranu spotřebitele, na které je brán
zřetel. Další výtisky jsou u Správy NP, u Zemského úřadu pro ochranu životního prostředí, u
Vlády Dolního Bavorska a u okresních úřadů Freyung -Grafenau a Regen.
(4) Mapy jsou u úřadů uvedených v bodu (3) uloženy archívním způsobem a jsou během
úředních hodin obecně přístupné.
(5) Předpolí zahrnuje přilehlé obce i obce se zařízeními národního parku.

§ 3 Účel
(1) Účelem NP je především uchovat charakteristickou středoevropskou, převážně zalesněnou
krajinu středohor s jejími rostlinnými i živočišnými společenstvy, zejména s jejich přirozenými a
přírodě blízkými lesními ekosystémy, zabezpečit působení účinků přírodních sil a nerušené
dynamiky vývoje společenstev, stejně tak umožnit znovuosídlení rostlinnými či živočišnými
druhy, typickými pro území, avšak v průběhu času zčásti či zcela vymizelými.
(2) V rámci odst . l je účelem NP rovněž:
l. doposud lesnickou činností utvářené lesy převádět za využití vědeckých poznatků dlouhodobě
k přírodou určovanému, člověkem neovlivňovanému vývoji,
2. zachovat lesy obklopená společenstva jako rašeliniště, skalní partie, vodní plochy a
prameniště jako nedílné součásti přirozené krajiny nebo je znovuobnovit a
chránit je před rušivými vlivy
3. udržovat v jejich typické podobě kulturně- historicky cenné plochy a památky jako horské
pastviny ( Schachten), lokality bývalých sklářských hutí, plavební nádrže a kanály,
4. vědecky sledovat nerušenou dynamiku vývoje lesních společenstev,
5. zpřístupnit území obyvatelstvu za účelem vzdělání a zotavení, pokud to účel ochrany umožňuje.
(3) Kromě toho slouží NP podpoře rozvoje infrastruktury ve svém okolí, není-li to
v rozporu s účely jmenovanými v odst. l a 2.

§ 4 Vědecké sledování a výzkum
(1) Vědecká sledování a výzkum mají především za cíl,
1. získávat poznatky o složení a vývoji přírodních a přírodě blízkých společenstev,
2. poskytovat poznatky pro lesnický výzkum a lesnickou praxi,
3. poskytovat pro potřeby ochrany přírody a mezinárodní monitoring změn životního prostředí
poznatky o vlivech lidské činnosti,
4. podporovat Správu NP při plnění jejích úkolů.
(2) Kromě Správy NP (§15) mohou provádět vědecká pozorování, průzkumy a výzkumné
projekty i uznaná výzkumná pracoviště i jednotliví vědci. Nesmí negativně ovlivňovat cíle NP
(§3). Aktivity mohou při respektování majetkových práv přesahovat i za hranice NP.
Plánování a průběh všech vědeckých projektů se musí odsouhlasit se Správou NP. O výsledcích je
nutno Správu NP informovat .
Záměry výzkumu a dílčí vědecké průzkumy je třeba vhodným způsobem podporovat.

§ 5 Vzdělávání a zotavení
(1) Cílem ekologického vzdělávání je především podporovat cíle NP (§3), rozvíjet u obyvatelstva
regionu pochopení pro národní park a přispívat k obecnému ekologickému vzdělání.

(2) Účel NP, ekologické souvislosti, možnosti „prožívání přírody" a zotavení v lesním národním
parku stejně jako cíle ochrany přírody se přibližují veřejnosti. Činnosti v NP včetně vědeckých
sledování a záměrů výzkumu Správy NP jsou veřejně prezentovány.
(3) Národní park slouží také k vůči přírodě ohleduplným formám rekreace. Zpřístupňování území
pro tyto účely nesmí negativně ovlivnit účel ochrany. Příslušná zařízení přispívají k usměrňování
návštěvníků.

II. Plánování a rozvoj
§ 6 (ZRUŠEN)
§ 7 Plán péče o NP
(1) Pro území NP se vypracovává plán péče o NP, vyžadující po konzultaci v radě NP (§ 17)
souhlas Ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele. Souhlas se vydává po
dohodě s ministerstvy zemědělství a lesů a m. pro hospodářství,infrastrukturu, dopravu a
technologie, jde-li o úkoly lesního úřadu , po dohodě s Ministerstvem zemědělství a lesů.
Plán stanovuje místní cíle a opatření pro rozvoj NP; obsahuje zejména opatření nezbytná k
naplnění v § 3 určeného účelu NP; dále stanoví i síť cest, jež se zachovává.
Plán péče se dle potřeby aktualizuje.
(2) Správa NP stanovuje na základě plánu péče o NP ročně jednotlivá opatření, jež se pro rozvoj
NP provádí. Ministerstvo pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele prověřuje tyto plány
stejně jako jejich naplňování v rámci odborného dohledu.

§ 8 Podpory
V předpolí (§2, odst. 5) se podporují opatření sloužící k naplňování účelu ochrany NP (§ 3),
zejména k tomuto účelu nezbytná zařízení k ochraně území NP před nadměrným rekreačním
provozem.

III. Ochrana, péče
§ 9 Zákazy
(1) V NP je jakékoli ničení, poškozování či měnění krajiny nebo jejích částí zakázáno.
Zejména je zakázáno:

1. těžit zeminy, provádět výkopové práce či odstřely za pomoci trhavin, jiným způsobem
měnit utváření půdního povrchu nebo těžit, získávat a přivlastňovat si minerály či jiné
užitkové nerosty,
2. měnit břehy jezer, přirozené vodní toky a plochy i jejich břehy nebo prameny, měnit
hladinu spodních vod, přítok a odtok vody či vodu odebírat nad rámec daný obecně vodoprávními
předpisy,
3. negativně ovlivňovat či pozměňovat životní areály (biotopy) rostlin a živočichů,
4. vnášet rostliny a vypouštět živočichy,
5. používat chemické prostředky k ochraně dřeva, k ošetřování rostlin nebo aplikovat jiné
chemikálie,hnojiva nebo půdu zlepšující prostředky.
(2) Pro ochranu flóry a fauny je zakázáno:
l. odebírat rostliny či jejich části nebo je poškozovat, vytrhávat, vykopávat či odnášet
jejich kořeny, cibulky či oddenky,
2. pronásledovat volně žijící zvěř, úmyslně ji zneklidňovat, krmit, umisťovat zařízení k odchytu
volně žijících zvířat, chytat zvířata či je usmrcovat, vyhledávat jejich místa pobytu, toku, páření,
hnízdění či tato poškozovat a
3. nosit s sebou nástroje s úmyslem používat je k zakázaným činnostem uvedeným v bodech 1 a 2.
(3) Dále je zakázáno
1. zřizovat stavby, zařízení, včetně reklamních, ve smyslu bavorského stavebního práva,
nebo tyto měnit, a to i není-li pro ně třeba stavebního povolení; to platí především
pro stavbu prodejních stánků a budek,
2. používat objekty k jiným než dle § 11 přípustným účelům, zejména je pronajímat,
3. ochranné přístřešky a ubytovací chaty využívat v rozporu s účelem, k němuž byly určeny,
4. nově zakládat cesty, silnice, lyžařské sjezdové a běžecké tratě nebo je rozšiřovat
5. zřizovat lanové dráhy včetně lyžařských vleků
6. zřizovat nadzemní zásobovací vedení
(4) Zakázáno je:
1. splouvat vody čluny, plavidly a plovoucími tělesy všeho druhu, koupat se v nich či potápět,
2. mimo vozovky veřejných komunikací, cest, vyznačených parkovišť a odpočivadel projíždět
motorovými vozidly všeho druhu (ve smyslu § l, odst. 2 zákona o silniční dopravě) nebo s
obytnými přívěsy nebo je zde odstavovat, stejně jako mimo silnice a cesty veřejné či výslovně
k tomu určené jezdit na koních, s koňskými či psími spřeženími nebo na jízdních kolech; zvláštní
předpisy dle či 26 bavorského zákona o OP a omezení práva vstupu tím zůstávají nedotčeny,
3. používat jiné, motorovou silou poháněné dopravní prostředky,
4. tábořit se stany, odstavovat obytné přívěsy či obytné automobily, neoprávněně zakládat oheň či
nocovat mimo ubytovací objekty,
5. umisťovat obrazové i textové tabule, pamětní kříže či značení cest bez povolení Správy NP,
6. hlučet, používat mimo objekty či vozidla přístroje pro přenos zvuku i obrazu, reprodukční zvuková
či obrazová zařízení (s výjimkou mobilních telefonů a příručních vysílaček),
7. znečišťovat terén včetně vod,
8. nechávat volně pobíhat psy ,
9. uskutečňovat organizované akce s průvodci a turistické pěší přechody.
10. startovat či přistávat s letadly či provozovat letecké modely
11. provádět cvičení civilních pomocných či záchranných služeb

§ 10 Právo vstupu, přivlastňování volně rostoucích lesních plodů
Právo vstupovat (čl. 21. zákona o OP) zůstává nedotčeno, pokud nejsou doloženy v § 9
uvedené zákazové skutkové podstaty či právní předpisy dle § 26 bavorského zákona o OP
neobsahují další omezení. Nedotčeno zůstává dále právo na přivlastňování si volně rostoucích
lesních plodů (či. 28 bav. zákona o ochraně přírody) ve znění věty 1.

§ 11 Výjimky
(1) Vyňata ze zákazů dle § 9 jsou:
l. neodsunutelná opatření k ochraně obyvatelstva a k odvrácení ohrožení zdraví a života lidí a
závažných věcných škod stejně jako - v dohodě se Správou NP - pro toto nezbytná cvičení,
2. opatření správy NP, sloužící výhradně účelu NP dle § 3, 13 a 14
3. znovuvysazení živočišných druhů po důkladném průzkumu vyhlídek úspěchu a možných účinků
na člověka, krajinu a ekosystém,
4. vjezd na uzavřené silnice a cesty motorovými vozidly příslušníky správy spolkového státu
Bavorsko nebo Spolkové republiky Německo, popř. jimi pověřené osoby při výkonu služby,
vědecké pracovníky v rámci jejich výzkumných prací a jiné oprávněné (č. 7, a 8 a odst. 3),
nezbytnost soukromoprávního povolení vjezdu Správou NP zůstává tímto nedotčena,
5. zřizování či změny staveb v dohodě se Správou NP, pokud tyto slouží výhradně
vědeckému pozorování a výzkumu (§ 4), vzdělání a zotavení (§ 5), ochraně a péči o les
(§13 odst. 1) a k regulaci stavů volně žijící zvěře (§ 13, odst. 2 a 3), dále sledování vodního
režimu v rámci technického vodohospodářského dohledu
6. jízdy po uzavřených komunikacích elektricky poháněnými invalidními vozíky
7. obhospodařování horských chat a užívání chat jiných v dosavadním rozsahu, pokud zařízení
zejména odpadními vodami či jinými emisemi negativně neovlivní účel ochrany
8. dosavadní řádné zemědělské a lesnické využití ploch v soukromém vlastnictví, stejně jako výkon
práva myslivosti na pronajatých či vyčleněných plochách
9. opatření policie, orgánů ochrany státní hranice a celní správy v rámci jejich úloh a kompetencí
10. nasazení loveckých psů při regulaci stavů volně žijící zvěře při uplatnění § 13, odst. 2 a 3
(2) Ze zákazu dle § 9 odst. 4 a 9 se vyjímají doprovázené skupinové pěší akce
l. pod vedením či s povolením Správy NP,
2. spolků uznaných dle čl.42 , odst.2 bav. zákona o OP, majících své organizace v okr. FRG, REG,
úřadů cestovního ruchu (Verkehrsamt) obcí přiléhajících k NP, vedené osobami uznanými za
průvodce Správou NP.
3. Dále zůstávají nedotčena přípustná opatření zejména užívání vodních zdrojů na základě
zvláštních povolení a práv platných v době vstupu tohoto nařízení v platnost. Platí ovšem § 13,
odst. 6.
4. § 68, odst. 2. č. 3 zákona o spolkových kompetencích zůstává nedotčen, pro udělení povolení
je příslušná správa NP.

§ 12 Osvobození
(1) Ze zákazů § 9 může být v jednotlivých případech dle čl. 49 bav. zák. o OP uděleno
osvobození. Pro záměry ve smyslu § 4 lze udělit osvobození, nejsou-li v rozporu s účelem
NP(§3).
(2) Příslušné pro udělení osvobození je v případech § 9, odst. l, č. 1,2 a 4 a odst. 3, č. 4 a 5 stejně
jako při záměrech týkajících se obrany státu a civilní obrany státní ministerstvo pro životní
prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele, v ostatních případech vláda Dolního Bavorska, vždy po
projednání se Správou NP.

§ 12a Naturzone ( přírodní zona,)
Území NP se rozvíjí tak, aby do r. 2027 bylo 75 % jeho území tvořeno plochou, kterou již člověk
neovlivňuje( Naturzone). 2.K tomuto účelu nezbytné rozšiřování Naturzone probíhá nepřetržitě a
v přiměřených krocích (etapách). 3. V Plánu péče NP se Naturzone ( par. 7) prezentuje odděleně.

§ 13 Ochrana a péče o les, regulace stavů volně žijící zvěře,
rybářství a jiná využívání.
(1) Opatření pro zachování lesa a péči o les se řídí výhradně účelem NP (§3). Jednotlivá opatření
se zahrnují do plánu péče o NP (§7
Je-li to nezbytné, podpoří se na vhodných stanovištích mimo I.zonu NP vývoj přírodě vzdálených
smrkových monokultur k přírodě bližším porostům ve /vegetační) zoně horského smíšeného lesa v
území, vyhlášeném za národní park nařízením z 22.7.1997 (GVBl S. 366) - rozšířené území národního
parku - pěstebními opatřeními
Pro území NP neplatí obhospodařovací předpisy lesního zákona pro Bavorsko, jsou- li v rozporu s
účelem NP. Uvnitř okrajového pásma v šíři nejméně 500 m přijímá Správa NP za účelem ochrany
sousedících lesů nezbytná řádná a účinná opatření k ochraně lesa včetně opatření k potlačování
kůrovců. Jednotlivá opatření podle vět 1 a 2 i přesné vymezení okrajového pásma podle věty 4 se
stanoví v plánu péče NP (§ 7) se zřetelem na možná ohrožení.
(2) Správa NP reguluje stavy spárkaté zvěře dle cílů NP. Je-li to nezbytné, mohou být regulovány i
stavy jiných lovných druhů. Přitom je nutno dbát t na účel NP, úkoly dané plánem péče o NP a
výsledky průzkumů ze sféry biologie volně žijící zvěře.
(3) Platí předpisy spolkového zákona o myslivosti, bavorského zákona o myslivosti a prováděcí
předpisy, přičemž ustanovení čl. 31, odst. 2, č. l bavorského zákona o myslivosti při opatřeních
týkajících se regulace stavů volně žijící zvěře se neuplatňuje

(4) Správa NP dohlíží na vývoj rybí osádky v rámci vědeckých výzkumů. Lov ryb je přípustný jen
tehdy, slouží-li výzkumným účelům
(5) U přípustných opatření stavebního charakteru je nutno dodržovat pro krajinu typické a místně
tradiční stavební způsoby.
(6) Jiná, dosud přípustná využívání (§ 11, odst. 3), jež nejsou slučitelná s posláním NP (§ 3), je
nutno v rámci možností daných právními předpisy co možná nejdříve ukončit, pokud důvody
obecného prospěchu nevyžadují jejich další přípustnost.

§ 14 Horský les
(1) Horský les má obzvláštní ochranné funkce pro vodní režim a je hoden ochrany jako
genetický potenciál autochtonního horského smrku přizpůsobeného chladným polohám
středohor.
(2) Za pomoci vhodných přírodě blízkých opatření k udržení lesa je nutno horský les
v jeho podstatě zachovat a zabezpečit jeho funkčnost.
(3) V časovém období do r. 2027 je nutno bránit rozšíření kůrovce na lesy horských poloh
mezi Falkensteinem a Roklanem.
(4) V lesních porostech, jež již v důsledku napadení kůrovcem na velkých plochách
odumřely či jsou napadeny, probíhá proces přírodní samovolné obnovy lesa bez zásahů.
Pokud plošně a dlouhodobě nedojde k přirozené obnově lesa , má být podpořen vývoj
stanovišti odpovídající, přirozené skladby lesa.
(5) Opatření dle odst. 2 až 4 je nutno v plánu péče o NP (§ 7) specifikovat odděleně.
(6) Vývoj horských lesů se vědecky dokumentuje.

IV. Organizace
§ 15 Správa národního parku
(1) Správa NP s hlavním sídlem v Grafenau podléhá Min. pro životní prostředí , zdraví a oichranu
spotřebitele. jako bezprostředně podřízený zvláštní úřad. Je „lesním úřadem“ nižšího stupně a je na
území NP pověřena výkonem správních pravomocí „loveckého úřadu“ nižšího stupně (okresu)
(2) Správa NP má zejména za úkol:
l. vypracovat plán péče o NP (dle § 7) a navrhovat roční prováděcí opatření,

2. provádět a podporovat všechna opatření ochrany přírody, zejména ochranu a péči o
rostlinstvo a živočišstvo,
3. plánovat a prosazovat k rozvoji NP směřující opatření v souladu s cíli plánu péče,
4. vést, provozovat a spravovat NP a jeho zařízení,
5. vědecky sledovat i dávat podněty k vědeckým pozorováním a výzkumným záměrům a na
těchto (dle § 4) spoluúčinkovat,
6. dbát na plnění úkolů NP v oblasti vzdělávacích úloh NP včetně práce s veřejností (§ 5),
7. usměrňovat návštěvnický a rekreační provoz,
8. provádět opatření dle § 13 a 14 (péče o les, stavy volně žijící zvěře, rybářství a jiná
využívání).
(3) Správa NP spolupůsobí v předpolí NP (§ 2, odst. 5) při poradenské činnosti pro obce, okresy,
jiné úřady a spolky, stejně tak při informování obyvatelstva, zejména při plánování, nové výstavbě
či dalším rozvoji zařízení pro podporu turismu, ale i pro plánování a koordinaci v rámci
zajišťování biotopů včetně péče o ně.
(4) Úřady ochrany přírody rozhodují ve věcech týkajících se NP Bavorský les po dohodě se
Správou NP.
(5) Správa NP je v rámci zákonných ustanovení nositelem veřejného zájmu (odst. l, věta 2) a
účastní se ve smyslu zákona o územním plánu plánování významných plánovacích záměrů a
opatření v NP a jeho předpolí.
(6) V rámci Správy NP se zřizuje strážní služba národního parku. Příslušníci strážní služby
spolupůsobí při informování a péči o návštěvníky; dále mají za úkol dohlížet na dodržování
ochranných předpisů. K tomu pověřené osoby jsou zmocněny ke konání úlohy stráže ochrany
lesa. Ustanovení či. 33 až 35 zákona o lesích pro Bavorsko ve věci ochrany lesa, kompetencí, práv
a povinností stráže ochrany lesa zůstávají nedotčena.
(7) Mimo území NP zůstávají nedotčeny kompetence Naturparku (přírodního parku) Bavorský les
e. V. Záměry a opatření Správy NP a Naturparku e. V. se v případě styku zájmů navzájem
odsouhlasují.

§ 16 Komunální výbor obcí NP
(1) K podpoře Správy NP BW a k zabezpečení zájmů obcí se zřizuje výbor, sestávající z
následujících členů:
přednostové ( Landrati) okresů FRG, REG
první starostové měst Freyung, Grafenau, Zwiesel a obcí Mauth, Hohenau, Neuschönau,
St. Oswald-Riedlhütte, Spiegelau, Frauenau, Lindberg a Bayer. Eisenstein.
Za každého člena se určuje zástupce.
(2) Předsedajícím je v tříletých turnusech příslušný přednosta okresu FRG popř. REG. Ředitel
Správy NP BW a 1. předseda Naturparku BW e.V. nebo jejich zástupci se zasedání účastní.
(3) Výbor spolupůsobí při:

l. zpracovávání a sestavování rámcového územního plánu (§ 6) a plánu péče NP (§ 7, odst. 1) a při
stanovování ročních plánů opatření k rozvoji NP (§ 7, odst. 2), mají-li tyto vliv na předpolí NP,
2. vypracovávání a uskutečňování konceptů k usměrňování návštěvnického a rekreačního
provozu v NP a v jeho předpolí.
Může kdykoli iniciovat určitá opatření v rámci účelu ochrany (§ 3). Ve výboru zastoupené
územní korporace, Správa NP a sdružení Naturparku mají za povinnost se navzájem
informovat o záměrech významných pro NP a jeho předpolí.
(4). Výbor se schází dle potřeby, minimálně však l x ročně. Je usnášeníschopný, jsou-li
všichni členové řádně přizváni a je přítomna většina členů. Závěry přijímá na základě
dvoutřetinové většiny přítomných členů.
(5) Nehodlá-li Správa NP závěrům výboru v záležitostech odst. 3 věta l vyhovět, sdělí tuto
skutečnost Státnímu ministerstvu pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele..

§ 17 Poradní sbor
(1) K odbornému poradenství v otázkách NP se zřizuje poradní sbor. Předsedou poradního sboru
je státní ministr pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele ) či jím pověřený zástupce.
(2) K poradnímu sboru kromě předsedajícího náleží:
- l zástupce spolkového ministerstva výživy, zemědělství a lesů
spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové
bezpečnosti
-"- státního (bavorského) Min. zemědělství a lesů státního (bavorského) Min. pro
životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele - l zástupce České republiky (ČR)
-"- vlády Dolního Bavorska
Naturparku Bayer. Wald e.V.
- po l zástupci okresů Freyung - Grafenau a Regen, měst Freyung, Grafenau a Zwiesel,
okrajových obcí NP Mauth, Hohenau, Neuschönau, St. Oswald, Spiegelau,
Frauenau, Lindberg a Bayer. Eisenstein
- l zástupce lesnické fakulty Technické university Mnichov
Bavorského svazu majitelů lesa
-"- turistického svazu východního Bavorska e.V.
-"- Svazu ochrany přírody v Bavorsku (Bund Naturschutz)
-"- zemského svazu ochrany avifauny v Bavorsku e.V.
-"- zemského svazu rybářského v Bavorsku e.V.
-"- Německého alpského svazu (DAV)
-"- Bavorského červeného kříže, Horské služby
-"- ochranného společenství „Německý les", zemská organizace Bavorsko
-"- mysliveckého svazu Bavorska
-"- odborů BAU ve stavebnictví, zemědělství a životní prostředí pro zemský
svaz Bavorsko
svazu bavorských pil a dřevařských provozů
-"- svazu bavorských zemědělců e.V. -"- Spolku přátel 1. německého národního
parku Bavorský les e.V.

„

Bavorského spolku „
Waldverein“ e.V.

Členové poradního sboru jsou jmenováni příslušnými korporacemi, úřady a
organizacemi za své zástupce v rámci poradního sboru. Tito jmenují navíc 1 zástupce.
Ministr pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele je zplnomocněn povolat k členství v
poradním sboru další osobnosti, vyznačující se odbornými znalostmi a výraznými zkušenostmi v
otázkách týkajících se národních parků.
(3) Poradní sbor je svoláván státním ministerstvem pro životní prostředí, zdraví a ochranu
spotřebitele. K zasedáním mohou být přizváni další pověřené osoby. Ředitel Správy NP či
jeho zástupce se zasedání účastní.
(4) Činnost člena poradního sboru je čestná, dobrovolná. Propláceny jsou pouze cestovní výdaje.

V. Ustanovení o pokutách
§ 18 Přestupky proti řádu
Dle čl. 52, odst. l č. 3 bavorského zákona o OP může být pokutou až do výše 50 000
EUR potrestán ten, kdo z úmyslu či z nedbalosti koná v rozporu se zákazem dle:
l § 9, odst. l věta 2 o zničení, poškození či změně území NP či jeho části
2 § 9, odst. 2 o ochraně rostlin a živočichů
3 § 9, odst. 3 o stavebních či území zpřístupňujících opatřeních či změnách využívání
4 § 9, odst. 4 o jiných nepřípustných způsobech konání

§ 19 Ustanovení o platnosti
Toto nařízení vstupuje v platnost 1. 8. 1992. Současně se zrušuje nařízení o NP Bavorský les z.
15.3. 1973

Bavorský premiér Dr. E. Stoiber

