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IV. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Poodří je předkládán z 
důvodu potřeby nahrazení platné právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 155/1991 Sb., o 
zřízení CHKO Poodří. Tento právní předpis, kterým byla CHKO Poodří vyhlášena, již 
neodpovídá současným právním požadavkům na vyhlašování CHKO a především pak 
nezajišťuje faktickou potřebu ochrany tohoto cenného území. Bližší ochranné podmínky 
stanovené vyhláškou č. 155/1991 Sb. jsou v překryvu s platnými základními ochrannými 
podmínkami stanovenými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále též 
„zákon“) a s ohledem na jejich formulaci jsou z věcného hlediska obtížně vymahatelné 
a nekorespondují s aktuálním trendem vývoje přírodních hodnot v území (biologický vývoj 
a přírodní procesy nivy řeky Odry).  

Zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže občanů, jelikož Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) bude kompetentním orgánem pouze v hranicích nově 
vymezeného území CHKO, zatímco v současnosti se s ohledem na ustanovení § 10 
vyhlášky č. 155/1991 Sb. vyjadřuje ve vymezených věcech v sídelních útvarech, jejichž 
zastavěným územím prochází hranice CHKO. 

Nově vyhlášenou CHKO Poodří s nově formulovanými bližšími ochrannými podmínkami 
bude zajištěna účelná ochrana předmětů ochrany CHKO a evropsky významné lokality (EVL) 
Poodří a EVL Cihelna Kunín. Oproti současně nastaveným bližším ochranným podmínkám 
dochází v návrhu ke snížení počtu a zpřesnění těch činností, které svými důsledky mohou 
poškozovat, případně mohou způsobit zánik cenných biotopů. 

Nutnost předložení návrhu na vyhlášení CHKO vychází rovněž z důvodu naplnění 
požadavku vyplývajícího z nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 
evropsky významných lokalit, ve kterém je stanovena ochrana EVL Poodří prostřednictvím 
kategorie ochrany zvláště chráněného území „chráněná krajinná oblast“.  

Plocha nově začleněného území do CHKO činí 297,46 ha a jedná se tedy o 3,7 % nárůst 
plochy nově zařazeného území oproti současnému stavu. Území nově zařazené do CHKO 
zahrnuje mozaiku luk a drobných lesních porostů s mokřady, tůněmi a prameništi, několik 
rybníků a dolní část nivy meandrujícího toku Bílovky. Plocha území, která byla zároveň nově 
vyjmuta z CHKO, má rozlohu 181,77 ha. Jedná se zejména o antropicky ovlivněné plochy 
bez významných přírodních a krajinných hodnot. Výsledně se tedy celková rozloha 
stávajícího CHKO změní nárůstem plochy pouze o 1,43 %.  

 

B  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhované nařízení vlády provádí § 25 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, podle kterého lze rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky 
vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních 
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porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického 
osídlení, vyhlásit za chráněné krajinné oblasti. Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a 
bližší ochranné podmínky vyhlašuje podle § 25 odst. 3 zákona vláda republiky nařízením. 

C  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní 
úpravy, vztahují 

Navrhované nařízení vlády je v souladu s právními předpisy Evropské unie. Právní úpravou 
v ní obsaženou dochází k naplnění požadavků směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 
1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně 
volně žijících ptáků (kodifikované znění). Nově vyhlášenou CHKO Poodří bude zajištěna 
ochrana EVL Poodří a EVL Cihelna Kunín. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

D  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Výše charakterizované přírodovědně cenné území je v současné době chráněno Chráněnou 
krajinnou oblastí Poodří vyhlášenou vyhláškou č. 155/1991 Sb. Z pohledu současných 
požadavků na zajištění odpovídající ochrany tohoto území, včetně zajištění předmětů 
ochrany EVL, a z pohledu požadavků ne zjednodušení výkonu státní správy již nelze 
považovat platný právní stav za vyhovující. 

E  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovanou právní úpravou dojde ke snížení administrativních nákladů na zajištění 
potřebného stupně ochrany v důsledku sjednocení úkonů v ochraně přírody na jeden správní 
orgán, k jednorázovému navýšení finančních prostředků na označení nově vyhlášeného 
území a k navýšení finančních prostředků potřebných k realizaci managementových opatření 
v nově začleněném území. Dále dojde ke snížení administrativní zátěže pro vlastníky a 
hospodařící subjekty, které jsou již dnes součástí CHKO. Zlepší se pozice pro získávání 
finančních prostředků z národních a evropských dotačních titulů. V neposlední řadě lze 
očekávat pozitivní dopady na subjekty podnikající v cestovním ruchu a navázaných 
službách. Potenciálně lze očekávat navýšení náhrad za ztížení lesního a zemědělského 
hospodaření hrazené MŽP. Blíže viz Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů – část IV. 
materiálu. 

Návrh nevyvolá žádné sociální dopady, dopady na rodiny ani na specifické skupiny obyvatel. 

U navrhované právní úpravy se předpokládají pozitivní dopady na životní prostředí. Jejím 
cílem je zajistit efektivní ochranu výše charakterizovaného přírodovědně cenného území, 
které splňuje kritéria režimu ochrany této kategorie zvláště chráněného území.  

F  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

G  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. Navrhované nařízení vlády předpokládá podávání žádostí o souhlas 
orgánu ochrany přírody ke stanoveným činnostem uvažovaným na zvláště chráněném 
území, v níž žadatelé budou povinni uvést údaje vyžadované správním řádem, tj. fyzická 
osoba v žádosti uvede mj. své jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje jsou 
vyžadovány výhradně za účelem zajištění průběhu vedeného správního řízení – tj. 
identifikace účastníka řízení a zajištění jeho kontaktních údajů. Předložený návrh nařízení 
vlády se nijak nedotýká zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná úprava nemá k ochraně 
osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah. 

H  Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh 
nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen, tj. k uchování 
přírodních hodnot v cenném území, pro něž je stanoven již nevyhovující režim zvláštní 
ochrany. Navrhovaným nařízením vlády coby prováděcím právním předpisem nejsou 
zakládány žádné kompetence orgánů veřejné správy. Orgán příslušný k vydávání souhlasu 
se stanovenými činnostmi je jasně stanoven v § 78 odst. 3 písm. j) a n) zákona o ochraně 
přírody a krajiny (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Nedochází tedy ani k nedůvodné 
centralizaci, ani naopak tříštění kompetencí mezi větší počet oprávněných subjektů. 
Rozhodování o souhlasu ke stanoveným činnostem bude probíhat ve standardním správním 
řízení, které poskytuje dostatečnou záruku možnosti bránit se proti vydanému rozhodnutí 
prostřednictvím řádných a mimořádných opravných prostředků, včetně možnosti soudní 
ochrany.  

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1  

Vyhlašuje se Chráněná krajinná oblast Poodří a vymezují se přírodní fenomény, k jejichž 
ochraně bude CHKO sloužit. 

K § 2 

Stanovují se poslání zahrnující cíle a předměty ochrany CHKO. 

Dlouhodobým cílem ochrany přírody a krajiny v CHKO Poodří je zachování a zlepšování 
přírodních hodnot a funkcí krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků včetně 
nezastavěnosti krajiny.   
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Předmětem ochrany je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků 
se zachovanými ekologickými funkcemi přirozené říční nivy a s významným podílem druhově 
bohatých přírodě blízkých ekosystémů.  

Podrobně jsou definovány součásti předmětu ochrany, jimiž jsou přirozeně meandrující tok 
řeky Odry včetně jejích přítoků, niva řeky Odry a nivy jejích přítoků se zachovaným režimem 
přirozených povrchových rozlivů, stará ramena vodních toků, trvalé a periodické tůně, 
prameniště ve svazích říčních teras, přírodě blízká a přirozená lesní, luční, vodní a mokřadní 
společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rybníky 
s druhově pestrou florou a faunou a s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků, 
předměty ochrany evropsky významné lokality Poodří a evropsky významné lokality Kunín.  

K typickým znakům krajiny patří i krajinný ráz, který je rovněž součástí předmětu ochrany: 
je to šetrně obhospodařovaná zemědělská krajina s rozsáhlými komplexy aluviálních luk 
a množstvím rozptýlené mimolesní zeleně, s lužními lesy, starými říčními koryty a tůněmi, 
s rybničními soustavami, s více či méně lesnatými svahy říčních teras, s plochami polí 
při okrajích nivy a s urbanistickou strukturou obcí včetně kulturně-historických památek. 

K § 3 

Vymezuje se území CHKO Poodří, která se bude nacházet na území Moravskoslezského 
kraje. Vymezení je provedeno prostřednictvím stanovení výčtu katastrálních území, slovním 
popisem hranic a orientačním grafickým znázorněním v přílohách nařízení vlády. Celková 
výměra navrhované CHKO Poodří bude 81,58 km2. 

K § 4 

Stanovuje se členění území CHKO do 4 zón odstupňované ochrany přírody ve smyslu § 27 
zákona. Zonace je základním nástrojem odstupňované péče o území. Zonace 
předznamenává přípustné způsoby péče o jednotlivé zóny. Konkrétní vymezení jednotlivých 
zón bude v souladu s ustanovení § 27 odst. 2 zákona stanoveno vyhláškou MŽP, jejíž 
účinnost je navrhována stejně současně s nařízením vlády, kterým se vyhlašuje CHKO. 

K § 5 

Stanovují se bližší ochranné podmínky CHKO ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3, § 26 odst. 
1 písm. i) a § 44 odst. 3 zákona s ohledem na specifika a typický charakter krajiny 
a ekosystémy nacházející se v oblasti.  

K § 5 odst. 1 - zdůvodnění bližších ochranných podmínek, tj. činností, které bude možné 
provádět na celém území CHKO mimo zastavěná území obcí jen s předchozím souhlasem 
AOPK ČR: 

a) zavážet terénní sníženiny nebo upravovat nebo měnit přirozená koryta vodních toků 

Podstatná část předmětů ochrany CHKO Poodří je vázána na ekosystém údolní nivy řeky 
Odry a jejích přítoků. I drobné zásahy jako urovnávání terénních sníženin, ukládání 
a rozhrnování zeminy, vytváření a zpevňování náspů polních cest mění v detailech 
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hydrologické podmínky a vodní režim lokalit a na ně navazující existenci společenstev 
s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů.  

b) odbahňovat koryta vodních toků a nádrže a ukládat vytěžené sedimenty 

V Poodří je řada malých vodních toků či příkopů, které byly v minulosti extrémně 
prohloubeny s cílem odvodnit údolní nivu a nyní se přirozeným procesem postupně 
zanášejí naplaveninami. Běžnou praxí je jejich čištění a odbahňování a ukládání 
vytěženého sedimentu v nejbližším okolí. Právě malé vodní toky a jejich okolí jsou 
mnohdy stanovištěm předmětů ochrany. Opakovaným prohlubováním drobných vodních 
toků dochází i k významnému snížení hladiny spodní vody v jejich okolí a k degradaci 
okolních vlhkomilných a mokřadních společenstev. Navršené valy mění přirozený 
záplavový režim navazujícího území. Čištění a odbahňování je třeba provádět tak, aby 
byly zachovány všechny funkce vodního toku i cenná stanoviště v jeho okolí. Většina 
vodních nádrží (rybníků) byla v minulosti nejméně jedenkrát odbahněna, v rybnících byly 
navršeny deponie vyhrnutých sedimentů. Tyto plošné rezervy jsou již vyčerpány, další 
ukládání sedimentů by vedlo ke zmenšování přírodovědně mimořádně hodnotných ploch. 

c) provádět leteckou aplikaci hnojiv a biocidů 

Poodří je tvořeno jemnou mozaikou stanovišť, která jsou silně provázána s vodním 
režimem oderské nivy. Jednotlivá aplikace hnojiv a biocidů musí být prováděna velmi 
citlivě a s ohledem na to, že přenesení jejich účinků do vodního a mokřadního prostředí. 
Plošná aplikace těchto přípravků může způsobit poškození až likvidaci mimořádně 
cenných společenstev či populací.  

 d) poškozovat nebo odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch 
a plovoucí nebo ponořenou vegetaci 

Na rybnících a tůních se nachází většina zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO 
Poodří, také společenstva vodních rostlin jsou předmětem ochrany - např. 
Magnopotamion - předmět ochrany EVL Poodří. Vodní vegetace je prostředím 
a potravním zdrojem pro většinu bezobratlých živočichů, obojživelníků a ptáků, kteří jsou 
rovněž předmětem ochrany. Rizikovými zásahy jsou například: kosení tvrdých či měkkých 
porostů, bránování dna pod hladinou za účelem omezení porostů, krmení rybí obsádky 
do měkkých porostů za účelem jejich degradace. Tyto aktivity je třeba regulovat 
na míru únosnou z hlediska ochrany přírody i běžného obhospodařování.   

e) vyznačovat pěší, cyklistické, běžecké, jezdecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky  

U tratí, tras a stezek, které jsou zřizovány pouze na základě vyznačení v terénu, nemá 
AOPK ČR kompetenci jako dotčený orgán a nemůže jejich trasování ovlivnit. Vyznačením 
trasy dochází k účinnému směrování návštěvníků a tím ke zvyšování návštěvnosti míst 
ležících na trase. Zvýšením návštěvnosti konkrétního dílčího území v důsledku 
nevhodného vymezení nových tras může dojít k negativnímu ovlivnění, případně až k 
likvidaci cenných společenstev. Dotčeny jsou především populace živočichů. Nežádoucí 
je zejména pohyb na hnízdištích v době hnízdění a vodění mláďat a pohyb 
na významných migračních trasách v době migrace. 
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f) pořádat akce s účastí více než 100 účastníků 

Nevhodným situováním či načasováním (např. do lokality s výskytem zvláště chráněných 
rostlin, v období hnízdění či migrace zvláště chráněných živočichů) může dojít 
k závažnému negativnímu ovlivnění předmětů ochrany CHKO. 

g) chovat nebo vypouštět kachny divoké a jejich křížence 

Kachna divoká je jedním z nejběžnějších druhů vodních ptáků. Protože se jedná 
o konkurenčně schopnější druh, který je schopen vytlačovat jiné druhy kachen a zabírat 
jejich hnízdní a potravní niku, není žádoucí stavy kachny divoké v CHKO navyšovat 
umělým odchovem a vypouštěním. Nežádoucí je i chov a vypouštění kříženců kachny 
divoké, kteří se mohou dále křížit s volně žijícími jedinci kachny divoké a tak narušovat 
genetickou základnu tohoto druhu.  

h) létat na sportovních létajících zařízeních 

Rybniční soustavy v CHKO jsou významným hnízdištěm ptáků a shromaždištěm v době 
tahu, včetně druhů, které jsou předměty ochrany ptačí oblasti a přírodních rezervací. 
Časté vyhlídkové lety nízko nad vodní hladinou působí negativně v době hnízdění, kdy 
dochází ke zvýšenému rušení a možnému ovlivnění hnízdní úspěšnosti a obdobně také 
v době tahu, kdy dochází k nadměrnému rušení ptáků odpočívajících a krmících 
se na vodních hladinách rybníků. 

i) provozovat bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání, kromě letů pro zajištění 
bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby 
orgánů ochrany přírody 

V CHKO hnízdí řada zvláště chráněných druhů ptáků včetně kriticky ohrožených, které 
jsou velmi citlivé na vyrušování. Použitím bezpilotních létajících zařízení na dálkové 
ovládání v blízkosti hnízd by mohlo negativně ovlivnit jejich hnízdní úspěšnost. 

K § 5 odst. 2 - zdůvodnění bližších ochranných podmínek, tj. činností, které bude možné 
provádět na území I. a II. zóny CHKO jen s předchozím souhlasem AOPK ČR: na území 
I. a II. zóny ponechávat mulčovanou hmotu a štěpku, nejde-li o údržbu vodních děl. 
Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace a dále při hašení 
požárů, řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 

Obtížně využitelná organická hmota bývá v praxi ponechávána na lokalitě v podobě 
mulče či štěpky. V záplavovém území, které tvoří podstatnou část I. a II. zóny CHKO, pak 
během rozlivů dochází k jejímu masivnímu splachování do zamokřených sníženin, 
starých ramen a periodických i stálých tůní a k vytváření nánosů na křovinných lemech. 
Tyto nánosy svou hmotou urychlují zazemňování terénních depresí a snižují retenční 
schopnost říční nivy, hnilobnými procesy ve vodním prostředí likvidují cenná vodní 
a mokřadní společenstva a druhy. 
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K § 5 odst. 3 -  zdůvodnění bližších ochranných podmínek, tj. činností, které bude možné 
provádět na území II. a III. zóny CHKO jen s předchozím souhlasem AOPK ČR: 

k) na území II. a III. zóny aplikovat na travní porosty kejdu, fugát, silážní šťávy a ostatní 
tekuté odpady 

Aplikací tekutých odpadů ze zemědělské výroby, obzvláště kejdy, fugátu, ostatních 
tekutých odpadů a silážních šťáv rozlitím na travní porosty dochází k degradaci lučních 
společenstev. V zaplavovaném území dochází ke splachům takto likvidovaných 
zemědělských odpadů do vodních toků a tůní a tím následně k negativnímu ovlivnění 
či likvidaci populací zvláště chráněných rostlin a živočichů. 

K § 5 odst. 4 - zdůvodnění bližších ochranných podmínek, tj. činností, které bude možné 
provádět na území III. zóny CHKO jen s předchozím souhlasem AOPK ČR: 

l) na území III. zóny vysazovat plantáže geograficky původních dřevin na nelesních 
pozemcích 

Výsadbou plantáží dřevin na lučních a mokřadních lokalitách dochází k degradaci lučních 
a mokřadních společenstev (mechanickou kultivací půdy, zastíněním, eutrofizací). 
Na orné půdě dochází k omezení a ztrátě atraktivity potravního biotopu motáka pochopa 
(předmětu ochrany Ptačí oblasti Poodří) a potravního či hnízdního biotopu dalších zvláště 
chráněných druhů ptáků, například křepelky polní, koroptve polní, chřástala polního, čápa 
bílého, čápa černého, aj. V předjaří a na podzim po sklizni plodin jsou plochy luk a polí 
také potravním zdrojem a místem odpočinku ptáků na jedné z hlavních evropských 
tahových cest.  

K § 6 – přechodné ustanovení 

S ohledem na několik probíhajících správních řízení na území současné CHKO se navrhuje 
standardní přechodné ustanovení, které zajistí dokončení těchto řízení podle derogované 
právní úpravy, tj. vyhlášky č. 155/1991 Sb., o zřízení CHKO Poodří. 

K § 7 – zrušovací ustanovení 

Vyhláška č. 155/1991 Sb. byla vydána na základě zmocnění obsaženého v § 8 odst. 2 dnes 
již zrušeného zákona č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody. Podle § 90 odst. 2 platného 
zákona č. 114/1992 Sb. jsou CHKO vyhlášené podle § 8 zákona č. 40/1956 Sb. nadále 
chráněny jako CHKO (§ 25). CHKO jsou podle platného znění § 25 odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb. vyhlašovány nařízením vlády. Dojde tedy k nahrazení se právního předpisu, 
který zřídil CHKO chráněnou dle platné právní úpravy formou nařízení vlády (věta první čl. 
10 odst. 3 LPV). 

K § 8 

Navrhuje se, aby nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. března 2017. 
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